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ससं्मरण

जर्नल लेख लेखर अरुभव : सगंत र स्रोतकरो 
(अर)उपलब्धताले पारेका व्यक्तिगत प्रभाव

सफल क्िक््मरे

पररच्य
रेपालमा आम मानरस र सरकारी पद धारण गरेका रीनि-नरमा्निाले समेि जर्नल लेखको 
महत्व कमै बुझेको देनखन्छ ।1 यसिो अवस्ामा अरुसनधारलाई रै आफरो पेसा र रुनिको 
नवषय भरी रोजरु एक रवयुवकको लानग अप्ेरो काम न्यो । मैले नव.सं. २०६४ देनख 
सनरिय रूपमा अरुसनधारमूलक प्र, पा्र, नसकाइ र लेखाइ शुरू गरेको न्एँ । यो 
लेख अरुसनधारमूलक जर्नल लेख ्छापरे रिममा मलाई केले हौसयाए, केले अड्िर ्ापे 
र कसरी मैले अड्िरसँग जुझरे शैली बराएँ भनरेबारे नरिानि वयनतिगि फेहररसि हो । 
ि्ानप, यस लेखको उद्ेशय मेरा कामको आतम प्रशंसातमक अनभलेख राखरु होइर । 
बरु रयाँ नवद्ा्थीहरू अरुसनधार जगिमा न्छदा्न कसिा समसया आउँ्छर् र निरको भावी 
अरुसनधार “कररअर” बाट यसिा अड्िरलाई कसरी हटाउर सनकन्छ भरी नवमश्न गरु्न 
हो । जर्नल लेख लेखरका लानग पे्ररणा र ितसमबनधी प्रनरिया, अरुभव ि्ा नसकाइ गरी 
यो लेख िार भागमा संगन्ि ्छ । 

अरुसन्धाताकरो सगंत
मलाई जर्नल लेख ्छपाउर हुटहुटी जगाउरे िीर कारण न्ए । पनहलो, अरुसनधारमा 
होनमएका आफनिको सामीपय; दोस्ो, नवश्वनवद्ालयमा भेटेका जाँगररला प्राधयापकको 
दैनरकी; र िेस्ो, जानगरको नसलनसलामा दीर्न अरुभवी अरुसनधािासँग गरेको संगि । 
यीमधये पनहलो कारण न्यो, नमनडया अरुसनधािा शेखर पराजुली दाइका नकिाब । २०६० 
साल निरको कुरा होला । नकशोरवयमै न्एँ । काम नवशेषले का्माडौ ँ गएको न्एँ । 

1 यो लेखको ्छोटो सवरूप अननपूर्ण पोस ट््  (फुस्नद) मा प्रकानशि भएको न्यो (नरनमरे २०७६) ।
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शेखर दाइको बारेश्वरनस्ि डेरामा साि नदर एकलै बसरुपरने भयो । सा्ी न्ए, उहाँका 
को्ा र भानसा भरी ्छररएका नवनित्रका नकिाब । िी मैले पढ्रे गरेका उपनयास र अखबारे 
लेखभनदा नभनर र अरौ्ा न्ए । बीिबीिमा कोष्ठ राखदै क-कसको हो ्र र प्रकाशर 
वष्न नमसाइएका । अननिममा सबै लेख र पुसिकका राम लहरै रानखएका । तयनिनजेल 
स्ारीय पनत्रकामा फुटकर लेख मातै्र ्छपाएको न्एँ । रानट्रिय दैनरकमा कनरकु्ी सय 
शबदका पा्कपत्र प्ाउँ्े ँ। िीमधये पनर ्छानपरे नवरलै हुन्े । रौसय शबदको नविार लेख 
पढ्र ि कनिलाई रररसया िढे झै ँ हुन्छ भरे २०–२५ पृष्ठका यसिा अरौ्ा लेख पढ्र र 
लेखरमा मान्ेछले समय नकर फालदा हुर् भनरे लाग्थयो । पोखरा फकने पन्छ दाइलाई िी के 
न्ए भरी सोधे ँ । प्रानञिक लेख (एकेडेनमक आनट्नकल) भनदा रहे्छर् । नरधा्नररि नवषयमा 
नरयनमि प्रकाशर हुरे शृंखलाको भाग भए, जर्नल आनट्नकल । 

दोस्ो कारण न्यो, का्माडौ ँनवश्वनवद्ालय (२०६५–२०६७ साल) मा ्छत्रमनण सरको 
कक्ा । “फी” निर्न रसकरे बबुरोले का्माडौ ँ नवश्वनवद्ालयमा पढ्र पाउरु मेरो पनहलो 
सौभागय न्यो । दोस्ो सौभागय, पारीशास्त्रका प्राधयापक ्छत्रमनण शमा्नको ्छत्र्छायामा 
जर्नल लेख प्रकाशरबारे नसकर पाउरु । अनिरा्ननट्रिय प्रानञिक जगिमा ञिारको नसज्नरा कसरी 
गररन्छ र सभय वादनववादले रवीर िेिराको ढोका कसरी खुल्छ भरी ्छत्र सर उनजलयाउर ु
हुन्थयो । सार एउटै हुन्थयो, तयसिो पररट्कृि ञिारको एउटै बाटो हो जर्नल लेख । 

नवसिारै बुझर ्ाले ँ । जर्नल लेख अनभवयनतिलाई कलातमक पाराले पोखरे क्ा 
कनविा होइर रहे्छ । र रहे्छ यो नरजी नविार पोखरे अखबारी लेखर । यसका प्रतयेक 
वाकय बह वा आरिोश हैर, ि्थय वा िक्न मा आधाररि हुरु प्छ्न  । यनद नरजी नविार, बह 
वा आरिोश रै भइहाले पनर निरलाई टेको नदरे य्ेष्ट र वसिुगि प्रमाण हुरुप्छ्न  । सिरीय 
जर्नलले लेख ्छापरुअनर नवषय नवञिबाट नमनहर समीक्ा गराउँ्छर् । लेखक र समीक्क 
दुवैको पररिय “गोपय” रानखन्छ । “बलाइणड ररभयू” भनररे यो गोपरीयिाले लेखक वषषौं 
अरुभवी प्राधयापक हो वा नसकारु अरुसनधािा भनरे समीक्कलाई ्ाहा हुँदैर (यद्नप ्ोरै 
अरुसनधािा हुरे सुक्म नवषयमा भरे कनहलेकाही ँ लेखक र समीक्कको पररिय अरुमार 
गर्न नमलरे पनर हुन्छ) । बहस केवल नवषयवसिुमा केननरिि रहन्छ । नटपपणीको सनिुलर 
नमलाउर प्रायः एकभनदा धेरै समीक्कलाई मसयौदा प्ाइन्छ । रनिजा अकसर िीरमधये 
एक हुन्छ : सवीकृि, असवीकृि वा पुरलनेखर सनहि सवीकृि । यसिो नरण्नय समीक्कको 
रायमा आधाररि भई समपादक मणडलले गरने ग्छ्नर् । 

