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रूक्मणी वन्त प्रधषान । २०७३ । विक्रमशील महाविहार : एक अध्य्यन । कषाठमषाडौ ँ : 
सृकटि प्रधषान रषाजभणडषारी ।

कषाठमषाडौ ँ उपत्यकषामषा कवद्यमषान लगभग २२०० वर्ष पुरषानो बौद्ध सभ्य्तषाको इक्तहषास 
आफैमषा एउटषा अनुपम कवर्य हो । उपत्यकषामषा दोस्ो श्तषाबदी इसषा पूव्षदेकि बौद्ध धम्षको 
इक्तहषासलषाई प्रषामषाकणक मषाकनएको छ । ्यद्यकप, केही पुरषाण ्तथषा वंशषावलीहरूको व्यषाख्यषान् मषा 
त्यसभनदषा अकि नै बुद्ध धम्षको अकस्ततव कथ्यो भनने संके्त पषाइनछ । जे होस्, नेपषालमषा बुद्ध 
धम्षको ऐक्तहषाकसक्तषा प्रषाचीन रहेको छ भननेमषा सनदेह छैन । ्यहषँाको बुद्ध धम्ष, संसकृक्त र 
त्यससँग समबकनध्त अन्य पक्को कवकषासमषा मूल्तः नेवषार संसकृक्त र सभ्य्तषाको एक प्रमुि 
अंग बौद्धमषागगी नेवषारहरूको प्रमुि भूकमकषा रह्ो । क्तनीहरूले धम्षसँग समबकनध्त कवकवध 
पक्हरू कलषा-कौशल, कवकध-कवधषान, रीक्तकथक्त, ग्रनथ सषाकहत्य, बौद्ध कवद्व्तषा लगषा्य्त 
कवकवध क्ेत्रको कवकषासमषा ज्यषादै महत्वपूण्ष ्योगदषान कदए । बौद्ध नेवषारहरूकै कषारण नेपषाल 
उपत्यकषामषा सषा्तौ ँश्तषाबदीपकछ महषासषांकधक कभक्ु कभक्ुणी संि कवस्तषारै लोप भई वज्र्यषान 
परमपरषाको अत्यकधक कवकषास हुन पुग्यो । पूव्ष मध्यकषालको शुरूआ्त समममषा कषाठमषाडौ ँ
उपत्यकषा बौद्ध अध्य्यनको एक अनुपम केनद्रको रूपमषा कवककस्त भ्यो र क्तबब्तीहरूकषा 
मषाझ ्यसको अत्यकधक आकर्षण रह्ो । ्ततकषालीन अवसथषामषा नेवषारहरूले मषानदै आएको 
वज्र्यषान धम्षमषा ्ेतहौ ँश्तषाबदी समममषा गहन पररव्त्षनहरू देिषा परे । पररणषाम सवरूप नेपषालको 
बुद्ध धम्ष आजको अवसथषामषा आइपुगेको छ ।

