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बेन क्याम्पबेल । सन् २०१३ । लिलिङ लिट्लिन जुलनपर एण्ड पाल्म : नेचर, कलचर एण्ड 
पािर इन द लि्माियज । न्ययू दिललली : अकसफोर्ड ्युदनभदस्डटली प्ेस ।

ररहम ्युदनभदस्डटलीका लेक्चरर बेन क्याम्पबेलद्ारा दलदित प्सतुत ्पुसतकमा रसुवाको तामाङ 
गाउँको संसककृ दत, जुदन्पर र ्पालम बली्चको ्पररवत्डनशलील जलीवन्या्पन तथा दतनलीहरूमा 
राज्यको दरि्याकला्पले ्पारेको असर केलाइएको छ । 

्पुसतकमा ्परर्च्य सदहत तलीन िणर छन् । ्पदहलोमा िुई, िोस्ोमा ्पाँ्च, र तेस्ोमा िुई 
गरली कुल नौ ओटा अध्या्य छन् । ्पदहलो र िोस्ो अध्या्य प्ककृ दत संवर्डनलाई कसरली बुझन 
सदकनछ भनने दवष्यमा केदनरित छ । वातावरण सुरक्ाको मानवशास्तली्य व्याख्या ्यसमा 
्परेको छ । ्यलीमध्ेय तेस्ो अध्या्यमा दवगतका वनहरूमा दबरुवा, जनसारारण र शदति 
बली्चको ्परस्पर समबनरलाई केलाउन िोदजएको छ । ्चौथो अध्या्यमा बाटोको सञजाल 
र तली बाटाले दहमालली के्त्रमा आवास र दवसथा्पन कसरली भइरहेका छन् भनने केलाउन 
िोदजएको छ । ्पाँ्चौ ँअध्या्य सामादजक जलीवन्या्पनबारे छ । छैटौ ँअध्या्यमा लेिकले 
वन्यजनतु संरक्ण समबनरली आदिवासली जनजादतको सो्चाइ िोतलन िोजेका छन् । त्यसै 
गरली, “आफयू ” र “अरूहरू” बली्च द्नद्ातमक वातावरण कसरली सथाद्पत भइरहेका छन् भनने 
सातौ ँअध्या्यको दवष्य रहेको छ । दिगो्पनमादथ प्श्न नामक िुई दवष्यहरू अथा्डत् आठौ ँ
र नवौ ँ अध्या्य समावेश छन् । त्यसमा संरक्णलाई रादट्रि्य र अनतरा्डदट्रि्य सतरबाट हेनने 
दृदटिकोण र दिगो्पनलाई समाजमा कसरली सथा्पना गन्ड िोदजएको छ भनने रहेका छन् । 
अनतमा लेिकले संसककृ दत र वातावरणलाई ्पुनःअवलोकन गनने कोदशश गरेका छन् ।

लेिकले दकताबमा वातावरण र संसककृ दतको ्परस्परमा भएका समबनर बारेको बहसलाई 
उठाएका छन् । एकजना तामाङ साथलीले दरिटेनमा ्पाएको “लभ अफ ने्चर” को प्संगबाट 
बहस शुरू गरेका छन् । संसककृ दत र वातावरणको आनतररक दभननता, प्दरि्यागत ्पररवत्डन 
लगा्यत थु्पै ज्ानको रेरै लेिकले बेवासता गरेको आरो्प उनले लगाएका छन् । जसतै, सन ्
१९६० को िशकदतर वातावरण जोगाउनु ्पछ्ड  भने ्पदन संरक्णबारे सथानली्य समुिा्यको 
बुझाइ कसतो छ भननेबारे दवसतकृत अध्य्यन भएन । आदिवासली जनजादत र उनलीहरूको 
वातावरणसँग केहली समबनर भए-नभएको मानवशास्तली्य अनुसनरानमा कमै भएको लेिकले 
उललेि गरेका छन् । तामाङ समुिा्य र दहमालली के्त्रमा भएका सामादजक, आदथ्डक, 
राजनलीदतक तथा वातावरणली्य ्पररवत्डनलाई इंदगत गिदै लेिकले समुिा्य र वातावरण 
दभत्रको समबनरलाई महत्व दिएका छन् । 