अरुसनधारलाई सममार गरने समाज, नवश्वनवद्ालय वा प्रानञिक जानगरे बजारमा जर्नल 
लेख प्रकानशि गरु्नलाई प्रनिष्ठा र बौनधिक सवनरभ्नरिाको मापक मानरँदो रहे्छ । राम्ो 
नवश्वनवद्ालयमा नवद्ावाररनधमा भरा्न पाउर, ि्थयमा आधाररि रीनि िजु्नमा गर्न वा 
पूव्नस्ानपि ञिारलाई िुरौिी नदर पनर जर्नल लेख वजरदार हुँदा रहे्छर् । अनर िढ्यो 
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ममा पनर जर्नलको आगो । यनि िटस् बहसको प्रनरियाबाट नविारको नवराट महायञिमा 
होनमरु जसिो सुखारुभूनि अरू केमा हुन्थयो होला र ?

िेस्ो कारण न्यो, जानगरको नसलनसलामा २०६६ देनख २०७० सालसमम द्वनद्वनवद ्
नवट्णुराज उपे्रिीसँगको संगि । उपे्रिी सर पढ्र कडा मान्ेछ । पारी नरले झै ँ पुसिकहरू 
पढेर रट्रट् नरलर सकरे क्मिा न्यो उहाँमा । २०६६ सालमा का्माडौ ँनवश्वनवद्ालयमा 
सरािकोत्तर िहअनिग्नि द्वनद्व वयवस्ापर नवषय पढ्दा म उहाँको नवद्ा्थी हुर पुगे  ँ । 
नवद्ा्थीलाई उहाँका िीर सुझाव हुन्े : ्ोरै सुि, धेरै पढ, लेखेका कुरालाई अनिरा्ननट्रिय 
रूपमा स्ानपि नसधिानिसँग जँिाएर हेर । उहाँ नवद्ा्थीलाई लेनखरहर पे्रररि गरने, मलाई 
िानहएको लेखरे वािावरण । उपे्रिी सरको सहयोगले म “अरुसनधारमा दक्िाको लानग 
सवीस रानट्रिय केनरि” (सवीस रेशरल सेनटर अफ कनमपटेनस इर ररसि्न) रामक एक 
नवश्ववयापी अरुसनधार सञजालसँग जोनडर पुगे ँ । तयहाँ संसारभरका ४० मुलुकका ३५० 
भनदा बढी अरुसनधािा नवनवध नवषयमा अरुसनधार र नवमश्न ग न्े । तयो िार वष्नको काम 
न्यो, दनक्ण एनशयामा भएका द्वनद्वका जरा र निरको नरराकरणका उपायबारे अरुसनधार 
गरु्न । अरुसनधार पधिनिमा अनल पकड बराइसकेपन्छ एक नदर उपे्रिी सरले सोधरुभयो, 
“हामीले गरररहेको अरुसनधारबाट दुई ओटा ्छलफलपत्र र एउटा जर्नल लेख ्छापरुपरने 
्छ । िपाई ंकुर नलड गरने ?” मैले रनत्त पनर ररोनकई भरे,ँ “जर्नल लेख नलड ग्ुछ्न  ।” “नलड 
गरु्न” को अ ््न हो, प्र्म लेखकको रूपमा लेखका अवधारणा, पधिनि, ि्थय संकलर नवनध 
र िक्न  नवकास गरु्न । 

अलपअसलार ओजरडम बेलायिको कोभेनरिी नवश्वनवद्ालय (हाल जज्न मयासर 
नवश्वनवद्ालय, अमेररका) मा द्वनद्वशास्त्रका कहनलएका प्राधयापक न्ए । उरको समपादरमा 
जन्णल अफ कनन्लक् ट्ानसफममेशन एण्ड सेक्ययुरि्ी नरसकन्थयो । उरीसँग प्रतयक् निरजार 
ि न्एर िर सीधै उरैलाई इमेल गरे ँ । यो इमेल सारा ि्ा ्ुला वयवसायीहरूले द्वनद्व 
समाधारमा कसिो भूनमका खेलर सक्छर् र नकर तयो प्रभावकारी हुर सक्छ भनरेबारे मैले 
गरररहेको अरुसनधारबारे न्यो । अरुसनधारको सारांश प्ाए पन्छ उरको समपादकीय 
टोलीले अवधारणा मर परेको र पूरा लेख ्ालर भनयो । 