कषाठमषाडौ ँउपत्यकषामषा प्रषाचीन कषालदेकि नै बुद्ध धम्षको अध्य्यन, अध्यषापन र अभ्यषास 
गहन रूपले हुन्थ्यो । नेपषालमषा प्रषाप्त कक्तप्य वंशषावली ्तथषा अन्य ऐक्तहषाकसक कटपोटहरूकषा 
रूपमषा कवकभनन कवद्वषान, लेिकहरूले नेपषालको बुद्ध धम्षको इक्तहषास एवं ्यसकषा अन्य कवकवध 
पक्लषाई क्रकमक रूपमषा कलकपबद्ध गरेको पषाइनछ । आधुकनक कषालमषा कषाठमषाडौमँषा अंगे्रज 
कूटनीक्तज्ञ ब्षा्यन हड्सनको आगमनपकछ मषात्र आधकुनक ढंगले नेपषालको बुद्ध धम्षकषा कवकवध 
पक्को अध्य्यन अनसुनधषान गरी त्यसबषारे लेखने कषा्य्ष शरुू भ्यो । व्त्षमषान सम्यसमम आइपगुदषा 
बुद्ध धम्ष र संसकृक्तकषा सूक्मषाक्तसूक्म कवर्यमषा समे्त कवस्त्ृत अध्य्यनहरू भइरहकेषा छन् । ्यस 
क्रममषा कवदेशी कवद्वषानहरूबषाट भएकषा अनुसनधषानषातमक कषा्य्ष प्रशंसनी्य छन् । ्यसकषा सषाथै 
सथषानी्य अनसुनधषानक्तषा्षहरूले पकन ्यस के्त्रमषा महत्वपणू्ष ्योगदषान गरेकषा छन ्। ्तर ्तलुनषातमक 
रूपमषा हदेषा्ष त्यस्तषा कृक्तहरू चषाह े्ती पसु्तक, अनसुनधषानषातमक लेि वषा अनसुनधषान प्रक्तवेदनहरू 
हुन्, प्रषाकज्ञक दृकटिले त्यक्त दहो देकिन सकेकषा छैनन् । ्तसथ्ष, संख्यषातमक रूपमषा कम नभए 
्तषापकन सथषानी्य अनुसनधषान कनकचि्त रूपमषा त्यक्त उतसषाकह्त हुने अवसथषामषा छैन । ्यस्तो 
पररकसथक्तमषा कषाठमषाडौकँो ठमेलकसथ्त ऐक्तहषाकसक कवक्रमशील महषाकवहषारबषारे लेकिएको 
पुस्तक विक्रमशील महाविहार : एक अध्य्यन प्रकषाकश्त भएको छ । 
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रूक्मणी वन्त प्रधषानद्वषारषा कलकि्त ्यस पुस्तकले कवक्रमशील महषाकवहषारको एकसरो 
अध्य्यनलषाई समेटेको छ । ्यसमषा कवहषारको कवकवध पक्, िषास गरी सषामषान्य पररच्य, कलषा 
र वस्तुकलषा, प्रचकल्त संसकषार एवं पव्षहरूलषाई समेकटएको छ । ्तर, ्यसमषा कदइएको कववरण 
र वण्षन भने अत्यन्ैत संकक्प्त र स्तही छ । ्यसले समबोधन गरेको कवर्य केवल कवहषारम ै
सीकम्त छ । नेवषार बौद्ध धम्ष परमपरषाबषारे ्यस पुस्तकमषा त्यक्त चचषा्ष गररएको छैन । ्यद्यकप, 
कवहषारबषारे सषामषान्य जषानकषारी प्रषाप्त गन्ष प्रस्तु्त पुस्तक सह्योगी नै छ । 

्यो पुस्तक १८ वर्षअकि नेपषाल रषाजकी्य प्रज्ञषा-प्रक्तष्षानको लषाकग गररएको अनुसनधषानको 
उपज हो । लेिककै शबदमषा “१८ वर्षअकि ्त्यषार पषाररएको ्यो अनुसनधषानषातमक प्रक्तवेदन 
पुस्तकको रूपमषा प्रकषाकश्त गदषा्ष पुरषानै रूपमषा प्रक्तवेदन जस्तषाको त्यस्ैत छषाकपएको छ” 
(पृ. ११) । ्यो १८ वर्षको लषामो अन्तरषालमषा नेवषार बौद्ध धम्षकषा कवकवध पक्मषा अनेकौ ँ
अनुसनधषान र प्रकषाशनहरू भइसकेकषा छन् । अनेकौ ँ सवदेशी र कवदेशी अनुसनधषानक्तषा्षले 
्यसकषा कवकवध पक् लगषा्य्त अनेकौ ँ कवहषारहरूकै बषारे पकन महत्वपूण्ष अध्य्यन गररसकेकषा 
छन् । ्ती अनुसनधषानबषाट प्रषाप्त ज्ञषान र नक्तजषाकषा आधषारमषा ्यो पुस्तकमषा प्रस्तु्त भएकषा 
्त्थ्यलषाई ्तुलनषातमक अध्य्यन गन्ष र प्रस्तु्त हुन नसकेकषा ्त्थ्यलषाई थपन सकेको भए पुस्तक 
अझै गहककलो, समसषामक्यक र प्रक्तसपधगी बनन स्ने कथ्यो । ्तर, त्यसो गररएको छैन । 