लाङटाङ रादट्रि्य दनकुञज र त्यहाँका कम्ड्चारली एवं सुरक्ाकममीले वरर्पररका तामाङ 
समुिा्यलाई दवसथाद्पत गिदै आइरहेको ्पदन िेिाउन िोदजएको छ । रेदभर होलमबग्डका 
लेिलाई उद्कृत गिदै तामाङ समुिा्य र दतनलीहरूको वातावरण सँगको समबनरले राज्यसँग 
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असमान समबनर िेिाएको भनेका छन् । ्यहली असदजलो र असमान समबनर वरर्परर लेिकले 
शदति र समुिा्यगत संसककृ दतको सुरक्ालाई व्याख्या गरेका छन् । लेिकले उदललदित रुद्च, 
एजेनसली तथा ज्ानको समबनरलाई मानवशास्तली्य अध्य्यन दवदरको रू्पमा दलएका छन्, 
जसले रिदमक दवकासको आिश्डलाई ्पदन सच्याउन मद्दत गरेको छ । ्यसले लेिकको 
दव्चारमा आदिवासली जनजादतको ज्ान सथाद्पत गरेको छ । 

्पदहलो अध्या्यमा समुिा्य र प्ककृ दत सँगको समबनरलाई वातावरणको संसथा्पन र 
आदिवासली जनजादत ज्ान तथा दरि्याकला्पको समबनरलाई अन्य लेिकहरूले िासै 
नकेलाएको आरो्प छ । ्यसै समबनरमा राजनलीदतक ्पक् एकिमै महत्व्पयूण्ड हुने ठहर गिदै 
दकन संरक्णको दवष्यलाई “एदल्यन” को रू्पमा सोद्चनछ भनने प्श्न ्पदन लेिक गछ्डन् । 
राजनलीदतक ्पक्लाई केलाउँिै लेिकले िुई ओटा रारको उजागर गरेका छन् । ्पदहलो रार, 
स्ोतको प््योग र दवदभनन वातावरणको सवादमतवको शदतिमा सथानली्यको असर ्पककै रहनछ 
भननेबारे छ । िोस्ो, राज्यका कै्यौ ँअंगहरूको का्य्डरिमले र सथानली्य राजनलीदतक सञजालले 
्पदन वातावरणमा असर ्पि्डछ भननेबारे छ । लेिकले द्यनै समबनरलाई उजागर गनने कोदशश 
गरेका छन् । दवगतिेदि नै मादनसका दरि्याकला्पले वातावरणलाई असर गिदैआएको उनको 
बुझाइ छ । समुिा्यका जलीवन्या्पन, समबनर तथा दव्चारहरूको सहा्यताले हुने ्पररवत्डनबारे 
उनले लेिेका छन् । दवशेषतः मुलुकी ऐनका कारण दवदवरतामा असमानताको दनमा्डण 
भ्यो भनने ्पदन लेिकको तक्ड  छ ।

िोस्ो अध्या्यले तामाङ समुिा्यलाई संरक्णले ्पारेको असरबारे छ । सन् १९५० 
िेदिको वातावरणली्य दवकासरिमलाई केलाउँिै, दहमालली दकसानलाई अबोरका रू्पमा 
द्चत्रण गिदै संरक्णका मुद्दालाई राज्यले एकोहोरो दभत््याएको लेिकको तक्ड  छ । तसथ्ड, 
एकिालको दव्चारले उति ्पक्लाई वातावरणली्य न्या्यको आरारमा प्श्न िोजेको छ । 
त्यसता बहसमा जनसारारण र वातावरण बली्चको समबनर र एजेनसलीको ्पयूरै भयूदमका छुटेको 
लेिकको तक्ड  छ । जनसारारणको प्ोतसाहनको स्ोत र सनिभ्ड ्पत्ा लगाउन ्यली ्पक्हरू 
बुझेमा सहज हुने उनको ठहर छ । सगरमाथा, लाङटाङ, द्चतवन र िप्तर संरदक्त क्ेत्रलाई 
केलाउँिै तली क्ेत्रले सथानली्य बादसनिालाई कसरली दवसथा्पन गरे, र त्यहाँका आदिवासली 
जनजादतको ज्ानलाई कसरली लत्याए भनने प्श्नको उत्र िोजनु लेिकको ध्ेय्य िेदिनछ । 
तथाद्प, आदिवासली जनजादतको वातावरण समबनरली ज्ान र दतनका व्याख्या, प्दरि्या, र 
्पारस्पररक समबनरलाई केलाउँिै समुिा्यमा ्पदन संरक्णबारे मौदलक शबि नभएको तक्ड  
गिदै उति ज्ानप्दत लेिकले असनतोष व्यति गरेका छन् । 

