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सम्पादकीय

्हिलो हिसपाउनी

समाज अध्य्यनको यो ्न्ध्र ौँ अंक हो । अघिल्पा दश अंक मममि्या अध्य्यनको रू्मपा 
प्रकपाघशत यो ने्पा्ी भपाषपाको वपाघषषिक जनषि् अघह्े समपाज घवज्पानकपा घवघवध घवषयमपा 
केघनरित छ । समाज अध्य्यनमपा रू्पानतरण भएकै ्घन ्पाौँच वषषि ्ुगयो । समाज अध्य्यनको 
यो ्पाौँच वषषे यपात्पा हपाम्पा ्पाघि एउटपा महत्व्ूणषि घिसपाउनी हो—आफै्े घहौँडेको िपाटो फकषे र 
हेनषे । अघन, यपात्पा प्रपारमभ िदपाषिकपा योजनपा, अनुमपान, चपाहनपा्पाई ्ुनःसमरण िनषे र िोघ््ने; 
यपात्पा कसतो रह्ो; सोचेजसतो भयो-भएन; अि के िनषे; आघद इ्यपाघद । 

्यसिपाहेक, समाज अध्य्यनको यो अंक प्रकपाशनको अवसरसौँिै अरू दुइटपा कोशेढंुिपा 
्घन िपाौँघसएर आएकपा छन्—एउटपा त यो अंक च्रतपारी ्ुसतक शृंख्पाको एक सय्र ौँ प्रकपाशन 
िनेको छ । दोस्ो, मपाघटषिन च्रतपारी (यस्घछ च्रतपारी मपात् भघनने) सम्पादकीय िृह भएको 
अकको प्रपाघज्क जनषि्, स्टमिज इन नेपाली मिसट्ी एणि सोसाइ्टी (घसनहपास) ्े आफनो 
स्पा्नपाको रजतो्सव मनपाउौँदैछ; सो जनषि् प्रकपाशन हुन ्पा्ेको ्चचीस वषषि ्ुिेको 
छ । ्यसै्े यो अवसरमपा ती प्रकपाशनिपारे सपामपानय चचपाषि िनुषि असपानदघभषिक नठहररए्पा । 

्घह्े, ्ुरपानैिपाट कुरपा शुरू िर्र ौँ । च्रतपारीकपा “प्रकपाशन” मधये सिैभनदपा ्ुरपानो घसनहपास 
जनषि् हो । यहपाौँ “प्रकपाशन” ्पाई उद्धरण घचह्नघभत् रपाखनुको कपारण प्रपाघवघधक रू्मपा यो 
जनषि्को प्रकपाशन र घिक्ी-घवतरण स्पा्नपा कपा्देघख नै मणड्पा िुक ्ोइनट्े िददै आएको 
छ । तर, सन् १९९६ देघख अघवघचछनन वषषिको दुई ्टक प्रकपाशन हुौँदै आएको यो जनषि्को 
सम्पादकीय िहृ चपाघहौँ मपाघटषिन च्रतपारी हो । सम्पादनदेघख ्ेआउट-घडजपाइनजसतपा घप्र-पे्रसकपा 
सिै कपाम यही ौँ सम्नन हुनछन् ।1 अघह्े ने्पा् िपारेको समपाज घवज्पानको सिैभनदपा उमदपा 
मपाघनएको यो द्ैभपाघषक जनषि्िपारे हपामी्े र अरू्े ्घन अनयत् (हेनुषिहोस्, ्रपाजु्ी र 
वनत २०७३; वनत सन् २०१८ र िरपा् २०७७) केही ्ेघखसकेकपा्े सो जनषि्िपारेको 
चचपाषि्पाई यही ौँ घवश्पाम घदऊौँ  ।2

1 प्रपारघमभक घदनमपा घसनहपासको घप्र-पे्रसको कपाम डंिो् कम्पयुटसषिमपा हुने िर्यको ।
2 द्ैभपाघषक भए ्घन यसमपा अंग्ेजीकपा तु्नपामपा ने्पा्ी भपाषपाकपा सपामग्ी कमै छपाघ्एकपा 

