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पुस्तक समीक्षा

प्रणब खरेल र गौरव के.सी., सं. । सन् २०२१ । प्राक्टिसेज अफ सोकसयोलोजी 
इन नेपराल । कषाठमषाडौ ँ : बज्र पब्लकेशन । 

नेपषालकषा कलेज ्तथषा विश्वविद्षालयहरूमषा अधययन-अधयषापन गरिने समषाज विज्षानकषा 
विषयहरूमधये समषाजशषास्त्र ्तुलनषातमक रूपमषा अरूभन्षा बढी रुचषाइने विषयमषा प््दछ । 
बससेवन हजषािौ ँ विद्षाथथीहरूले समषाजशषास्त्रमषा सनषा्तक ्तथषा सनषा्तकोत्तिको विग्ी हषावसल 
गनु्दले तयसलषाई पुवटि ग््दछ । ्ति समषाजको गव्तशील्तषा बुझनसकने ि वयषाखयषा गन्दसकने 
समषाजशषास्त्रीहरूको उतपषा्न भने अतयन्त कम छ, वकन ? यो प्रश्नको उत्ति खोजन नेपषालमषा 
समषाजशषास्त्रको अधयषापन ि अनुसन्षानको अभयषास कस्तो छ भनेि खोजनुपनसे हुनछ । प्रणब 
खिेल ि गौिि के.सी. द्षािषा समपषाव््त प्ाक्टिसेज अफ सोकस्योलोजी इन नेपाल पुस्तकमषा 
सो अभयषासको केही लेखषाजोखषा छ । 

नेपषालमषा समषाजशषास्त्रको विषयग्त अधययन, अधयषापन, लेखन ि प्रकषाशन जस्तषा 
प्रषावज्क अभयषाससँग समबवन््त गव्तविव्को सेिोफेिोमषा लेवखएकषा परिचय सवह्त सषा्त 
ओटषा अनुसन्षानषातमक लेखहरू पुस्तकमषा समेवटएकषा छन् । परिचय बषाहेककषा छ ओटषा 
लेखमधये ्तीन ओटषा लेखले समषाजशषास्त्रको वशक्ण अभयषासको बषािेमषा ि बषँाकी ्तीन ओटषा 
अधययन अनुसन्षान ्तथषा जन्दल प्रकषाशनको अभयषासमषा केवनरि्त छन् । 

परिचय खणिको शुरूमै समपषा्कद्यले पुस्तक ्तयषाि गनसे परियोजनषाको सोच कसिी 
आयो भननेबषािे चचषा्द गिेकषा छन् । करिब आ्षा ्शकको प्रयषासपवछ मषात्र यो पुस्तक 
प्रकषाशन हुन सकेको समपषा्कहरूले ब्तषाएकषा छन् । यो दृटिषान्त आफै पवन नेपषालमषा 
समषाजशषास्त्रको लेखन ि प्रकषाशन अभयषास झलकषाउने एउटषा आ्षाि हो । तयस्ैत, पुस्तकमषा 
समषािेश लेखहरूको छनोट, पुस्तकको औवचतय ि सीमषाबषािे समपषा्कीय सपटिीकिण 
छ । परिचय खणिमषा लेखकद्यले नेपषालमषा समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको अभयषासको 
शुरूआ्तबषािे नयषँा ्तथय पेश गनसे जमकको पवन गिेकषा छन् । यस अविकषा अधययनहरूमषा 
नेपषालमषा समषाजशषास्त्रको अधययन सषामषानय्तः सन् १९५० को िषाजनीव्तक परिि्त्दनपवछ 
वि्ेशी (पवचिमषा) अधये्तषाहरूबषाट भएको ि संसथषाग्त रूपमषा सन् १९८० पवछ वत्रभुिन 
विश्वविद्षालयमषा समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्र विभषाग सथषापनषा भएपवछ शुरू भएको ्षाबी 
गरिएको छ । ्ति सन् १९५० अवि पवन थुपै्र भषाि्तीय ्तथषा नेपषाली अधये्तषाहरूले नेपषाली 
समषाजबषािे लेखेकषा वथए भनने ्तथय प्रस्तु्त ग्दै नेपषालमषा समषाजशषास्त्रको अधययन/अनुसन्षान 
तयोभन्षा ्ेिै अगषावि्वेख हुँ् आैएको समपषा्कद्यले ्तक्द  गिेकषा छन् । पककै पवन ्ती नेपषाली 
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समषाजकषा विवि् पक्बषािे भएकषा अधययन ्त वथए ्ति समषाजशषास्त्र िषा मषानिशषास्त्र जस्तषा 
कुनै खषास वि्षाको परिव्वभत्र िहेि गरिएकषा अधययन भने वथएनन् । 