तेस्ो अध्या्यमा लेिकले वनसँग जोदरएका हरेक संघमा “जंगलली” कहदलएर 
बदहट्करणमा ्परेका जनसारारणको दव्चारलाई बुझन िोजेका छन् । वातावरणली्य ्चेतनाको 
दवष्यलाई बहुआ्यादमक तररकाले हेन्ड सदकने लेिकको दव्चार छ । उनले वातावरणको 
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इदतहास, भयूदम-समबनर, भयूदम कजा्ड, रादम्डक छलफल र जातली्य सथाद्यतवको कारणले 
दवदभनन िालको आदथ्डक आरार र आतम्चेतना दवकास हुँिैगएको भनेका छन् । प्ककृ दतको 
अनतरसमबनर, संसककृ दत, लैंदगकता मात्र नभएर फरादकलो सं्यनत्रलाई बुझन सामादजक तथा 
राजनलीदतक इदतहासको दरि्याकला्प केलाउनु ्परेको लेिकको भनाइ छ । सन् १९५७ िेदि 
शुरू भएको वनजंगलको रादट्रि्यकरणसँगै आदिवासली जनजादतको ज्ान लत्याउने प्दरि्या 
शुरू भएको दथ्यो । सन् १९७० िेदि शुरू भएको सामुिाद्यक वनले ्पदन ्पदहलेको एकल 
रारणालाई िणरन गरेको लेिकले उललेि गरेका छन् । 

दनकै ्पुराना रूिहरू रेलको बाटोको लादग राणाहरूले दरिदटश इसट इदणर्या कम्पनलीलाई 
बे्चेको उिाहरण लेिकले दिएका छन् । त्यसै गरली उनलीहरूले आफनो “भसनेई” शैललीमा 
बनाएका महलको लादग वनबाट एकिमै राम्ो रूि काटेको उिाहरण ्पदन छन् । वन 
फँरानली रेरै जसो राजनलीदतक अदसथरताको बितमा राज्य तफ्ड बाट नै भएको उनको तक्ड  
छ । तसथ्ड, दहमालली भेगदतरको वातावरण िसकनु त्यहाँका दकसानको िोष नभएको उनको 
भनाइ छ । वातावरणली्य मानवशास्त (इनभारनमेनटल एनथ्ो्पोलोजली) बारे तामाङ समुिा्यको 
एकल शादबिक र भादषक रारणा नभएकोले ्पदन अध्य्यनको रिममा लेिकलाई कदठन 
भएको दथ्यो । तथाद्प वन्यजनतु र मादनसको गदतदवदर, दहमालमा उनलीहरूको दरि्याकला्प 
तथा वन, िेत र िक्ड -्चरनमा आएको ्पररवत्डनबारे बुझन सदजलो भएको ्पदन लेिकले 
उललेि गरेका छन् ।

रसुवाको तेंगु र बोलरुङ गाउँका बुढा र ठयू ला लामासँग वनबारे कुरा गिा्ड उनलीहरूले 
गरलीबली र असमान शदति समबनरबारे बताएका छन् । त्यसबारे दवश्व बैंकको दवकेनरिलीकरण 
र जैदवक दवदवरता संरक्ण समबनरली प्दतवेिनमा भएको तथ्यलाई दकताबमा उललेि 
गररएको छ । रादट्रि्य दनकुञजको अध्य्यनले ्पदन “सन् १९७० को िशकिेदि नै संरदक्त 
क्ेत्र अनतरा्डदट्रि्य अवरारणाको दसको गिदै नलीदतगत तहले सथानली्य समुिा्यलाई बेवासता 
गरेको िेिाउँछ । सगरमाथा र लाङटाङ रादट्रि्य दनकुञज वरर्परर बसने बादसनिालाई वनदभत्र 
आउन दनषेर गरेको र वनदभतै्र ्परेका बादसनिालाई ्पदन दन्यदनत्रत रू्पमा िाउराहरू र 
वन्यजनतु ्चराउन दिएको” सवलीकारेको छ ।

्चौथो अध्या्यमा तामाङ समुिा्य, दतबबतली र ने्पालली ्पदह्चानको संघारमा भएकोले 
्पदन तामाङ समुिा्यले आफनो भयूगोल र दरि्याकला्पको समबनरलाई कसरली बुझछन् भननेतफ्ड  
लेिकको ्चासो छ । एउटा दनदचित भौगोदलक ्पररदरको अवरारणालाई राज्यले दनकुञज 
माफ्ड त िता्ड नभएका िेतली्योग्य जगगा सरकारलीकरण गरेको र त्यसले समुिा्यको दरि्याकला्प 
्पदन दववािास्पि हुन गएको लेिकको तक्ड  छ । साथै, कोरर्यनले बनाएको प्शोदरत 
्पानली (दमनरल वाटर) उद्ोग, द्चदलमे जलदवद्ुत आ्योजना र वन्यजनतुउ्पर समुिा्यको 
जलीवन्या्पन आराररत रहकेा कारण ्पदन सथानली्यले आफनो भयू-भाग र वातावरणमा सवादमतव 
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जमाउन िोजेको लेिकको तक्ड  छ । सथानली्यको जनजलीदवका, नाता-समबनर, तलीथ्ड, इत्यादि 
िेतली्पातलीमा आराररत भएकाले उनलीहरूको वै्चाररक ्पररदर, भयूगोल वा प्ाककृ दतक दृश्यमा 
भर ्परेको लेिकको रारणा छ । 