जर्नल लेख लेखर ्ालेपन्छ बीिमा धेरै अड्िर आए । रेपालमै बसी अरुसनधार गदा्न 
अरू जर्नल लेख पढ्र नमलरे पहुँि मसँग न्एर । धेरैजसो जर्नलले लेख उपलबध गराउर 
नक पैसा माग्े, नक ि सो जर्नलको ग्ाहक बनरसकेका कुरै नवश्वनवद्ालय वा संस्ासँग 
आबधि इमेल पररिय । पनहलो मसयौदा बुझाउँदा समपादकीय टोलीले लेख अद्ावनधक 
रभएको र सानदनभ्नक स्ोिहरूबारे प्रशसि ्छलफल रगरेको नटपपणी प्ायो । अब अनर 
बढ्र पहेलँो बनत्त बनलसकेको न्यो । नवकलप न्यो, नक तयसिा सामग्ी पढ्र स्ोि 
खोजरे, नक पन्छ फनक्न रे । मैले टोलीलाई निरले सुझाए अरुसारका सनदभ्न सामग्ी पढ्रे 
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पहुँि आफूसँग रभएको खुलाएँ । पन्छ ओजरडमको टोलीले नवनभनर सानदनभ्नक लेखहरू 
प्ाएर सहयोग गरे । सबै जर्नल झै ँ यसमा पनर नटपपणी, खणडर, सुधार र प्रनिरक्ाको 
रिम ्छ मनहरा जनि िलयो । अनर अनप्रल २, २०१२ मा लेख सवीकृि भएको इमेल 
आयो । इमेल पढेपन्छ हावामा नवजयी भावमा मुकका हारे ँ । नकरनक प्रमुख लेखक भएर 
मेरो पनहलो लेख जन्णल अफ कनन्लक् ट्ानसफममेशन एण्ड सेक्ययुरि्ीमा ्छानपएको न्यो 
(नरनमरे र उपे्रिी सर् २०१२) । अगानड लेखे झै ँजर्नल लेखमा प्रमुख लेखक हुरुको नवशेष 
अ ््न हुन्छ । अरुसनधार पधिनि, ि्थय नवशे्षण र मसयौदा ियारीमा अरूको भनदा उसको 
धेरै भूनमका हुन्छ । 

२०६६ सालमा सरािकोत्तर अधययर गददै गदा्न  मैले मानट्नर िौिारीको नमनडया 
फेलोनशप वनृत्तको लानग प्ाएको अरुसनधार प्रसिाव सवीकृि भयो । मयागदीको राङ्गी 
गाउँ पुगेर गरेको अरुसनधारमा आधाररि लेखहरू रेपालबाट नमन्ड्या अध्य्यन जर्नलमा 
र पानकसिारबाट सस्ेनेबल ्ेडभलपमेन् संग्हमा ्छानपयो (नरनमरे सर् २०११ र सर ्
२०१२) । यी लेखले द्वनद्वको समयमा सूिरा प्रनवनधले ग्ामीण जीनवकालाई कसिो असर 
पा्छ्न  भनरे खोिलेका न्ए । लेखदै जाँदा ्ाहा भयो, जर्नल लेखलाई अनिरा्ननट्रिय प्रानञिक 
समुदायले पनर पतयाउरुपरने रहे्छ । यहाँ अनिरा्ननट्रिय समुदाय भनराले सामानयिया बुनझरे 
अंग्ेजीभाषी वा रेपाल बानहरका समुदाय भनरे होइर । बरु लेखहरू फरक-फरक स्ारमा 
आधाररि भई अधययर-अरुसनधार गरररहेका नवञिबाट सदर हुरुपरने भनरे हो । यसिो 
प्रनरियाले लेखमा आउरे नटपपणीलाई एकरूप रभई नवनवध बराउर मद्ि ग्छ्न  । यसले 
लेख र तयसमा नरनहि िक्न को औनितय पुनष्ट गर्न पनर सराउँ्छ र नरट्कष्नमा आएको रवीर 
ञिारको नवश्वसरीयिा बढाउँ्छ । उतकृष्ट संस्ा वा अरुसनधािाले उधिृि गरे या सरकारी 
नरकायले रीनि पररवि्नर गर्न प्रयोग गरे बलल अरुसनधारको सही प्रयोजर हुरे रहे्छ । 
लेखको प्रभाव बनलयो पार्न जानरुपरने अकको कुरा न्यो, राम्ो जर्नल कसरी ्छानरे ? जर्नल 
्छरोट र प्रकाशरको प्रनरियालाई कसरी बुझरे ?

प्रक्रि्या : गुणसतर हेरने समपादक, तक्न प्रक्त क्जम्ेमवार लेखक
प्रायः जर्नलले समीक्ा अनर बढ्रे वा लेख असवीकृि हुरे जारकारी मसयौदा प्ाएको 
केही हप्ामा नदन्े । समपादकलाई लेख समीक्ायोगय (प्रकाशरयोगय यद्नप होइर) लागेमा 
िीर मनहरामा रटीमा दुई जराको नटपपणी आउँ्थयो । तयसपन्छ ्प काम सकर िीरदेनख 
्छ मनहरा । सबै समीक्क वा समीक्कका सबै नटपपणीसँग सहमि हुरैप्छ्न  भनरे हुँदैर्थयो । 
िर रभए नकर सहमि रभएको भरी नवश्वसि पारने िक्न  पेश गर्न सकरुप्थयको । यी प्रानञिक 
संवादको संयोजर समपादकले ग न्े । यसिो प्रकाशर प्रनरियाप्रनि िब झरै सममार बढ््थयो, 
जब अध्ननवराम र पूण्ननवराम हटाउर/्पर पनर समपादकले मेरो अरुमनि माग्े । नकरनक 
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्छानपएपन्छ लेखको अपरतव लेखकले नलरुप्छ्न । खयानि कमाएका प्रकाशकले ्छापरे प्रानञिक 
पुसिक पनर यसिै नमनहर प्रनरियाले अनर बढ््छर् । जे लेखयो तयही ्छानपरे भनरे हुँदैर । 

समाज नवञिारका जर्नलहरूले औसिमा िीर मनहरामा लेख सवीकृि भए/रभएको 
नरण्नय प्ाउँ्छर् । िर १५० वष्नदेनख ्छानपएको नेचि जर्नलबारे प्रानञिक जगिमा एउटा 
रमाइलो ्ट्ा ्छ । भनरन्छ, आफरो प्रसिानवि लेख नेचिमा दुई रणटाभनदा बढी नटकयो भरे 
भागयमारी समझे हुन्छ । नकरनक तयहाँ अनधकांश मसयौदा १५ नमरेटमै असवीकृि हुन्छर् । 