परिचय पवछको पवहलो लेखमषा युििषाज लुइँटेलले वत्रभुिन विश्वविद्षालयमषा सषाढे 
्तीन ्शक संयुक्त रूपमषा सञचषालन हुँ्ैआएको समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र विभषाग छुरटिनुको 
िषाजनीव्तक प्रषावज्क चलखेलबषािे विस्ततृ्तमषा चचषा्द गिेकषा छन् । लेखमषा सन् २०१५ मषा 
विभषाग छुरटिनु अगषाविसमम समषाजशषास्त्र विषयको अधययन-अधयषापनको सिल ऐव्तहषावसक 
वििेचनषा गरिएको छ, जुन समषाजशषास्त्रकषा विद्षाथथीहरूको लषावग अतयन्त उपयोगी छ । खषास 
गिी लेखमषा ्तीन लहिमषा नेपषालमषा समषाजशषास्त्रको अधययनलषाई चचषा्द गरिएको छ । यस 
समबन्मषा लेखकले पवहलो लहिकषा रूपमषा सन् १९५३ मषा सथषावप्त गषाउँ विकषास प्रवशक्ण 
केनरिको पषाठ्यक्रममषा समषाजशषास्त्रलषाई विकषासे ्तषावलमको रूपमषा समषािेश गरिनुलषाई मषानेकषा 
छन् । तयस्ैत, ्ोस्ो लहि इवनसटचययूट अफ नेपषाल एणि एवशयन सटिीज अन्तग्द्त सन् १९७३ 
मषा विपषाट्दमेनट अफ सोवसयोलोवजकल रिसच्द सथषापनषा गिी शो्पत्र लेखनको आ्षािमषा 
समषाजशषास्त्रको विग्ी व्नु ि ्ेतस्ो लहि सन् १९८१ मषा समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रको संयुक्त 
विभषाग सथषापनषासँगै समषाजशषास्त्रमषा सनषा्तकोत्ति अधययन-अधयषापन हुनुलषाई मषानेकषा छन् । 
तयस आ्षािमषा सन् २०१५ अकटुबिमषा अलग समषाजशषास्त्र विभषाग सथषापनषा हुनु नेपषाली 
समषाजशषास्त्रको चौथो लहि मषानन सवकएलषा । 

लेखको मुखय विषय समषाजशषास्त्र विभषागलषाई मषानिशषास्त्रबषाट अलग गन्द भएकषा 
प्रयषास, िषाजनीव्त ि लेखक सियंले खेलेको भयूवमकषाको वभत्री कथषा चषाखलषाग्ो छ । यद्वप, 
विभषाग अलग भए पवछकषा िष्दमषा विषयग्त प्रषावज्क अभयषासभन्षा विवभनन सिषाथ्द समयूह ि 
्लीय िषाजनीव्तक चलखेलको कषािण भएकषा िटनषाहरूबषािे लेख मौन छ । समषाजशषास्त्रलषाई 
मषानिशषास्त्रबषाट अलग गनु्दपनसे कषािणमधये सबैभन्षा जोि व्एि चचषा्द गरिएको एकल जषा्तीय 
पवहचषानको िषाजनीव्त (मषानिशषास्त्र) विरुद्ध बहुल जषा्तीय पवहचषानको पक््ि्तषा (समषाजशषास्त्र) 
को सफल्तषाको ्तक्द मषा भने लेखकको आफनो िैचषारिक सषँासकतृ व्तक पतृष्ठभयूवमको “रिफलेकशन” 
प्रसट झवलकएको छ । बहुल जषा्तीय भससेज एकल जषा्तीय िषाजनीव्तक बहस न समषाजशषास्त्र 
विभषाग अलग हुँ्ैमषा सवकने कुिषा हो, न कुनै एक समषाजशषास्त्रीय दृवटिकोणले मषात्र हेरिने 
मुद्षा नै हो । बरु नेपषाल जस्तो बहुजषा्तीय िषा बहुसषँासकतृ व्तक समषाजलषाई बुझन समषाजशषास्त्रीय 
अभयषास गरिने एउटषा मुखय थलो समषाजशषास्त्र केनरिीय विभषाग होस् िषा अनय समषाजशषास्त्रीय 
संिसंसथषाहरू नै सबैभन्षा एकल जषा्तीय िच्दसिमषा छन् । समभि्तः यही कषािण सषाि्दजवनक 
बहसहरूमषा नेपषाली समषाजशषास्त्रीहरूलषाई नै नेपषाली समषाज बुझन नसकेको ्तथषा पवहचषानको 
िषाजनीव्तलषाई सही विशे्षण गन्द नसकेको आिोप लषावगिहनछ । यसबषािे यो लेखमषात्र होइन 
वसंगो पुस्तक नै मौन छ । 