्पाँ्चौ ँ अध्या्यमा लेिकले सथानली्य समुिा्यले गरेको वन्यजनतुको स्याहार-सुसार 
इत्यादिले उनलीहरूको समबनरमा असर ्परेको उललेि गरेका छन् । वन्यजनतुको स्याहार 
सुसारमा दवशेषतः तेंगुका सथानली्यले रेरै सम्य व्यदतत गछ्डन् । आफनै नातागोता सरहको 
दजममेवारलीका साथै सनेह िशा्डउँछन् । ्यसतो रेििेि तथा दतनलीहरू सँगको समबनरले गाउँको 
जलीवन्या्पन बिदलँिै गएको लेिकले बताएका छन् । समुिा्यका सिस्यमा बच्चै बेला र 
गोठमा सम्य दबताउँिािेदि नै भेरा, बाख्ा, ्याक अथवा कुकुर सँगको समबनर दवकास 
हुनछ । तै्पदन राज्यले उति समबनरको ख्याल नगरेको लेिकको दव्चार छ । ्यद्द्प, 
राज्यको कानयूनका कारण गाईलाई सुरक्ा दिए ्पदन समुिा्यमा रहेको अन्य समबनर भने 
असुरदक्त बनेको उनली उललेि गछ्डन् ।

छैटौ ँ अध्या्य जंगलली जनावर सँगको समबनरबारे छ । जसतै, बाँिर, भालु, बँिेल र 
िुमसलीहरूले दवशेषतः िेतली्पातलीमा नकारातमक असर ्पु¥्याउँिै आएको र िैदनक जलीवनमा 
्पदन िुःि दिँिैआएको भनली उनले लेिेका छन् । सथानली्यको उति िैदनकीले असमानताको 
राजनलीदतलाई टेवा ्पु¥्याइरहेको उनको मयूल्यांकन छ । सन् १९७० िेदि लाङटाङ रादट्रि्य 
दनकुञज शुरू भएसँगै त्यहाँका कम्ड्चारली र सुरक्ाथ्ड तैनाथ सैदनकले सथानली्य समुिा्यलाई 
अ्परारली र मदहलालाई “वेश्या” को रू्पमा हेिदै आएको तलीतो ्यथाथ्डलाई ्पदन प्सतुत गरेका 
छन् । राज्यको ्यसतो सो्चले सथानली्यको ज्ान तथा सली्पको िासै मतलब गररएन । ्पदहले, 
दशकार िेलिा सथानली्यले रेरैजसो वन्यजनतुको अंगहरू औषदरको रू्पमा प््योग गथने । 
तर ्पदछ राज्यका तफ्ड बाट दशकार िेलिा उति दशकारमा माररएका वन्यजनतुलाई उठाउने 
र ्पु¥्याउने काममा मात्र िदटनु्परेकोले दशकारको महत्व र वन्यजनतु सँगको सथानली्यको 
समबनर अलग हुन ्पुग्यो ।

 सातौ ँ अध्या्यमा लेिकले मानवता एउटा लैंदगकताको आरार, शदति र ्पदह्चान 
जदनत सं्यनत्रको भाग मात्र हो भनने िेिाउन िोजेका छन् । अरू सँगको समबनरलाई ्पदन 
सामादजकतासँग जोरेका छन् । ्यस सनिभ्डमा लेिकले जंगल दभत्रको सामना, वन मानछे1 
(न्यालमो) सँगको सामना र तामाङ समुिा्यको ्पदह्चानसँग जोदरएका मुद्दाको दवशे्षण 
गरेका छन् । जसतै, समुिा्यको ्पदह्चानलाई केलाउँिा उनली मानव उत्पदत्को दमथकलाई 
जोर्छन् । उति दमथकमा मानवसँगै बाँस, कुिुराको प्संग आउँछ । अन्य वसतु, जसतै 
्चलील, कुिुराको सुलली, िरानली, माटो, काठ, फलाम, ढुंगा, सुन र ्चाँिलीबाट नै मानवताको 

