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समषाजकै अंश भएकषाले व्यक्ति सम्बक््धि्त घटनषा सषामषाक्जक घटनषा पक्न हुन् । ज्ब ्ती कुनै 
क्िशेष सम्यमषा लेक्ि््छन् ्यषा कुनै क्हसषा्बले अक्भलेि्बद्ध गरि््छन् ्त्ब क््तनले ्तषातकषाक्लक 
सषामषाक्जक परििेशलषाई पक्न उजषागि ग्छ्छन् । त्यसैले, नेपषाली मक्हलषाको अिस्षा, लैंक्गक 
क्िभेद िषा समग्र समषाज अध्य्यन गन्छ चषाहनेहरूकषा लषाक्ग ्यो स्मृतिकथा उप्योगी हुने्छ ।

पुषपपा पौडेल
क्रिभुिन क्िश्वक्िद्षाल्य

अमृतपा लम्पाल । २०७६ । हजुरआमाका कथा । कपाठमपाडौ ँ: अक्षर क्रिएशन् नेपपाल ।

परिकषाि ्त्षा अक्भ्य््तषा अमृ्तषा लमसषालद्षािषा क्लक्ि्त हजुरआ्ाको कथामषा ८० िष्छ 
उमेि कटेकषा २३ जनषा हजुिआमषाकषा अनुभूक््त समेक्टएकषा ्छन् । ्तीमध्ेय २० जनषाकषा क्षा 
उहषँाहरूसँगै कुिषा गिेि ि ्तीन जनषा हजुिआमषाकषा क्षा भने उहषँाहरूकषा नषाक््तनीहरू्बषाट 
क्लइएकषा हुन् । पसु्तकमषा समषाक्िष्टमध्ेय २२ ओटषा क्षा सेिोपाटी अनलषाइनमषा “हजिुआमषाकषा 
क्षा” नषामक स्तमभमषा पक्हल्ैय प्रकषाक्श्त भइसकेकषा क््ए । िषाजषा-महषािषाजषाकषा क्षा मषारैि 
लेक्िने सम्यमषा आम मषाक्नसकषा क्षा लेक्िएनन् । ि ज्ब आम मषाक्नसकषा क्षाहरू लेक्िन 
्षाले त्यसपक््छ पुरुषकषा मषारैि क्षा लेक्िए भ्ने धिषािणषा लेिक लमसषालको ्छ । 

कुल १४ पेज लषामो “प्रषाकक्न” ले समषाजमषा मक्हलषासँग जोक्िएकषा कक््तप्य ्तथ्य ि 
स्दभ्छ प्रस्तु्त ग्छ्छ  । ्यसमषा लेिकले “आगो ्तषाप्ु मुढषाको, कुिषा सु्नु ्बूढषाको” भ्ने भनषाइ 
पुरुषको हकमषा मषारैि लषागू भएको ्ब्तषाएकी ्छन् । मक्हलषालषाई ्ततकषालीन ्बौक्द्धक जग्तले 
हेनने नजरि्यषा, क्िग्तमषा नेपषाली मक्हलषाकषा अक्धिकषािकषा लषाक्ग भएकषा िषाजनीक््तक घोषणषा 
्त्षा कषानूनकषा स्दभ्छ ि सषाि्छजक्नक रूपमषा गुमनषाम पषारिएकषा इक््तहषासकषा ्तथ्यहरू पक्न 
प्रषाकक्नमषा समेक्टएको ्छ । क्क्तषा्बमषा संकक्ल्त क्षाहरूको सषािषंाश सक्ह्त ्यो क्क्तषा्ब 
कसिी ्त्यषाि भ्यो भ्ने जषानकषािी पक्न प्रषाकक्नले क्द््छ । 