पुस्तक समीक्षा | 321

्ोस्ो लेख प्रतययूष िन्तको नेपषाली समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रकषा विषयमषा प्रकषावश्त हुने 
जन्दलहरूको समबन्मषा केवनरि्त छ । उनले हषालसमम नेपषालबषाट समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको 
नषाममषा प्रकषावश्त हुने जन्दलको संखयषा, वनिन्ति्तषा ि सन्भ्दहरूलषाई केलषाउँ्ै ्ेिैजसो जन्दल 
प्रकषाशन अवनयवम्त रूपमषा कवहलेकषाही ँमषात्र प्रकषाशन हुँ्ैआएको ्तथय प्रस्तु्त गिेकषा छन् । 
यसले अनुसन्षानमयूलक लेखहरू लेखने ि वनयवम्त जन्दल प्रकषाशन गनसे जस्तो महत्िपयूण्द 
प्रषावज्क अभयषास नेपषाली समषाजशषास्त्रले उललेखय रूपमषा गन्द नसकेको सपटि रूपमषा ्ेखषाएको 
छ । अझ चषाखलषाख्ो विषय यो छ वक, सन् १९८७ ्ेवख सन् २०१७ समम समषाजशषास्त्र 
मषानिशषास्त्रकषा जममषा ११ जन्दलहरू प्रकषावश्त भएकषा ि ्तीमधये एउटषा मषात्र जन्दल 
धौलाकिरी जन्नल अफ सोकस्योलोजी एन्थ्ोपोलोजी वनयवम्त रूपमषा प्रकषाशन हुँ्ैआएको 
्ेवखनछ । यसिी जन्दल प्रकषाशन वनयवम्त हुन नसकनुमषा संसथषाग्त योजनषा ि सहयोगको 
कमी, समपषा्कीय वयिसथषापनमषा सषानो समयूह हुनु ि व्तनीहरूको बीचमषा समनियको अभषाि, 
िषाम्षा अनुसन्षानमयूलक लेखहरूको अपयषा्दप्त्तषा ि जन्दल प्रकषाशनको लषावग पयषा्दप्त आवथ्दक 
सहयोगको अभषाि जस्तषा कषािणहरू वजममेिषाि िहेको लेखकले ्तक्द  गिेकषा छन् । लेखको 
वनषकष्दमषा िन्तले उललेख गिेजस्ैत झणिै चषाि ्शक पुगन लषागेको समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र 
विषयकषा जन्दलहरूलषाई संसथषाग्त रूपमषा वनयवम्त प्रकषाशन गन्द नसकने हो भने जन्दल 
प्रकषाशन जस्ैत कवहलेकषाही ँ खुलने वत्रवि सेिषा आयोगको विज्षापनकषा लषावग गरिने जन्दल 
प्रकषाशनको अभयषासले मषात्र समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको विषयग्त उननयन हुन सक्ैन । 
तयस बषाहेक विद्षाथथीहरूलषाई सनषा्तक ्तह्ेवख नै जन्दल लेखहरू लेखने अभयषास गिषाउन 
सकने हो भने जन्दलकषा लषावग लेखहरूको अभषाि पयूव्त्द हुन सकछ । 