नवश्वसरीयिा र गुणसिरका दृनष्टले नेचिलाई संसारकै उतकृष्ट जर्नल मानरन्छ । यसको 
“इमपयाकट फयाकटर” सर् २०१८ मा ४३ न्यो । यसको अ ््न ्छानपएको दुई वष्ननभत्र 
नेचिका लेख औसिमा ४३ पटक अरूले उधिृि गरने ग्छ्नर् भनरे हो । नेचिमा एउटै लेख 
्छपाउरे अरुसनधािाले “कररअर” मा एकैपटक दश फड्को मा्छ्न  भनरन्छ । तयसैले नवञिार 
नवधामा लागेका कनिपयको धोको जीवरमा एकपटक नेचिमा लेख ्छापरे भनरे हुन्छ । 
ि्ानप, “इमपयाकट फयाकटर” रै लेख वा जर्नलको गुणसिर मापर गरने सवकोत्तम आधार 
हो वा होइर भनरे बहस पनर संसारभर कायम ्छ । यो नवषय मान्को ि्थयांकशास्त्रीय र 
प्रनवनधशास्त्रीय बहस इनटररेट सञजालमा बग्ेलिी पढ्र पाइन्छ । 

“इमपयाकट फयाकटर” आधाररि अनय नवञिारको अंक गनणिबाट समाज नवञिार अनल 
पर ्छ । यहाँ नवषयहरू फरानकलो हुन्छर् भरे अरूले न्छटै उधिृि गरने समभावरा पनर कम 
रहन्छ । तयसैले “इमपयाकट फयाकटर” बाट समाज वैञिानरक जर्नलको सिर नरधा्नरण गर्न गाह्ो 
हुन्छ । तयसको सट्ा जर्नलको समीक्ाको गुणसिर, ्छापरे संस्ा, समपादक र समपादकीय 
मणडलको प्रानञिक साखलाई गुणसिर जाँचरे अनिररति आधार मानरन्छ । जसिै, असटे्नल्यन 
पोनलन्कल स्न्डज एशोनसएशनले यसिै मापदणड बराइ समाज वैञिानरक जर्नललाई क, 
ख, ग र र गरी वगथीकरण गरने गरेको ्छ । 

जर्नल जसिै लेखक/अरुसनधािाका प्रभाव रापरे आधार पनर बराइएका ्छर् । कुल 
उधिृि संखया (टोटल साइटेशर इणडेकस), दशभनदा बढी पटक उधिृि भएका लेखहरूको 
संखया (आई-टेर इणडेकस) जसिा धेरै मापदणड प्रिलरमा ्छर् । “गूगल सकलर” र 
“अनक्न ड” यसका उदाहरण हुर् । यसिा मेनरिकसको नवश्वसरीयिा र सफलिा नरधा्नरण 
पधिनिबारे बेला-बेला प्रश्न उन्रहन्छर् । िर पनर कमिीमा यसिो प्रकाशर जगिमा एउटा 
पधिनि ्छ र निरलाई अझै सिरीय बराउरे प्रनरिया जारी ्छ । यही ओजले िानरएर म पनर 
होनमएँ जर्नल लेखको संसारमा । 

अरुभव : लड्दै र उठ्दै त्य गरररे ्यात्ा
मसँग अरुसनधार गरेको केही वष्नको अरुभव न्यो । दुई/िार जर्नल लेख पनर ्छानपएपन्छ 
असरेिनलयाको नयू इगंलयाणड नवश्वनवद्ालयबाट नवद्ावाररनधको लानग पूण्न ्छात्रवनृत्त सनहिको 



258 | सफल नरनमरे

अफर पाएँ । अनहले फकने र हेदा्न लाग्छ, तयसपन्छ अनल रौनसए्ुछ । द्वनद्व ि्ा सुरक्ा क्ेत्रमा 
सबैभनदा मान्ललो नडग्ी नलइरहेको नवद्ा्थी, अब ि सुरक्ाशास्त्रको सबैभनदा प्रनिनष्ठि 
जर्नलमा लेख ्छपाउँ्ुछ भनरे लागयो । नवद्ावाररनध शुरू गरेको िीर मनहरा पनर भएको 
न्एर, बडो रहरले एउटा लेखको मसयौदा ियार पारे ँ । अनर ¥याणडल सवेलरजसिा रामी 
प्राधयापकले समपादर गरने सेक्ययुरि्ी स्न्डजमा प्ाएँ । तयो महत्वकांक्ा उचि िर काम 
भरे हिारको न्यो । ्छानपरु ि कहाँ-कहाँ, मसयौदा समीक्ामै पनर गएर । लेखले रेपालको 
शाननि प्रनरिया नबगारने नवदेशी रै हुर् भनरे खालको अनलक राट्रिवादी िक्न  पुष््टयाँइ गर्न 
खोजेको न्यो । समपादकले झाँको झारेर इमेल गरे ।2 इन्िनेशनल स्न्डजमा पनर तयसिै 
भयो । िाहे ँ भरे जहाँ पनर ्छापर सक्ुछ भनरे मेरो अनभमार तयसपन्छ िानहँ लत्याक 
लुत्रुककै भुईमँा सुतयो । 

तयसपन्छ तयनि बेला सममका आफरा सबै कामको पुरःसमीक्ा गरे ँ । नसधिानिहरूको 
अधययर गर्न ्ाले ँ। वयनतिगि पूवा्नग्हलाई िालिा लगाएर कसरी नमलकाउरे भनरे नसकरेिफ्न  
लागे ँ । जसिै मधेसबारे अरुसनधार गदा्न हामी आफरो पहाडी पनहिारलाई मनसिट्कबाटै 
नझकेर तयो पीडा अरुभव गर्न सक्छौ ँ नक सकदैरौ ँ ? एकिोनट रेपाली रभइकर भारिबारे 
वसिुगि र सकेसमम िटस् नविार-मन्र गर्न सक्छौ नक सकदैरौ ँ? हाम्ा नविारहरू हाम्ो 
पनहिार सापेक् भइनदए भरे कसरी हुन्छ नररपेक् ञिारको नसज्नरा ? समाज नवञिारको एउटा 
धम्न भरेको “नडट्याचड वणडर” (असंलगर निनिर) हो । मैले नसकेको कुरा : समाजसँग 
संलगर होऊ, नवनभनर कोणबाट परररटरालाई बुझ । िर नवशे्षण गदा्न आफूलाई सबैबाट 
अलगयाऊ । हुर ि पन्छलला दशकमा मारवशास्त्र र रारीवादजसिा अरुसनधारका क्ेत्रमा 
ञिारको उतपादर अरुसनधािाको सामानजक पनहिार र भौगोनलक अवनस्नि (ऊ रहेको 