क्क्तषा्बकषा पषानषा पलटषाउँदै जषाँदषा ्यसमषा एउटषा समूहकषा मषाक्नसकषा क्षा मषारैि पिेको 
हो क्क भ्ने आभषास हु््छ । कषाठमषािौकँो सषाि्छजक्नक ितृ्तमषा परिक्च्त व्यक्तिकषा आमषाहरू 
उललेख्य संख्यषामषा समेक्टनुले त्यस्तो लषागेको हो । जस्ैत, इ्द्रमषा्यषा पौिेल सषंासद क््बमलषा 
िषाई पौिेलकी आमषा, कषा््छीमषा्यषा दलुषाल सषाक्हत्यकषाि आहुक््तकी आमषा, कृषणकुमषािी क्घक्मिे 
अक्भ्य््तषा ्त्षा क्क्तषा्बकी लेिक अमृ्तषा लमसषालकी हजुिआमषा, चोककुमषािी पोििेल 
पूि्छ प्रमुि क्निषा्छचन आ्युति भोजिषाज पोििेलकी आमषा, जमुनषा गुरुङ प्रषाज्ञ पुषकि गुरुङकी 
आमषा, जषानकी के.सी. कषाटु्छक्नष्ट िषाजेश के.सी.की आमषा, पु््यि्तषा गुिषागषाई ंपरिकषाि गोपषाल 
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गुिषागषाईकंी आमषा, क्मरि कुमषािी अक्धिकषािी मोनषा श्ेष्ठकी सषासुआमषा, रुद्र कुमषािी भु्तनेल जुगल 
भु्तनेलकी आमषा, हरिकलषा लषाक्म्छषाने एनआिएन ने्तषा जीिषा लषाक्म्छषानेकी आमषा हुनुहु््छ । 
केही भने आफै नै सषाि्छजषाक्नक ितृ्तमषा परिक्च्त नषामहरू हुन् । जस्ैत, ्तुलषा िषाणषा, शषाक्््त 
ठटषाल, भगि्ती अक्धिकषािी, ितनषा िषाई, नषािषा्यणदेिी श्ेष्ठ । ि, क्क्तषा्बमषा समेक्टएकषा धिेिै 
जसो हजुिआमषाहरू हषाल कषाठमषािौमँषा नै ्बसो्बषास गरििहेकषा ्छन् । 

्यसिी कषाठमषािौमँषा ्बसो्बषास गिेकषा िषा सषाि्छजक्नक क्ेरिमषा पक्हचषान ्बनषाएकषा मषाक्नसकषा 
आमषाहरूकषा क्षा समेक्टनुको कषािण्बषािे लेिकले प्रषाकक्नमषा “आफूले चषाहँदषा चषाहँदै पक्न 
कषाठमषािौभँ्दषा ्बषाक्हि जषान नसकेको” ि कुनै आक् ््छक सह्योग िषा परि्योजनषामषा आधिषारि्त 
नभएको भ्ने प्रसटोक्ति क्दएकी ्छन् । लेिकलषाई हजुिआमषाकषा क्षामषा िषास चषासो भएको 
हुँदषा जो-जोसँग उहषँाको पहुँच भ्यो, जो हजुिआमषाकषा स््तषानहरू्बषाट क्षा प्रकषाशन गनने 
अनुमक््त क्मल्यो, उहषाँहरूको क्षा क्क्तषा्बमषा समषािेश गरिएको ्बुक्ि््छ । 

क्षामषा समेक्टएकषा हजुिआमषाहरू क्षा ्त्यषाि गदषा्छको सम्यमषा कषाठमषािौमँै ्बसो्बषास 
गरििहेको भए पक्न १३ जनषा हजुिआमषाकषा क्षाले कषाठमषािौ ँ ्बषाक्हिको नेपषालकषा 
मक्हलषाहरूको प्रक््तक्नक्धिति ग्छ्छ न् । ्ती १३ मध्ेय ्तीन जनषा नेपषाल्बषाक्हि जक््मएकषा 
हुन् । ्बषँाकी दश जनषा हजुिआमषाहरूकषा क्षा्बषाट भने मक्हलषाकषा आँिषा्बषाट कषाठमषािौकँो 
्ततकषालीन परििेश्बषािे जषानकषािी पषाइ््छ । 