पुस्तकको प्रषा्कथन र मेरो भनषाइ शीर्षककषा दवैु सथषानमषा लेिकले आफनषा भनषाइ प्रस्तु्त 
गनु्षभएको छ । लगभग उस्ैत प्रकषारको अकभव्यकति बोकेकषा ्यी दईुमध्ेय एउटषा मषातै्र िणड 
रषाखदषा उप्यतुि हुने कथ्यो । प्रषा्कथनको शरुूमै दवेमकनदर, आकदको अध्य्यन कबनषा उपत्यकषाको 
सषंासकृक्तक इक्तहषास पूण्ष नहुने हुदँषा ठमेलकसथ्त कवक्रमशील महषाकवहषारको अध्य्यन गररएको 
भनी उद्ेश्य प्रसट पषाररएको छ । ्यसबषाट लेिकले उपत्यकषाको सषांसकृक्तक इक्तहषासलषाई जोड 
कदएको र कवक्रमशील महषाकवहषारको अध्य्यन त्यसैको लषाकग गररएको भनने बुकझनछ । ्यद्यकप, 
पुस्तकको पूण्ष संरचनषामषा भने सषंासकृक्तक इक्तहषासलषाई कुनै पकन रूपमषा सथषान कदइएको छैन । 

पुस्तककषा पषँाच िणडमध्ेय प्रथम िणड नेपषालमषा बुद्ध धम्ष र अकन्तम िणड उपसंहषार 
भएको हुँदषा कवहषारसँग समबकनध्त िणड ्तीन ओटषा छन् । कषाठमषाडौ ँ उपत्यकषामषा छैटौ ँ
श्तषाबदीको अनत्यक्तर वज्र्यषान धम्षको आगमनपकछ ्यसले जरषा गषाड््यो र नेवषार समुदषा्यमषा 
्यसको कसथक्त मजबु्त बन्यो । प्रषाचीन कषालमै ्यहषँा अनेकौ ँ कवहषारहरू सथषाकप्त भइसकेकषा 
कथए । ्तर वज्र्यषान धम्षको मूलप्रवषाहभनदषा अलग रूपमषा सथषाकप्त र कवककस्त ्यो कवहषार 
प्रधषानहरूको संलगन्तषामै सञचषालन हुँदै कवककस्त भ्यो । कवहषारको ऐक्तहषाकसक कवकषास 
क्रममषा ्यसको अलग पकहचषान र महत्व रहेको छ । ्यस प्रकषारको महत्व रहेको कवहषारबषारे 
पकहलोपलट कलम चलषाउने व्यकति प्रस्तु्त पुस्तककषा लेिक नै हुनुहुनछ । 

्यो पुस्तकमषा कवक्रमशील महषाकवहषारको कवकवध पक्बषारे चषािलषागदो जषानकषारी संग्रह 
गररएको छ । िषास गरेर, कवहषारको कलषा, वषास्तुकलषा, पूजषा-आजषा र कवकध-कवधषान, आकदबषारे 
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वण्षनषातमक शैलीमषा प्रस्तु्त गररएको छ र त्यसले कनचि्य नै पषाठकहरूलषाई कवहषारबषारे महत्वपूण्ष 
जषानकषारी कदनछ । ्यसै गरी, ऐक्तहषाकसक पक्लषाई (प.ृ २८–३५) संकक्प्त रूपमषा नै भए पकन 
प्रकषाश पषानने कोकशश गररएको छ । ्यो रषाम्ो पक् हो । ्तर इक्तहषासबषारे जुन ढंगले कन््ययोल 
गरी कवहषारको उतपक्त र क्रम-कवकषास जस्तषा ऐक्तहषाकसक पक्लषाई उजषागर गनु्षपनने कथ्यो त्यो 
भने हुन सकेको देकिएन । ्यसले गदषा्ष कवहषारको इक्तहषास असपटि हुन गएको छ । ्यद्यकप, 
लेिकले दृकटि कदनुभएकषा कवर्यहरू चषाि लषागदषा छन् । कवहषारमषा प्रधषानहरूको जुन भकूमकषा 
छ त्यो इक्तहषासकषारहरूको चषासोको कवर्य हो । परमपरषाग्त बौद्ध नेवषारहरूले संि सञचषालन 
गरररहकेो पररपे्रक््यमषा ्यसप्रकषारको व्यवसथषा आफैमषा एक महत्वपूण्ष कवर्य हो । 