2 प्रधार समपादक प्राधयापक सवेलरको मुखय नटपपणी यसिो न्यो, “िपाईलें प्ाउरु भएको 
मसयौदा जुर अवस्ामा ्छ तयसले र भनरएको नवषयवसिु मान् सपष्ट-पररभानषि र पेनिलो 
नसधिानिगि अवधारणालाई नवकास र परीक्ण गरेको ्छ, र फरानकलो सैधिाननिक कृनि र बहसलाई 
समेटेको ्छ । यो मसयौदा एउटा गमभीर नवशे्षणमा आधाररि ्छ िर सुयोगय समीक्कले यसलाई 
धेरै कोण र िहबाट िुरौिी नदरे पकका ्छ । मुखय कुरा ि िपाईकंो लेखले नविार नरमा्नण कसरी 
गददै्छ भनरे रै असपष्ट ्छ । तयसमान् यो लेखको शीष्नक भ्ामक ्छ । यसले संकटावस्ामा 
अनिरा्ननट्रिय संलगरिाबारे यहाँ खोजबीर गरररे्छ भन्छ िर तयो प्रश्नलाई नभत्रसमम पुगेर समबोधर 
गररएको ्ैछर । यहाँ सानहतयको पुररावलोकर लामै ्छ िर खुट््याउरै नमलरे गरी मौनलकिा केही 
्ैछर । अधययरको लानग रेपाल रै नकर रोनजयो भनरे पनर खुलाइएको ्ैछर । समनष्टमा, उपयुतििा, 
मौनलक योगदार र समकक्ी समीक्ामा गएर पनर नटकरे समभावरालाई आकलर गदा्न हामीलाई यो 
लेख अनल नरमरसिरकै लागेको ्छ ।” सेपटेमबर ३, २०१४ मा अंग्ेजीमा प्राप् समीक्ा नटपपणीको 
मैले गरेको अरुवाद । 
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्ाउँ) मा पनर नरभ्नर रहन्छ भनरे अवधारणा (नसिुएटेड रलेज) हुक्न दँो ्छ । िर ि्थयपरक 
ञिारको नसज्नरा गर्न वयनतिगि पूवा्नग्हभनदा नरनचिि समूह वा वग्नको अरुभवलाई प्रनिनबनमबि 
गरु्नप्छ्न  भनरेमा यी नवधानभत्र दुईमि ्ैछर । 

समकक्ी-समीक्क (नपअर ररभयूअर) बाट आउरे सुझाव र नटपपणीले कनहले नरकै 
हिोतसाही बराउँ्े भरे कनहले लेखलाई अझै शनतिशाली बराउर सहयोग (भयालु एड) 
ग न्े । कोही-कोही समीक्कले सारांश (एबसर्ियाकट) मातै्र पढेर अरुसनधार नवनध र नरट्कष्नम ै
िादातमय देनखरँ भरी मसयौदा असवीकार गर्न नसफाररस ग न्े । ि्ानप, यसिा नटपपणीका 
बाबजुद लेखमा केही दम देनखए मसयौदा असवीकार नकर रगरने भरी समपादकले लेखकलाई 
प्रनिरक्ाको अवसर पनर नदन्े । मैले भोगेको सबैभनदा िक्न हीर नटपपणी िानहँ रेपाली 
सेराका सेरापनिबारे न्यो । मैले ्ेडभलपमेन् एण्ड चेनज जर्नललाई प्ाएको मसयौदामा 
रेपाली सेराको रेिृतवबारे आलोिरातमक नटपपणी न्यो, िर समीक्कले भरे रेपाली 
सेराका सेरापनिलाई आफूले केही वष्नदेनख निरेको र रेिृतव तयसिो हुरै रसकरे नटपपणी 
प्ाएका न्ए । मैले जवाफमा जर्नल समपादकलाई समीक्कको यसिो नटपपणीको प्रानञिक 
वजर रभएको जवाफ प्ाएपन्छ समपादकले अनय नटपपणीको मातै्र जवाफ नदर भरे । 
ि्ानप, मैले यसलाई पन्छ जर्नल लेखको रूपमा र्छापी रुटलेजद्वारा प्रकानशि आफरो 
पुसिकमा समावेश गरेको ्ुछ (नरनमरे सर् २०१९) । यसरी नववेक र नवञिार रनमनसएको 
नटपपणी भए तयसलाई सदर/बदर गरने काम समपादकले ग्छ्नर् । यी सबै प्रनरियाबाट मैले 
पाएका नसकाइ अरनगनिी न्ए । 

क्सकाइ : आलरोचराले अक्वचक्लत दीि्न्यात्ा
नवश्वनवद्ालयहरूमा मैले रनजकबाट संगि गरेका गुरुहरूले समेि रटरारिमको नवशे्षण गदा्न 
नसधिानिहरूलाई रनबस्नरु भरेका न्ए । नसधिानिहरू धेरै वष्नसममको बहस र प्रनिबहसले 
खाररएर मातै्र स्ानपि हुन्छर् । धेरै अरुसनधारमा उपयोग गररएको भए मातै्र निरलाई 
फरानकलो अरुसनधार समुदायले पतयाएको मानर सनकन्छ । यसिा नसधिानि समाज बुझरे 
आधारनशला समेि हुर् । अनयत्रका अरुभव र नसधिानिसँग जुधाएर ि्थयको नवशे्षण गर्न 
्ालेपन्छ नवसिारै मेरा लेख खाररँदै गए । तयसपन्छ उतकृष्ट मानरएका जर्नलमा रिमशः लेख 
सवीकृि हुर ्ाले । सुरक्ा क्ेत्र सुधारका पररयोजरा द्वनद्वग्सि मुलुकमा नकर प्रभावकारी 
्ैछरर् भनरे बारेको लेख द्वनद्वशास्त्रका हसिी अनलभर ररचमणड र रजर मयानकगनटीद्वारा 
समपानदि जर्नल नपसनबन््डङमा ्छानपयो (नरनमरे सर् २०१६) । हुर ि यो पनर द्वनद्व 
रूपानिरणको नवदेशी शैलीप्रनि आलोिरा गररएको लेख न्यो । िर असवीकृि भएर 
नकरनक यसमा ि्थय, िक्न  र नसधिानिका कमजोरीलाई दश द्वनद्वग्सि मुलुकका अरुभव 
सनहि ्छललंग पाररएको न्यो । यसिै, असरेिनलयर पोनलनटकल सटनडज एशोनसएशरले “क” 
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वग्नमा राखेको थ्ड्ण व््ड्ण कवा्ललीमा अकको लेख सवीकृि भयो (नरनमरे सर् २०१७) । 
तयो रेपालमा सुरक्ा क्ेत्र सुधारको लानग गररएको बेलायिी प्रयासबारे न्यो । यसिै अनय 
लेखहरू गलोबल चेनज, नपस एण्ड सेक्ययुरि्ी (नरनमरे सर् २०१८), नमन्ड्या, वाि एण्ड 
कनन्लक् (नरनमरे र उपे्रिी सर् २०१४ए) र नपसनबन््डङ एण्ड ्ेडभलपमेन् (नरनमरे र 
उपे्रिी सर् २०१४बी) मा ्छानपए । 