पुस्तकमषा समषािेश ्ेतस्ो लेखमषा टीकषािषाम गौ्तमले वत्रभुिन विश्वविद्षालयमषा 
विद्षािषारिव् (पीएचिी) ग्षा्दको आफनो अनुभिबषािे सविस्तषाि चचषा्द गिेकषा छन् । खषास 
गिी वत्रभुिन विश्वषाविद्षालयबषाट सषामषावजकशषास्त्र संकषाय अन्तग्द्त गरिने िषा गिषाइने पीएचिी 
विग्ी गुणस्तिीय हुँ्ैनन्, सवजलै पयूिषा गन्द सवकनछ िषा विषयग्त विशेषज्को वनमषा्दणमषा 
भन्षा पवन नषामको अगषावि “िषा.” लेखने सषामषावजक प्रव्तष्ठषाको खप्तको लषावग मषात्र गरिनछ 
भनने जस्तषा हललषाहरूलषाई लेखकले आफनो अनुभिको आ्षािमषा लेखमषा खणिन गनसे 
प्रयषास गिेकषा छन् । यो लेखले सषामषावजक शषास्त्रमषा वत्रविबषाट पीएचिी ग्दै गिेकषा िषा गन्द 
चषाहनेहरूकषा लषावग एउटषा िषाम्ो जषानकषािी व्नछ । पवछललो समय पीएचिी भनषा्दकषा कव्तपय 
वयिसथषाहरू परिि्त्दन भएि एमफील वसरिम ि कोस्द वसरिमको लषावग अलग-अलग वयिसथषा 
गरिएको छ, जुन लेखकले पीएचिी गनसे बेलषाको भन्षा वभनन हो । तयसो हुँ्षा लेखकको 
अनुभि कव्तपय सन्भ्दमषा अवहलेको परिवसथव्तसँग मेल नखषान सकछ । लेखकको यो 
पीएचिी अटो-एथनोग्षाफी पढ््षा पवन के सपटि हुनछ भने वत्रभुिन विश्वविद्षालयले अवहले 
पवन अपिषा् बषाहेक सषँावचचकै गुणस्तिीय पीएचिी गिषाउन सकेको छैन । 
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वत्रविमषा ठयू लो संखयषामषा युिषा समषाजशषास्त्रीहरू उतपषा्न गनसे  मुखय कोस्द एमए 
समषाजशषास्त्रको नषालीबेली समबन्मषा लोकिञजन पिषाजुलीको चषाखलषाग्ो लेख पुस्तकमषा 
समषािेश छ । पिषाजुलीले खषास गिी ्तीन ओटषा सिषालमषा लेखलषाई केवनरि्त गिेकषा छन् । 
पवहलो, एमए समषाजशषास्त्रको पढषाइ ्ेशकषा विवभनन कलेजहरूमषा विस्तषाि भएसँगै पढषाउने 
जनशवक्तको अभषाि छ ि तयसले ग्षा्द समषाज विज्षानकषा ्क् अनुसन्षानक्तषा्दहरू उतपषा्न 
गन्द सकेको छैन । समषाजशषास्त्रमषा विग्ी गनसे विद्षाथथीहरूको संखयषा बढ््ैमषा नेपषाली 
समषाजशषास्त्रको ितृवद्ध नहुने ्तक्द  लेखकले गिेकषा छन् । ्ति लेखकले भने जस्ैत पढषाउने 
जनशवक्तको अभषाि ्त छँ्ैछ, तयसभन्षा पवन ्यनीय अिसथषा अकको छ—भइिहेकषा 
वशक्कहरूमधये पवन जो सथषायी छन्, उनीहरूमधये ्ेिैजसो प्रषावज्क अभयषास ग्दैनन् ि 
आंवशक वशक्कहरूको भि पनु्दपिेको छ, जसलषाई विश्वविद्षालय वससटमले वचन्ैन । 