्यस पुस्तकमषा संककल्त अकभलेिहरूको ऐक्तहषाकसक कवशे्रणमषा कवकशटि महत्व रहेको 
छ । ्यसै गरी अकयो चषािलषागदो कवर्य भनेको कवक्रमशील महषाकवहषारमषा संरकक््त स्तसहकस्कषा 
प्रज्ञषापषारकम्तषा हो । वज्र्यषान धम्षको कवकषास र प्रसंगमषा नेपषालको बौद्ध संसकृ्त वषाङ् म्यको 
महत्वपूण्ष सथषान रहेको छ । कवक्रमशील महषाकवहषारकसथ्त स्तसहकस्कषा प्रज्ञषापषारकम्तषाको 
पकन आफनै महत्व छ । ्यो ग्रनथ नेपषालमषा हषाल कवद्यमषान थोरै स्तसहकस्कषा प्रज्ञषापषारकम्तषा 
ग्रनथहरूमध्ेय एक हो । ्यसकषा पषँाच भषागमध्ेय चषार भषाग मषात्र कवहषारमषा कवद्यमषान छन् । 
्यसको पररचचषा्ष पुस्तकको अकयो महत्वपूण्ष पक् हो । 

्यो पुस्तकको कवर्यवस्तु महत्वपूण्ष र पठनी्य हुँदषाहुँदै पकन ्यसलषाई अझ पररमषाज्षन 
गरी स्तरी्य पषान्ष सककने समभषावनषा प्रशस्त देकिनछ । ्यसको प्रस्तुक्तमषा अनेकौ ँ त्रुकट 
छन् । ऐक्तहषाकसक पक्को कवशे्रण अत्यन्ैत हलकषाफुलकषा रूपमषा गररएको छ र वैचषाररक 
प्रस्तुक्तलषाई ऐक्तहषाकसक प्रमषाणले पुकटि गन्ष सककएको छैन । कक्तप्य सथषानमषा इक्तहषासकषा 
प्रमषाणकषा रूपमषा कमजोर स्ो्तहरूलषाई प्रस्तु्त गररएको छ (पषादकटपपणी ११–१३) । केही 
सथषानमषा गल्त र अनुप्युति स्ो्तको समे्त प्र्योग गनु्ष त्यक्त उकच्त देकिएन (पृ. १५, नं 
१, २, ११, १२, १४, २५, आकद) । उदषाहरणकषा लषाकग, वंशषावलीकषा सनदभ्ष उद्धृ्त गदषा्ष 
वंशषावलीलषाई नै प्रत्यक् स्ो्तकषा रूपमषा उललेि नगरी अन्य स्ो्त मषाफ्ष ्त ल्यषाइएको छ । 
लेिनमषा एकरूप्तषाको अभषाव छ भने प्रस्तुक्तमषा केही ्त्थ्यग्त त्रुकट समे्त भेकटनछ । जस्ैत, 
कवहषारको प्रमुि देव्तषा भनी कसहलसषाथ्ष बषाहु वषा शषा््यमुकन (पृ. ३९) भकनएको छ भने 
अकयो ठषाउँमषा मुख्यदेव्तषा शषा््यमुकन (पृ. ४४) लेकिएको छ । 

पुस्तककषा कक्तप्य सथषानमषा व्यषाख्यषा आवश्यक हुँदषाहुँदै पकन त्यो सनदभ्षलषाई ्यकतिकै 
छोकडएको छ । कवक्रमशील महषाकवहषारकषा प्रधषानहरूको िलक कवभषाजन र क्तनको भूकमकषा 
(पृ. ४४) आकदबषारे थप व्यषाख्यषा भएको भए त्यसले प्रधषानहरूको भूकमकषाबषारे अझ बढी 
जषानकषारी कदन स्द्थ्यो । अन्य कक्तप्य सथषानमषा लेिकले ककंवदन्तीकै आडमषा इक्तहषासको 
व्यषाख्यषा गनने प्र्यषास गनु्षभएको छ । ्यसले इक्तहषासलषाई उकच्त न्यषा्य गन्ष सकेको छैन । 
्यसको अलषावषा सनदभ्षग्रनथ सूची र पषादकटपपणीमषा पकन प्रषाकवकधक त्रुकट छन् । 
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पुस्तक महत्वपूण्ष कवर्यमषा लेकिएको भए पकन अनेकौ ँ त्रुकट र कमजोरीप्रक्त ध्यषान 
पु¥्यषाउन नसकेकषाले ्यसको प्रस्तुक्त कफ्तलो बनेको छ । पररणषाम्तः लेिकको कमकहने्त 
त्यक्त उचच कबनदुमषा पुगन सकेको छैन । ्यद्यकप, ्यस्तषा केही कमजोरीकषा बषाबजुद पकन ्यस 
पुस्तकले कवक्रमशील कवहषारकषा बषारेमषा पषाठकलषाई धेरै जषानकषारी कदन भने सकेको छ । 