जर्नल लेख ्छानपएपन्छ अरू अरुसनधािाले तयसलाई उधिृि ग्छ्नर् । तयो परोक् 
अनिरनरिया वष्ष ँ िनलरहन्छ । िर कनिपय बेला पा्कहरू प्रतयक् अनिरनरियामा पनर 
आउँ्छर् । मेरा जर्नल लेख प्रायः रेपाली सुरक्ा नवषयमा हुन्छर् । तयसलाई पढेर रेपालकै 
रीनि-नरमा्नण िहबाट केही प्रनिनरिया ि आएको ्ैछर, िर नवदेशबाट भरे केही आएका 
्छर् । जसिै, थ्ड्ण व््ड्ण कवा्लली जर्नलमा रेपालको सुरक्ामा बेलायिी सहयोगबारे ्छानपएको 
आलोिरातमक लेख पढी बेलायिी सेराका कणनेल समपक्न मा आएका न्ए । उरले नरकै 
अनभरुनिका सा् तयस लेखका नवषयवसिु र बेलायिी कमजोरीबारे खुलेरै ्छलफल गरे । 
यसरी रै नपसनबन््डङ जन्णलमा प्रकानशि लेखलाई नलएर जम्नरीको अनिरा्ननट्रिय सुरक्ा 
मानमला हेरने अनधकृि समपक्न मा आइर् । यसको अ ््न हो, ञिार र प्रमाण आधाररि िक्न लाई 
सममार गरने मुलुकमा जर्नल लेखलाई वजरदार बहसको रूपमा हेररन्छ । यद्नप, रेपालमा 
जर्नल लेख अधययर रगरररु अनभरुनिकै कमीले मातै्र पनर होइर । पनहलो, जर्नल लेख 
अंग्ेजीमा धेरै ्छानपन्छ िर हामीकहाँ धेरै पनढरे भाषा रेपाली हो । दोस्ो, जर्नल लेख 
नकरेरै पढ्र िानहँ धेरै रेपाली रीनि-नरमा्निाको िलबले पनर पुगदैर, संस्ाले पनर नकनर 
सकदैरर् । यसिो पररनस्नि आउरुमा यो जर्नल लेख प्रकाशर भनररे “उद्ोग” पनर दोषी ्छ । 

प्राक्ञिक लेखरका पूवा्न्धार
एउटा प्रानञिक लेखक बनर िीरखाले स्ोि आवशयक परने रहे्छः समय, समबनध र अरुसनधार 
केननरिि जानगर । राम्ो अरुसनधािा बनरलाई परमपरागि “अनफस टायम” (जसिै, नबहार ९ 
देनख साँझ ५ बजेसमम) ले पुगदैर । अरुसनधािा खारा खाँदा पनर अरुसनधािा रै हुन्छ, दाँि 
माझदा पनर । अधययर, लेखर, अनय अरुसनधािासँगको समबनध वयवस्ापर र सबैभनदा 
महत्वपूण्न आफैलाई अद्ावनधक राखर गरु्नपरने कामहरू प्रायः अवैिनरक रै हुन्छर् । निरको 
लानग नरनचिि समय भनरे हुँदैर । िर नरनचिि उमेर, आन ््नक अवस्ा, पाररवाररक एवं 
लैंनगक नजममेवारी आनदले सबैलाई तयो समय र सुनवधा नदँदैर । समबनध आफैले बराउरे 
कुरा हो, िर तयसको लानग नररनिरिा र वष्षकँो मेहरि उसिै िानहन्छ । नकरनक समबनध 
स्ापर गरु्न र सोलाई नररनिरिा नदरु दुवै प्रभावकारी अरुसनधािाको लानग अतयावशयक 
गुण हुर् । िेस्ो, अरुसनधारमा रुनि भएर मातै्र पुगदैर, नदरराि अरुसनधार गरी नबिाउर 
अरुसनधारले रै खार पुगरे अवस्ा हुरुप्छ्न  (जसिै, अरुसनधािाको जानगर) । म आफैले 
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पनर सविनत्र अरुसनधािा हुर रपाएका वष्नमा आफरो प्रानञिक उतपादकतव रटेको महसुस 
गरेको ्ुछ । अरुसनधारका नवषयमा रेपाल बानहरको अवस्ा पनर उनि उतसाहप्रद ्ैछर । 
जसिै, कनिपय ररसि्न इननसटचयूटमा गररएका केही अरुसनधार ्छापर नमलदैर, ्छानपहाले 
पनर संस्ागि लेखकतव (कपकोरेट अ्रनशप) हुन्छ । यसको अ ््न रीनिपत्र (पोनलसी नरिफ), 
नस्नि नवशे्षण (नसिुएशर पेपर) आनदमा लेख िपाईकंो राममा रभई संस्ाको राममा 
बानहर आउँ्छ । तयसले वयनतिगि वनृत्त नवकासमा िानहँ िगारो हाल्छ । यी सबैसँग जुझेर 
रै जर्नलमा लेख ्छानपरे प्रनरिया अनर बढ्रे हो । यो फूल ्छररएको बाटो मान्को यात्रा 
नरचिय रै होइर । 