्ोस्ो, वत्रविमषा समषाजशषास्त्र एमए उ्तीण्द गन्द शो्पत्र लेखनैपनसे अवनिषाय्द्तषाको 
अथ्दिषाजनीव्त केलषाउँ्ै विद्षाथथीहरूको ठयू लो संखयषा शो्पत्र लेखनमषा गैिप्रषावज्क, अनैव्तक 
ि भ्रटि अभयषास गनसे भएकषाले तयस वकवसमको प्रषावज्क अपिषा्लषाई िोकन यसलषाई ऐवचछक 
बनषाउनुपनसे लेखकको सझुषाि छ । लेखकले सझुषाए झै ँशो्पत्र लेखनलषाई ऐवचछक बनषाउनु नै 
समसयषा समषा्षानको उपषाय भने होइन । अरू सैद्धषावन्तक विषयकषा जस्ैत ्तीन-चषाि िणटषाको 
पिीक्षा व्ने विकलपले विद्षाथथीको प्रषावज्क क्म्तषा खषासै ितृवद्ध हुँ्ैन । बरु शो्पत्रको 
विकलपमषा तयस्तो पिीक्षाभन्षा अनुसन्षानमषा आ्षारि्त लेखहरू लेखषाएि प्रकषाशन गनसे 
अभयषास गिषाउन सके विद्षाथथीहरूको प्रषावज्क क्म्तषा अवभितृवद्ध हुने वथयो । लेखमषा ्ेतस्ो 
महत्िपयूण्द सिषाल समषाजशषास्त्र अधययन-अधयषापनमषा अंग्ेजी भषाषषाको समसयषाबषािे चचषा्द 
गरिएको छ । वत्रविमषा समषाजशषास्त्र अधययन गनसे अव्कषंाश विद्षाथथीहरूको अंग्ेजी भषाषषा 
्तुलनषातमक रूपमषा कमजोि हुने ्ति पषाठ्यक्रममषा वि्ेशी लेखकहरूले अंग्ेजी भषाषषामषा 
लेखेकषा लेखहरू पढ्नुपनसे बषाधय्तषाले विद्षाथथीहरू कोस्दमषा पयूण्द रूपमषा संलगन हुन सक्ैनन् । 
्तसथ्द विद्षाथथीहरूको आतमविश्वषास बढषाउन नेपषाली भषाषषामषा लेवखएकषा विषयग्त स्तिीय 
लेखहरूलषाई पवन पषाठ्यक्रममषा समषािेश गनसे ्तथषा नेपषाली भषाषषामषा पषाठ्यपुस्तक लेखेि िषा 
विषयग्त िषाम्षा पुस्तकहरूको अनुिषा् गिेि विद्षाथथीहरूलषाई उपलब् गिषाउनुपनसे लेखकले 
्तक्द  गिेकषा छन् । तयसको लषावग विश्वविद्षालयले नै एउटषा मषाप्णि बनषाएि नेपषाली भषाषषामषा 
(अनय मषा्ततृभषाषषामषा पवन) पषाठ्यपुस्तक लेखन ि अनुिषा् गिषाउनुप््दछ । अनयथषा वयवक्तग्त 
्तहमषा नेपषाली भषाषषामषा लेवखएकषा पषाठ्यपुस्तकहरूले विद्षाथथीहरूको सतृजनशील्तषालषाई 
प्रि््दन गन्द सक्ो िहेनछ । यो लेख यस कषािणले पवन ्ेिै महत्िपयूण्द छ वक समषाजशषास्त्रको 
अभयषास गनसे विद्षाथथीहरूको ठयू लो संखयषा यही पषाठ्यक्रम अन्तग्द्त प्रवशवक््त हुने ग््दछन् । 