1 ्यसलाई लेिकले “कवाजली-ह्ुमन” (्पकृ. २४९) भनेका छन् । ्यो भनेको एउटा दवलकुलै 
कल्पनाशलील र्चना हो । अरू प्ाणली वा जंगलमा रहेको ्चेतन उ्पदसथदत, अथवा ्यदत, वन मानछे हो ।
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उत्पदत् समभव भएको उनले दजदकर गरेका छन् । र, समुिा्यमा सथाद्पत भैसकेको मानवता, 
असारारण वसतु र जनावर बली्चको समबनरको आवश्यकता िेिाएका छन् । लेिकका 
अनुसार वातावरणबाट मात्र ्पदन तामाङ समुिा्यको मानवताको व्याख्या अ्पयूरो लागछ ।

 आठौ ँ अध्या्यमा तामाङ वा अन्य समुिा्यको समबनर कसरली नलीदतगत तहबाट नै 
वातावरण संरक्ण र व्यवसथा्पनको मुद्दा बनन ्पुग्यो भनने उललेि छ । दनकुञजदभत्र बनेका 
समयूहले िासै काम गन्ड नसकेको, अदनदम्यतता बढ्िै गएको र राज्यले ्पदन संरदक्त क्ेत्र 
बनाई सथानली्यलाई सलीदमत िरमा काम मातै्र अह्ाइरहेको लेिकको आरो्प छ । ्यसले 
गिा्ड सथानली्य र दनकुञजको समबनरमा एकतफमी िबिबा बढ्िै गएको लेिकले ध्यानाकष्डण 
गराएका छन् । आफनो मागभनिा ्पदन दनकुञजको एकतफमी मागलाई सुनन र का्या्डनव्यन 
गन्ड सथानली्य बाध्य छन् । सथानली्यका रादम्डक लामालाई दनकुञजले समातेर आदिवासली 
जनजादतको ज्ानलाई अनरदवश्वासको भरमा िबाउन िोजेको ्पुसतकमा उललेि छ । 

 नवौ ँ अध्या्यमा लेिकले दिगो्पनको अभ्यासलाई दनरनतरता दिन सथानली्यको गैर 
मानव (दतत्रा, स्याल, बाँिर, भालु, आदि) सँगको समबनर केलाएका छन् । वातावरण 
संरक्णले सथानली्यको प््यतनलाई कसरली असर ्पारेको छ भनने बुझन जरुरली रहेको उनले 
तक्ड  गरेका छन् । संरक्णका नलीदत दवदभनन ्पक्बाट का्या्डनव्यन हुँिा त्यसले सथानली्यको 
गैर-मानव सँगको समबनरलाई छुट््याएको उनको दजदकर छ ।

लेिकले ्यस दकताबमा रसुवाको तामाङ समुिा्यको ्पदह्चान, संसककृ दत र वातावरण 
सँगको समबनरलाई राम्रली दवशे्षण गरेका छन् । दवगतिेदिको उत्पलीदरन र गरलीबलीले 
सथानली्य समुिा्यलाई जलीवन्या्पन गन्ड कठलीन छ । राज्य तफ्ड बाट शुरू गररएका वातावरण 
तथा जैदवक दवदवरताको संरक्ण, दनकुञज र दिगो दवकासको नाममा सथानली्य समुिा्य 
थ्प मका्डमा ्परररहेका छन् भनेर िेिाइएको छ । लेिकले समुिा्यसँग संरक्णको ज्ानलाई 
एकल शादबिक अथ्ड भेटाएका छैनन् । वातावरण सँगको वासतदवक समबनरलाई अनरदवश्वास 
र जंगलली हैन भनने कुरा सथाद्पत गन्ड िोजेका छन् । ने्पालमा जोदरनु अगावै रसुवाका 
गाउँको सामादजक, आदथ्डक, रादम्डक र राजनलीदतक ्पक् कसतो दथ्यो भनने समुिा्यको 
ऐदतहादसक ्पक्लाई लेिकले िोतलन सकेका छैनन् । रेरैजसो सथानली्य र वातावरणको 
समबनरलाई केलाउँिा संरक्ण जसतो दवष्य वा सथानली्य सली्प तथा ज्ानलाई समुिा्यबाट 
नै राज्यको हरेक नलीदतगत तहमा कसरली ्पु¥्याउन सदकनछ भननेमा लेिकले जोर दिएको 
िेदिनन । साथै, गैरमानवसँग समुिा्यको समबनर केलाइरहँिा समुिा्यदभत्र, गाउँ-गाउँबली्च 
तामाङको समबनर कसतो दथ्यो भनने कुरा ्पदन िुलेर आएको छैन ।

तासी टेवा डोल्ो
दत्रभुवन दवश्वदवद्ाल्य