क्षाहरू पढ्दषा हजुिआमषाहरू कषाठमषािौमँषा ्बसेकषा ि सषाि्छजषाक्नक ितृ्तमषा ्छक्ि ्बनषाएकषा 
भए पक्न उहषँाहरूले शषासक िग्छको प्रक््तक्नक्धिति गनु्छहु्न भ्ने महसुस हु््छ । त्यसै गिी 
उहषँाहरूको उमेि िषा ्बषँाचेको सम्य एकै भए पक्न उहषँाहरूकषा क्षाको क्िष्यिस्तु क्िक्िधि 
्छन् । क्शक्षामषा पहुँच, क्हँििुलको सि्त्रि्तषा, क्ििषाहको उमेि ि जीिनसषा्ीको िोजषाइ, 
नषापेको भूगोल, भोगेको क्ज्दगी ि क्ज्दगीको मूल्य-मषा््य्तषा्बषािे उहषँाहरूको भोगषाइ ि 
दृक्ष्टकोण एकैनषासकषा ्ैछनन् । 

क्ििषाहको कुिषा गदषा्छ ब्षाह्मण समुदषा्यकषा हजुिआमषाहरूले आफूहरूको क्ििषाह ७ देक्ि 
१४ िष्छको उमेिमै भएको ्ब्तषाउनुभएको ्छ भने नेिषाि समुदषा्यकषा मक्हलषाहरूको क्ििषाह 
१५ िष्छ पुगेपक््छ मषारि भएको देक्ि््छ । ब्षाह्मण ि नेिषाि परििषाि ्बषाहेककषा मक्हलषाहरूको 
भने क्ििषाहको उमेिमषा कुनै समषान्तषा पषाइँदैन । नेपषाल ्बषाक्हि हुकने कषा मक्हलषाहरू आफनो 
जीिन सषा्ी ्छषा्ने क्िष्यमषा नेपषालक्भरि हुकने कषा मक्हलषाको ्तुलनषामषा ्बढी सि्त्रि िहेको 
क्षाहरू पढ्दषा ्षाहषा हु््छ । 

हजुिआमषाकषा क्षाहरूले चुलोचमको, स््तषान ि गभ्छकषा क्षा ्त भ््छन् नै, सषा्सषा्ै 
्ततकषालीन समषाजकषा क्िक्िधि परििश्बषािे पक्न ्य्ेष्ट जषानकषािी क्द््छन् । इ्द्रमषा्यषा पौिेलको 
क्षाले ्बमषा्छको भूक्म उप्योग नीक््त ि दषास्ो क्िश्व्युद्धको रिषासदी्बषािे ्ब्तषाउँ्छ । कषा््छीमषा्यषा 
दुलषालको क्षा एक समदृ्ध परििषािको क्षा हो । ्यस क्षा मषाफ्छ ्त क्षाक्््तकषािी मषाक्नएको 
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िदृ्धभत्तषा कषा्य्छक्म कसिी सीमषा््तकृ्त समुदषा्यभ्दषा उचच िग्छकषा मषाक्नसलषाई मषारैि उप्योगी 
क्््यो भ्ने ्तथ्य ्बुझन पषाइ््छ । कृषणकुमषािी क्घक्मिेको क्षामषा जुद्ध शमशेिले िोकेको 
्तिकभिकपूण्छ क्ििषाहको प्रसंग समेक्टएको ्छ । चोककुमषािी पोिेलकषा क्षाले नब्ेब 
सषालको भुइँचषालो ि प्रधिषानम्रिी परििषािको कुनै सदस्यको मृत्यु हुँदषा देशले नै ४५ क्दन 
शोक ्बषानु्छपिेको जषानकषािी क्द््छ । ्तषािषादेिी िषाईको क्षाले २००४ सषालमषा नै नेपषालमषा 
कषँागे्रसहरूले कम्युक्नसटप्रक््त गिेको क्िभेदको क्षा मषारैि भ्दैन, मलेक्स्यषामषा कम्युक्नसटलषाई 
दमन गन्छ पुगेकषा क्ब्क्टश गोिषा्छकषा क्सपषाही आफै कम्युक्नसट भएको ्तथ्य समे्त प्रस्तु्त 
ग्छ्छ  । त्यस्ैत, ्तुलषा िषाणषाको क्षा्बषाट २०१४ सषालमषा अमेरिकी सह्योग क्न्योगको 
सहकषा्य्छमषा शुरू भएको मक्हलषा प्रक्शक्ण के्द्र, अमेरिकषाकषा िेसटुिे्टहरूमषा त्यक््त िेलषा 
कषालषा ि गोिषा जषाक््तकषा मषाक्नसहरू ्बसनकषा लषाक्ग ्ुछट्षा्ुछटै् ठषाउँको व्यिस्षा गरिएको जस्तषा 
पक््बषािे जषानकषािी पषाइ््छ । देिमषा्यषा मषान्धििको क्षाले नेपषाली नोट आउनुभ्दषा अगषाक्ि 
चलनचल्तीमषा िहेको पषानीक्ढकी (महे्द्रमलली िषा मोहोि) कषा कुिषा ि भगि्ती उपे्र्तीकषा 
क्षाले नेपषालमषा फ्षा्सेली प्य्छटक ि प्य्छटक गषाइिको इक््तहषास ्ब्तषाउँ्छन् । त्यसै गिी िक्ज्यषा 
्ेबगमको क्षाले ्ततकषालीन िषाजषा क्रिभुिनको परििषािसँग उहषँाको परििषािको क्नकट्तषा्बषािे 
्ब्तषाउँ्छ भने क्िषणुकुमषािी श्ेष्ठकषा क्षाले ्तनहुँको सदिमुकषाम २०२५ सषालमषा ्ब्दीपुि्बषाट 
दमौली सषादषा्छकषा प्रसंग्बषािे जषानकषािी गिषाउँ्छ । 