पवछललषा िष्दहरूमषा विस्तषारि्त कषाय्दक्रमको रूपमषा वयिसथषापन, सिषासथय, नवस्दङ, 
कषानयून, सयूचनषा प्रविव् अधययन लगषाय्तकषा संकषायहरूमषा पवन समषाजशषास्त्र विषय समषािेश 
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गरिएको छ । पुस्तकमषा समषािेश ्ुई ओटषा लेख सिषासथय विज्षान ि कषानयून अधययनमषा 
समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको अधययन-अधयषापनसँग समबवन््त छन् । ्तीमधये ्ेिेनरि उपे्र्ती ि 
ओविनरि बहषा्िु चन्ले सिषासथय विज्षानमषा समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको वशक्ण अभयषासबषािे 
लेखेकषा छन् । नेपषाली विश्वविद्षालयहरूले सञचषालन गिेकषा सिषासथय विज्षान अन्तग्द्तकषा 
वचवकतसषाशषास्त्र, नवस्दङ ि जनसिषासथय (पवबलक हेलथ) कषा कषाय्दक्रमहरूमषा समषाजशषास्त्र 
मषानिशषास्त्र विषय केिल औपचषारिक्तषाको लषावग मषात्र समषािेश गरिएको लेखकहरूको 
ठमयषाइ छ । पषाठ्यक्रम वनमषा्दण ि परिमषाज्दनकषा क्रममषा अधयषापनि्त वशक्कहरूसँग कुनै 
पिषामश्द गरिँ्ैन । विद्षाथथीहरूले पवन समषाजशषास्त्र ि मषानिशषास्त्र विषयलषाई न ्ेिै गषाह्ो, न 
्त सवजलो विषयको रूपमषा वलने ग््दछन् ि वसकनेभन्षा पवन जसिी हुनछ पिीक्षा उत्तीण्द गन्द 
वशक्कसँग विषयग्त नोटको मषाग ग््दछन् । समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र पढषाउने वशक्कहरूको 
भनषा्द पवन वयवक्तग्त वचनजषानको आ्षािमषा हुने गछ्द  । यी आ्षािमषा सिषासथय विज्षानमषा 
समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र प्रषाथवमक्तषामषा पन्द नसकेको लेखकद्यको ठहि छ । एउटषा 
पषाठकको दृवटिकोणबषाट हे्षा्द लेखमषा ्तक्द  गरिए जस्ैत पवबलक हेलथकषा विद्षाथथीहरूलषाई 
समषाजशषास्त्रीय/मषानिशषास्त्रीय सोच प्रि््दन गन्द पषाठ्यक्रम वकन असफल छ भनने प्रश्नको 
उत्ति भने यो लेखले व्ँ्ैन । 

कषाठमषािौ ँ सकयू ल अफ ल मषा कषानयून विषयमषा समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रको वशक्ण 
अनुभिमषा आ्षारि्त िहेि लेवखएको समपषा्कद्य प्रणब खिेल ि गौिि के.सी.को लेख 
पुस्तकको अवन्तम लेख हो । कषानयून पढ्ने विद्षाथथीहरूकषा लषावग समषाजशषास्त्र अधययनको 
महत्ि बुझन अथषा्द्त् समषाजशषास्त्र ि कषानयून अधययन ्ुिै विषयको अन्तिसमबन्लषाई 
केलषाउन यो लेख उपयोगी ि सषान्वभ्दक छ । सषाथै, ल कलेजमषा समषाजशषास्त्र ि मषानिशषास्त्र 
वशक्ण अभयषासबषािे लेखकहरूको संलगन्तषा लेखमषा िोचकपयूण्द ्तरिकषाले िण्दन गरिएको 
छ । यो वत्रवि िषा अनय कलेजमषा समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्र पढषाउने वशक्कहरूको लषावग 
पवन अनुकिणीय हुन सकछ । लेखकद्यको अनुभिलषाई यसभन्षा अविललो उपे्र्ती ि 
चन्को लेखसँग ्तुलनषा गिेि हे्षा्द कषानयून अधययनमषा समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्रको पठनपषाठन 
्ेिै प्रभषािकषािी छ भनने ्ेवखनछ । यद्वप, उही पयूिषा्दञचल विश्वविद्षालयको समबन्मषा 
सञचषावल्त पवबलक हेलथ ि कषानयून ्ुिै विषयमषा सञचषावल्त समषाजशषास्त्र मषानिशषास्त्र 
पठनपषाठन खषास के कषािणले फिक हुन गयो भनेि ठमयषाउन चषावहँ सवजलो छैन । 