उतकृष्ट मानरएका केही जर्नलमा लेख ्छानपएपन्छ अनय जर्नलले पनर मलाई समीक्क 
बनर आग्ह प्ाउर ्ाले । यो के्त्रमा समीक्क बनरलाई पनर केही नवधागि उपलनबध 
दखेाएको हुरुप्छ्न । अमेररकाको रोभा सटेट नवश्वनवद्ालयले संयोजर गरने नपस एण्ड कनन्लक् 
स्न्डज, केरसअ नवश्वनवद्ालयको नपसनबन््डङ एण्ड ्ेडभलपमेन् र रेदरलयाणडको इरासमस 
नवश्वनवद्ालयको ्ेडभलपमेन् एण्ड चेनज जसिा जर्नलको लानग समीक्क भएँ । यसरी समाज 
नवञिारका स्ानपि जर्नलका लानग मसयौदा समीक्क भएर काम गरने रेपालीहरू धेरै ्छर् । 

जर्नल लेख ्छानपरु अरुसनधािाको लानग सुवण्न िकमा पाउरुजसिै हो । म सनमझन्ुछ, 
नयू इंगलयाणड नवश्वनवद्ालय ्ँछदा राजरीनिशास्त्र ि्ा अनिरा्ननट्रिय अधययर नवभागनभत्र 
लामो कररडोर न्यो । दायाँबायाँ लसकरै अधयापक, प्राधयापक र नवद्ावाररनध शोधा्थीका 
काया्नलय । राम्ा अरुसनधािाको ढोकामा निरका जीवरका सवकोतकृष्ट र पन्छललो जर्नल 
लेखका पनहलो पृष्ठ टाँनसएका हुन्े । निरले यसरी टाँस्े नक तयो निरको जीवरको 
नभकटोररया रिस रै न्यो । हुर पनर राम्ो जर्नलमा ्छानपरे आफरा लेख एउटा अरुसनधािाको 
लानग नभकटोररया रिसजसिै हुन्छ । 

जर्नल लेख ्छानपइसकेपन्छ तयसले कनिपयको प्रानञिक वनृत्तमा पनर सकारातमक असर 
पा्छ्न  । तयसमा मेरो पनर केही पेसागि अरुभव ्छ । उदाहरणका लानग म रेपालमा काय्नरि 
संस्ा अरुसनधारमा दक्िाको लानग सवीस रानट्रिय केनरिले कम्निारीको काय्नसमपादरको 
आवनधक समीक्ा गरी बढुवा गरने ग्थयको । िीर जर्नल लेख प्रकानशि भएपन्छ सर् २०१२ 
मा म अरुसनधार अनधकृिबाट वररष्ठ अरुसनधािामा बढुवा भएँ । िौ ँ् ो प्रकानशि भएपन्छ 
नवद्ावाररनधको लानग ्छात्रवनृत्तमा राम नरनसकयो (तयसरी प्रकानशि हुरु ्छात्रवनृत्त पाउरको 
लानग वाञ्छरीय रभए पनर अपेनक्ि योगयिा न्यो) । 

िर बढुवा वा नवद्वतवृनत्त पाउरे योगयिा पु¥याउरकै लानग जर्नल लेख जसरी पनर 
्छापर मररहत्ते गरने जमाि पनर रभएको होइर । तयसिा कनिपय लेखकले रामको अगानड 
“इनटररेशरल” झुणड्याइएका जर्नलमा आफैले पैसा निरेर लेख ्छपाउरे गरेका पनर 
्छर् । यसिै दुःखपूण्न वयवहार ्छ प्रकाशकहरूको । अनहले अंग्ेजी भाषाका मुखय जर्नल 
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प्रकाशकहरू समपादक, लेखक र समीक्कलाई नरःशुलक काम लगाएर नरनसकएका जर्नल 
लेख नवश्वनवद्ालयका पुसिकालयलाई रै बेिेर अकूि समपनत्त कमाएका ि्थय साव्नजनरक 
भइरहेका ्छर् । जसिै, मैले रै लेखेका अनधकांश जर्नल लेख म आफूले िाहेको वेबसाइटमा 
प्रकानशि गर्न सनकदरँ । िर निरैलाई प्रकाशकले भरे सयौ ँ डलरमा बेनिरहेका हुन्छर् । 
लाभ पाउर परने वग्नले ि झर् तयो नकरेर पढ्र पनर सक्छ नक सकदैर, संशयकै नवषय हो । 

प्रानञिक लेख ्छपाइरहर काया्नलयको समयले मातै्र पुगदैर । राम्ो र प्रभावकारी लेख 
्छपाउर वयनतिगि समय र अनय िाहरालाई पनर निलाञजनल नदरुप्छ्न  । तयसैले मलाई कुरै 
लाभ वा आशनबरै ञिारको नसज्नरामा लागेका जर्नलका समपादक र लेखकप्रनि अगाध 
सममार लाग्छ । आफैलाई पनर जर्नलमा लेख ्छानपएपन्छ रनरभूि आरनद आउँ्छ । दशै,ँ 
निहार, रयाँ वष्न, ्छ् एकैपटक आएजसिो लाग्छ । नकरनक आफूले गरेको अरुसनधार, 
सैधिाननिक नवशे्षण र अनर सारेको ि्थय र िक्न लाई फरानकलो प्रानञिक समुदायले प्रश्न/
प्रनिप्रश्न गरी अरुमोदर गरेको उपलनबध हो जर्नल लेख । यसले नविारले खाररर र अरूको 
नविारप्रनि सनहट्णु हुर पनर नसकाउँ्छ । 