पुस्तकमषा समेक्टएकषा २३ क्षाहरूले सम्य ि स्षानको आधिषािमषा सषामषाक्जक व्यिस्षा, 
सिकषािी नीक््त ि स्षान क्िशेषकषा इक््तहषास ि सम्यक्मसँगै क््तनमषा आएकषा परिि्त्छनलषाई 
उजषागि ग्छ्छन् । त्यसकषा आधिषािमषा हषामी त्यस ्बि्तको ि अक्हलेको समषाजको ्बीचमषा 
्तुलनषा गन्छ सक्छौ ँ । 

्यो पुस्तकले ८० िष्छ ्य्तषा हषाम्ो समषाजमषा मक्हलषाको प्रगक््तमषा के-कस्तषा पिमपिषा ि 
संसकृक््त कसिी ्बषाधिक ्बने भ्ने क्चरि पक्न प्रस्तु्त ग्छ्छ  । मक्हलषाले गी्तषा पषाठ गिेि प्रल्य 
क्नमत्यषाएको िषा अलक्च्छन लगषाएको भ्दै पञचषा्य्त ्बसने, क्िदेश अ्षा्छ्त् सषा्त समुद्र 
पषािी गएको भनेि फकने पक््छ गौदषान गिषाउने, परििषाि क्न्योजन ग¥्यो भने क्प्तृ भषाग्छन् ि 
समषाजमषा मषाक्नसले भषा्त पषानी कषाढ््छन् भ्ने ििले परििषाि क्न्योजन नगनने जस्तषा चलन 
िषा पिमपिषा्बषािे हजुिआमषाहरूले आफनषा क्षाहरूमषा ्ब्तषाउनुभएको ्छ । त्यस्ैत, ब्षाह्मण 
परििषािकषा सदस्यले हलो जोतन नहुने, पक्हलो श्ीम्ती्बषाट ्छोिी्छोिी ज्मेपक््छ दोस्ी श्ीम्ती 
क्भत््यषाउने, ्बषालक्ििषाहको प्रचलन, अ््तजषा्छ्ती्य क्ििषाह ि जषा्तकषा आधिषािमषा ्बुहषािीमषाक्् 
हुने भेदभषाि, मक्हलषाले पढे ्बोकसी हु््छन् भ्ने जस्तषा रुक्ढिषादी मषा््य्तषा ि सषामषाक्जक 
कुिीक््त्बषािे पक्न पुस्तक्बषाट जषानकषािी पषाइ््छ । सषा्ै, ्यस्तषा पिमपिषाग्त मूल्य मषा््य्तषाकषा 
कषािण कसिी मक्हलषाको जीिन, ्बौक्द्धक्तषा ि सिषासथ्य प्रभषाक्ि्त भ्यो भ्ने क्िशे्षण गन्छ 
पुस्तकले सघषाउँ्छ ।