शंकर थापा
कत्रभुवन कवश्वकवद्यषाल्य

कैलषाश रषाई । २०७३ । पवहचानको खोजी : आवििासी जनजावि मवहलाका सामावजक, 
सांसककृ विक र राजनीविक सनिर्भ (वि.सं. २०१६–२०७३) । कषाठमषाडौ ँ: इकणडकजकन्यस 
कमकड्यषा फषाउणडेशन ।

मलषाई धेरैले ्यो “को्यू” भनेको के हो भनेर सोधछन् । सजषा्ती्यहरूले पकन “ककन को्य ू
लेिेको ? ककन रषाई नलेिेको” भनथे । ठूलो गकनने जषाकगर िषाएको संसथषामषा “थरूनीले 
कसरी ्यहषँा जषाकगर पषाएकी होलषा भनने सोचेको” भनने पकन भेटे ँ । पत्रहरूमषा को्यूको सट्षा 
कोजू समबोधन पकन आए, र फोनमषा, “्तपषाई ं जषापषानी हो ?” भनेर पकन सोधे ।

कषामको कसलकसलषामषा कैलषालीमषा रहँदषा मुति कमै्यषा बस्तीक्तर जषानुपद्ष्थ्यो । त्यसरी 
पकहलो पटक गएको क्णलषाई म सषा्यदै कबस्षन सकँुलषा । ्यही कषामले ममषा नेपषालको 
आकदवषासी जनजषाक्त आनदोलनलषाई गमभीर्तषा पूव्षक कलने बनषा्यो, नत्र त्योभनदषा अगषाकड 
मैले जषा्ती्य पकहचषानलषाई “हषामी सबै नेपषाली” को पररभषारषामषा नै बुकझरहेकी कथएँ, र शषा्यद 
त्यसरी नै बुकझरहेकी हुनथे ँ । कषाम गरररहेको त्यही गक्तलो ठषाकनने संसथषाले पटक-पटक 
कम्षचषारी थपिट गदषा्ष “आरक्ण छँदैछ, क्तमीलषाई के को डर ? क्तमी ्त मकहलषा, त्यसमषाकथ 
जनजषाक्त ! ककन ्यहषँा बकसरहेकी, लषाहुरेसँग कबहषा गरेर बेलषा्य्तक्तर जषाऊ न बसन” जस्तषा 
बोलीले मलषाई मेरो नषाम र कषामसँगै मेरो जषाक्त र कलंग जोकडनेछ र ्ती मेरषा कषामकषा मषापन 
बननेछन् भनने बोध गरषा्यो । त्यक्त बेलषा म प्रक्तकक्र्यषा कवहीन बनेकी कथएँ । ्तर ्यी र 
्यस्तषा भनषाइले मलषाई आकदवषासी जनजषाक्त आनदोलनलषाई मकहलषाको कोणबषाट पकन हेन्ष 
पे्ररर्त ग¥्यो । सी्तषा रषाईको मुद्षालषाई कलएर शुरू गररएको “अ््युपषाई बषालुवषाटषार” मषा, 
उसको मुद्षासँग जोकडएकषा कवर्यलषाई आकदवषासी जनजषाक्त मकहलषा आनदोलन र बृह्त ्
मकहलषा आनदोलन दुवैले महत्व कदएकषा कथएनन् ।2 ्यस्तषा ्ती्तषा ्यथषाथ्षले जषा्ती्य र लैंकगक 

2 नेपषाल सरकषार, अध्यषागमन कवभषाग र नेपषाल प्रहरीकषा कम्षचषारीहरूले सषाउदी अरेकब्यषाबषाट 
नेपषाल फकने की वैदेकशक कषामदषार सी्तषा रषाईको कवरुद्ध कषानूनी प्रषावधषान कवपरर्त गररएको कषारवषाही 