पुस्तकमषा समषािेश सबै लेखहरू पवढसक्षा पुस्तकको नषाम “प्रषावकटसेज अफ 
सोवसयोलोजी एणि एनथ्ोपोलोजी इन नेपषाल” हुनुपनसे जस्तो लषाग्छ । वकनभने छ ओटै 
लेखहरूमषा समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रको उवत्तकै चचषा्द गरिएकषा छन् । समग्मषा यो पुस्तक 
आफैमषा नेपषाली कलेज ्तथषा विश्वविद्षालयमषा समषाजशषास्त्रीय अभयषासको एउटषा गहवकलो 
उ्षाहिण बनेको छ । नेपषाली समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रबषािे जषानन चषाहनेहरूको लषावग मषात्र 
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होइन, विश्वविद्षालय ि कलेजहरूमषा समषाजशषास्त्र अधययन-अधयषापनमषा संलगनहरूको 
लषावग पवन पुस्तक उपयोगी छ । तयसै गिी पुस्तकमषा समेवटएकषा लेखहरूको कषािणले मषात्र 
होइन पुस्तकको संिचनषा, सषाजसजजषा ि भषाषषा समपषा्नकषा दृवटिले पवन पुस्तक स्तिीय ि 
पठनीय छ । 

पुस्तक ्ेिै वहसषाबले अबबल हुँ्षाहुँ्ै पवन पुस्तकले समेट्नुपनसे केही महत्िपयूण्द पक्हरू 
छुट्न पगुेकषा छन ्। मयूल्तः पसु्तकमषा समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्रको कषाठमषािौ ँकेवनरि्त अभयषासले 
मषात्र ठषाउँ पषाएकषा छन् । समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र समबन्ी जन्दल प्रकषाशनको नषालीबेली 
समेवटएको लेख बषाहेक अनय सबै समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र पढषाइिहेकषा वशक्कहरूको 
अनुभिमषा आ्षारि्त लेखहरू समषािेश छन् । समषाजशषास्त्र-मषानिशषास्त्र अधययनि्त 
विद्षाथथीको अभयषास ि अनुभुव्त पवन समेवटएको भए पुस्तकले थप पयूण्द्तषा पषाउन सकथयो । 
तयस बषाहेक विश्वविद्षालय ि कलेज बषावहि सषाि्दजवनक ितृत्तमषा समषाजशषास्त्रको अधययन 
अनुसन्षान िषा सषामषावजक बहस पैििीकषा जस्तषा महत्िपयूण्द अभयषास पवन समषािेश गरिएको 
छैन । लेखकहरू पवन सबै पुरुषहरू ि एक जनषा बषाहेक सबै खस आय्द समु्षायकषा छन् । 
यसले के ्ेखषाउँछ भने पुस्तकमषा समषािेश गनसे लेख ि लेखकहरू छनोट ग्षा्द पयषा्दप्त धयषान 
व्ए जस्तो लषाग्ैन । तयस्ैत, पुस्तकमषा मयूलय अंवक्त छैन ्ति नेपषाली बजषािमषा १,१०० सय 
रुवपयषँामषा वबक्री भइिहेको छ, जुन नेपषाली विद्षाथथीकषा लषावग महँगो हो । 

एउटषा पुस्तकको आफनै सीमषाहरू हुनछन् नै । तयस अथ्दमषा पुस्तकले सपटि ्ुई ओटषा 
सन्ेश व्एको छ । पवहलो, नेपषाली समषाजशषास्त्रको अभयषासलषाई सषाँवचचकै प्रि््दन गनसे 
हो भने प्ाक्टिसेज अफ सोकस्योलोजी इन नेपाल जस्तषा अरू ्ेिै पुस्तकहरू प्रकषाशन हुँ् ै
जषानु अवनिषाय्द छ । ्ोस्ो, नेपषाली कलेज ि विश्वविद्षालयहरूमषा समषाजशषास्त्र अभयषासम ै
खोटहरू छन्, जसले बससेवन हजषािौकँो संखयषामषा समषाजशषास्त्रको विग्ी ्त व्एको छ ्ति 
समषाज बुझने आलोचनषातमक चे्त सवह्तको खषँाटी समषाजशषास्त्रीहरूको उतपषा्न उललेखय 
रूपमषा गन्द सकेको छैन । यो सन्ेश विश्वविद्षालयकषा प्षाव्कषािी, पषाठ्यक्रम वनमषा्द्तषा, 
विषय सवमव्त ि प्रषावज्क परिष््कषा स्सयहरूकषा लषावग झन् बढी उपयोगी छ ।

 
झकेन्द्र घब्तति मगर

समषाजशषास्त्र विभषाग, सिसि्ती बहुमुखी कयषामपस