350 | समषाज अध्य्यन १६, २०७८

्यस पुस्तकमषा रुढीिषादी पिमपिषाले मक्हलषालषाई ्बषँाधिेकषा क्षाहरू मषारि ्ैछनन्, गल्त 
पिमपिषा ्तोक्िएकषा क्षाहरू पक्न प्रशस्ैत पषाइ््छ । दईु ओटषा उदषाहिण हेिौ ँ। पक्हलो, इ्द्रमषा्यषा 
पौिेलले गी्तषा पषाठ गदषा्छ पञचषा्य्त ्बसेि पढ्न नक्दने भ्ने मषाक्नसहरू पक््छ इ्द्रमषा्यषासँग नै 
सिसललषाह क्लन आएकषा क््ए । दोस्ो, नषानी्छोिी श्ेष्ठकषा ्बूढषा ससुिषा, जो ब्षाह्मण पुजषािी 
क््ए, ले नेिषाि मक्हलषासँग पे्रममषा पिेि क्ििषाह गिेपक््छ आफनो ्ि नै नेिषाि िषािे । ्यस्तषा 
िोचक प्रसंगहरू पक्न पुस्तकमषा ्छन् ।

्यो पुस्तक्बषाट ्ततकषालीन नेपषालमषा क्शक्षाको अिस्षा्बषािे पक्न ्षाहषा पषाउन सक्क््छ । 
२३ जनषामध्ेय आठ जनषा हजुिआमषाहरूले ्बषाल्यकषालमै पढ्न पषाउनुभएको िहे्छ । केहीले 
आफनै िहिले, कुचो ्बढषादषा्छ आउने धिुलोमषा लेखदै, चुलषाकषा गषालषामषा कोददै िषा स््तषानले 
पढ्ने-पढषाउने भएपक््छ पढ्नुभएको िहे्छ । आफनषा अक्भभषािक ि श्ीमषान् को सषा् ि सह्योग 
पषाएकषा हजुिआमषाहरूले पढ्नुभएको मषारैि ्ैछन सषाि्छजक्नक क्ेरिमषा पुरुष सँगसँगै ्बक्ल्यो 
उपक्स्क््त पक्न देिषाउनुभएको ्छ । जो हजुिआमषाहरूले पढ्न पषाउनुभएको ्ैछन, उहषँाहरूले 
आफनषा स््तषानलषाई हुकषा्छउन अनेक संघष्छ गनु्छभएको ्छ । आफनै श्ीमषान् लषाई पक्न आधिुक्नक 
क्शक्षा क्दलषाउन क्मक्हने्त गनु्छभएको ्छ । 

धिे िै जसो ८० िष्छ नषाघेकषा हजुिआमषाको क्षा भएकषाले उहषँाहरूले भोगनुपिेको 
िृद्धषािस्षाकषा संघष्छ ि भोगषाइ्बषािे पक्न पुस्तकले केही समेटेको होलषा भ्ने सिषाभषाक्िक 
अपेक्षा पषाठकलषाई हु््छ । ्ति धिेिै हजुिआमषाकषा क्षाको क्िष्यिस्तु इक््तहषासमषा केक््द्र्त 
हुँदषा उहषँाहरूको ि्त्छमषान क्ज्दगीकषा पषाटो्बषािे ्यो पुस्तकमषा ्ोिै मषारि चचषा्छ भएकषा ्छन् । 