सनहट्णु र नरट्पक्िा नसकाउरे धेरै अरुभवमधये एउटा यहाँनरर समरणयोगय ्छ । 
कयारडाको नरिनटश कोलनमबया नवश्वनवद्ालयले ९१ वष्नदेनख प्यानसनफक अफे्यस्ण भनरे 
जर्नलको प्रकाशर संयोजर गददै आएको ्छ । सर् २०१६ मा यस जर्नलका समपादकको 
इमेल आयो । इनरि अनधकारी नलनखि नमनल्िी एण्ड ्ेडमोके्सी इन नेपाल पुसिकको 
समीक्ा गररनदर भनरएको रहे्छ । केही जर्नलले समीक्ाको उदाहरणीय अभयास गरेका 
्छर् । हाम्ो अखबारे शैलीजसिो निरेको लेखकको समीक्ा प्ाउरे र प्रिार गररनदरे 
भनरे हुनर । समपादक मणडलले पुसिकको नवषय हेरी योगय समीक्क ्छान्छ । यनद पुसिक 
लेखकसँग कुरै सवा ््न बानझएको ्छ भरे पनहलयै खुलाउरुप्छ्न । मलाई प्ाइएको नरदनेनशकामा 
इनरि अनधकारीको पुसिकका सबल र सुधारयोगय पक् दुवै बराबरी केलाउरुपरने भनरएको 
न्यो । कररब आधा लेखमा ि दुब्नल पक् केलाउरुपरने भयो । अब यसले इनरि जीसँगको 
समबनधमा के असर पाला्न भनरे निनिा न्यो । िर समीक्ा ्छानपएपन्छ उहाँले कमजोरीलाई 
पनर सहजै सवीकारु्न भयो । सवस् बौनधिक नवमश्नले नसकाउरे यो अकको उललेखय गुण 
हो । इनरि जीप्रनि श्रधिा जागेर आयो । नकरनक हामीकहाँ समीक्क र लेखकबीि समीक्ा 
लेखेकै कारण पारी बराबर भएको मैले देखेको ्ुछ । 

जर्नलमा लेख ्छापरको लानग लेखकमा “गैडँाको जसिो ्छाला हुरु” जरुरी हुन्छ 
भनरन्छ । यसिा अरुसनधािामा जसिो सुकै वैिाररक आरिमणलाई पनर खपर सकरे । िर 
हामीकहाँ ञिारको साधरा गरने नवद्ावाररनध प्राप् मान्ेछले पनर आफरो नविारप्रनि असहमि 
हुरे प्रश्नकिा्नलाई प्रञिा प्रनिष्ठारको मञिबाटै जुत्ता हारेको उदाहरण यही पुसिामा देखेका 
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्छौ ँ।3 िर जर्नल संसकृनिले फरक नविारको सममार गरने पधिनि बसाल्छ । यसले संसारमा 
वैिाररक बहुलिालाई सवीकार ग्छ्न  र नविार सबैको एकै हुरुप्छ्न  भनरे मानयिा राखदैर ।

 

अबकरो बाटरो
समाज नवञिारमा अरुसनधारको मूल उद्ेशय समाज बुझरु वा सामानजक नवकास समबनधी 
सरकारी रीनिलाई पररट्कृि पारु्न हो । िर हामीकहाँ अरुसनधािा र रीनि-नरमा्निाबीि उनि 
िादातमय देनखँदैर । रीनि-नरमा्निामा अरुसनधारमूलक लेख खोजरे र पढ्रे संसकृनि कम ्छ 
भरे जर्नल लेखलाई लनक्ि वग्नसमम पुगेको सुनरनचिि गर्न अरुसनधािा पनर िुकेका ्छर् । 
यो पररनस्नि आउरुमा धेरै ित्वले प्रभाव पारेका ्छर् । पनहलो कुरा, हाम्ा नवश्वनवद्ालय 
र अरुसनधार संस्ाले राम्ो जर्नलको ग्ाहक बनर िाहे भरे पनर बजेटले पुगदैर । दोस्ो, 
अरुसनधािामा नवश्वभरका लनक्ि पा्कमा पुगरे िाहरा हुन्छ र धेरैभनदा धेरै पा्कमा 
पुगर अंग्ेजीमा लेखरुप्छ्न  भनरे बुझाइ ्छ । उिा सबै रीनि-नरमा्निालाई अंग्ेजीमा लेनखएको 
लेख पढ्र सहज लागदैर । यो समसयाबाट पार पाउरे एउटा नवकलप रेपालबाट ्छानपरे 
जर्नललाई प्रोतसाहर नदरु र रीनि पररवि्नर गदा्न निरको भर परु्न रै हो । 

प्रानञिक जगिमा एउटा क्र ्छ, “पनबलश अर पेररश” (्छपाऊ या नबलाऊ) । असल 
साधक बनर ञिार उतपादरको बहसमा नररनिर होनमइरहरु प्छ्न  । ञिारलाई पुजरे संसकारमा 
यसरी ञिारप्रानप्को साधरा गरनेको सममार हुन्छ । समाज नहँनडरहेको बाटोमा आइपर्न सकरे 
खालटाखुलटी, िट्ार र अप््याराबारे समाजलाई सजग गराउरु अरुसनधािाको धम्न हो । 
नजनदगीमा यो यात्रा कनहलयै रसनककयोस् भनरे लाग्छ । अबका नदरमा इिर नविारमान् 
पनर सभय, सवस् र नरभ्नय बहस गर्न पाइयोस् । वयनति हैर, नविारमान् बहस गर्न सकौ ँर 
आलोिरालाई खपरे साम्थय्न राखर सकौ ँ। रेपाल र संसारका कुरा-कुरामा बसेर अहोरात्र 
यो प्रानञिक कम्नमा लागेका सबैलाई रमर । 

्धन्यवाद
यो अरुभवलाई अनभलेखको रूपमा प्रकाशर गर्न रचरचयाउरे अननपूर्ण पोस ट््  (फुस्नद) 
का संयोजक नवमल आिाय्नप्रनि धेरै आभारी ्ुछ । तयसै गरी, लेखको प्रारनमभक मसयौदा 
पढी नटपपणी गरने प्रतयूष वनि, िूडामनण बसरेि, देवराज हुमागाई ं र देवेनरि उपे्रिीलाई पनर 
धेरै धनयवाद ।

3 पुस २७, २०७३ मा रेपाल प्रञिा प्रनिष्ठारमा भएको पृ्थवीरारायण शाहको जनमजयनिी 
समारोहमा वतिाका रूपमा उपनस्ि रेपाली सेराका पूव्न जरनेल पे्रमनसंह बसनयािले शाहको आलोिरा 
गरेको भनदै एक सहभागी प्रश्नकिा्नलाई मञिबाटै जुत्ता हारेका न्ए (रेपाल आज २०७३) ।
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