क्क्तषा्ब समपषादनमषा भएको कमीकमजोिीकषा कषािण ठषाउँठषाउँमषा ्तथ्यग्त रिुक्टहरू समे्त 
्बषँाकी िहेकषा ्छन् । “दुईमुिी क््बउ लषागने धिषान िे्त” हुनु पननेमषा “दुईमुिी फलने धिषान िे्त” 
लेक्िएको ्छ । क्ि.सं. १९९० को भूकमपमषा १०–१२ िष्छ जक््तको क्््यो होलषा भक्नएको 
मषाक्नसको ज्म क्मक््त १९९६ सषाल भनी उललेि गरिएको ्छ । क्ििषाह १२ िष्छमषा भएको 
ि क्ििषाहको ्छ िष्छपक््छ स््तषान ज्मषाउँदषा १८ िष्छकी हुनु पननेमषा १६ िष्छकी भएको उललेि 
्छ । ्यस्तषा गल्तीले पषाठकलषाई अलमलमषा पषारिक्द््छन् । 

िट् हेदषा्छ हजुरआ्ाका कथा नेपषाली समषाजमषा आफनै कम्छले स्षाक्प्त भएकषा आमषा 
्त्षा स्षाक्प्त व्यक्तिहरूकषा आमषाकषा क्षा जस्तषा लषाग्छन् । लेिकको सषामषाक्जक पहुँच ि 
कषाठमषािौ ँ्बषाक्हि जषान नसकने सीमषाकषा कषािणले ्यी मक्हलषाहरूलषाई ्छषाक्नएको कुिषा लेिकले 
नै ्ब्तषाउनुभएको ्छ, ्यद्क्प कषाठमषािौमँै ्बक्सिहेकषा हजुिआमषाहरूकषा ्यी क्षा कषाठमषािौ ँ
क्भरिको परििेशमषा मषारैि सीक्म्त ्ैछनन् । एकै उमेि समूहकषा व्यक्तिकषा अनुभि ि भोगषाइ 
भए पक्न पुस्तकमषा एकै प्रकषािकषा क्षा ्ैछनन् । पहुँच, अिसि ि ्ब्धिनकषा क्हसषा्बले स्ैब 
मक्हलषा एकै ्ैछनन् भ्ने क्नषकष्छ अध्ेय्तषा मीनषा आचषा्य्छ ि उहषँाकषा सहकममीहरूले क्ि.सं. 
२०३० को दशकमषा नै क्नकषालनुभएको क्््यो । सषा्ै, “नेपषाली मक्हलषा” भनेको कुनै एकै 
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प्रकषािकषा मक्हलषाहरू नभई सषामषाक्जक, सषांसकृक््तक रूपमषा क्िक्िधि्तषा्युति मक्हलषाहरू हुन ्
भ्ने ्बषािेमषा क्ि.सं. २०५० को दशकदेक्ि अरू अध्ेय्तषा (सेिषा ्तषामषाङ, अक्मनषा क्संह, सरि्तषा 
परि्यषाि, कैलषाश िषाई लगषा्य्त) ले गिेकषा ्तक्छ लषाई पक्न हजुरआ्ाका कथाले ्प पुक्ष्ट ग्छ्छ  । 

्यो पुस्तक ्तीन कषािणले महत्िपूण्छ ्छ । पक्हलो, ्यी क्षाहरू्बषाट गएकषा आठ दशकको 
नेपषाली समषाज मक्हलषाकषा नजि्बषाट हेदषा्छ कस्तो देक्ि््छ िषा त्यस अिक्धिको नेपषाली समषाज 
मक्हलषाकषा लषाक्ग कस्तो क्््यो भ्ने प्रश्नको उत्ति क्द््छ । त्यसैले ्यसमषा भएकषा क्षाकषा 
स्दभ्छसँग ि्त्छमषान मक्हलषाकषा स्दभ्छको ्तुलनषा गिेि हेन्छ सक्क््छ । दोस्ो, ्यी क्षाहरूले 
आम मषाक्नसको जीिन ि संघष्छकषा क्षाहरू ्ब्तषाउँ्छन् । ्ेतस्ो, नेपषाली मक्हलषाको क्ज्दगी 
क्िक्िधि्तषापूण्छ ्छ भ्ने ्तक्छ मषा ईटँषा ्प्छन् ि ्प सषाि्छजषाक्नक ्बहसकषा लषाक्ग ढोकषा िोल्छन् ।

नपारपायणी देवकोटपा
सिसि्ती ्बहुमुिी क्यषामपस, क्रिभुिन क्िश्वक्िद्षाल्य