छन् । समाज अध्य्यनको प्रकपाशन शुरू भए्घछ यो जनषि्मपा अंग्ेजी भपाषपामपा ्ेघखएकपा सपामग्ी 
मपात् प्रकपाशन भएकपा छन् ।
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दोस्ो सनदभषि—च्रतपारी ्ुसतक शृंख्पाको एक सय्र ौँ ्ुसतक—्घन हपाम्पा ्पाघि महत्वको 
कुरपा हुने नै भयो, ने्पा्ी प्रपाघज्क प्रकपाशन जित्पाई समेत उघतिकै महत्वको कुरपा हो जसतो 
हपामी्पाई ्पागछ । िैरसरकपारी क्ेत्को नपाफपा नकमपाउने सपामपाघजक संस्पा्े आफनै िुतपामपा 
स्ोतहरू जुटपाइ एक सय ओटपा ्ुसतक प्रकपाशन िनुषि चपानचुने कुरपा होइन । तर रहर्े भनदपा 
्घन िपाधयतपा्े च्रतपारी यस क्ेत्मपा उघत्एको हो । च्रतपारी ्ुसतक शृंख्पाकपा ्घह्पा तीन 
्ुसतक सन् २००१ मपा ने्पा्ी वयपावसपाघयक प्रकपाशन िृह एकतपा िुकस्े छपा्ेको घ्यो । 
ती ्ुसतक तयपार िनषे क्ममपा हपामी्े के ्पाहपा ्पाय्र ौँ भने हपाम्पा प्रकपाशन िृहहरू प्रपाघज्क 
सपामग्ी प्रकपाशन िनषि सचेत, अभयसत छैनन् । ्यसकपा ्पाघि जुन सम्पादकीय “इन्ुट” 
र अरू प्रशोधनकपा कपाम िनषे वयघति र संरचनपा आवशयक ्छषि  ्यसमपा उनीहरू्े ्िपानी 
िरेकपा छैनन् । हपामी कहपाौँ ्पाठ्य्ुसतक इ्यपाघद प्रकपाशन िनषे संस्पाहरू उल्ेखय संखयपामपा 
छन्, र घतनको िजपार ्घन “ठु्ै” भनन घमलछ । तर श्म र ि्रघद्धक ्िपानी धेरै ्नषे प्रपाघज्क 
सनदभषि-्ुसतकको िजपार “सपानो” भएकपा्े ्यसमपा उनीहरूको खपासै रुघच छैन ।3 िएको 
डेढ दशकमपा अनय घवधपाकपा प्रकपाशनमपा ने्पा्ी ्ुसतक क्ेत््े केही फड्को (प्रपाघवघधक 
रू्मपा) मपारे ्घन प्रपाघज्क प्रकपाशनकपा हकमपा भने समसयपा, ्ररघस्घत धेरै िदघ्एको छैन । 

यसतो ्ररघस्घतमपा आफनै शृंख्पा अनतिषित ्ुसतक प्रकपाशन िनषे हपामी्े घनधो ि¥य्र ौँ । 
सोही िमोघजम सन् २००२ देघख च्रतपारीकपा ्पाौँच प्रमुख कपाममधये ्ुसतक प्रकपाशन एउटपा 
अघभनन घहससपा िनन ्ुगयो ।4 र, िएको १८–१९ वषषिदेघख औसतमपा वषषिको ्पाौँचभनदपा िढी 
्ुसतक घनरनतर प्रकपाशन िरररहेको छ च्रतपारी्े । यसरी प्रकपाघशत ्ुसतकमपा कुनै एक् 
र कुनै धेरैजनपा घम्ेर ्ेखेकपा ्ुसतक (मोनोग्पाफ) छन्, कुनै ररडर र संग्ह (एन्ो्ोजी) 

3 हपाम्पा घवश्वघवद्पा्यकपा ्ढपाइ, ्यहपाौँ र िपाघहरको प्रपाघज्क वपातपावरणसौँि प्रपाघज्क प्रकपाशनको 
अ ष्िरपाजनीघत िपाौँघसएर आउौँछ, जसिपारे यहपाौँ चचपाषि िररएको छैन । यहपाौँ प्रसंि्े एकतपा िुकसको नपाउौँ 
आए ्घन यो एकतपाको मपात् कुरपा होइन, हपाम्पा प्रपायः प्रकपाशन िृहको कुरपा हो । आठ्र ौँ अंकसमम 
च्रतपारीिपाट प्रकपाशन भएको मममि्या अध्य्यनको अिपाघडको प्रकपाशनकपा ्पाघि भकुृटी एकेडेघमक 
्घ््केसनससौँि सहमघत भएको घ्यो तर जममपाजममी एक अंक प्रकपाशन्घछ सहकपायषि जपारी रहन 
सकेन, र ्ुनः च्रतपारी प्रकपाशक िनयो ।

4 च्रतपारी्े िनषे अरू चपार कपाममपा अधययन/अनुसनधपान; नयपाौँ ्ुसतपाकपा समपाज अधयेतपा्पाई 
ररसचषि-मेनटररङ; ्ुसतकपा्य सञचपा्न र घनयघमत िहस-छ्फ्, कपायषिशपा्पा/िोष्ी र सभपा/
सममे्नको आयोजनपा ्छषिन् । ्ुसतक/जनषि् िपाहेक च्रतपारी्े घवघभनन समसपामघयक घवषयमपा 
नीघत्त्/शोध-संक्े् (अंग्ेजी र ने्पा्ी भपाषपामपा) ्घन प्रकपाशन िददैआएको छ । हपा्समम ३० ओटपा 
यसतपा सपामग्ी प्रकपाशन भइसकेकपा छन् । ्घछल्ो समय सनदभषि ग्न्हरू छपा्पन छपाडेर घतन्पाई 
घवद्ुतीय मपाधयम (इ्ेकट्ोघनकल्ी) मपा मपात् प्रकपाशन िनषि ्पाघ्एको छ । घवघभनन घवषयकपा छ 
दजषिनभनदपा िढी सनदभषिग्न् च्रतपारीको वेिसपाइट http://www.martinchautari.org.np/index.
php/bibliography मपा उ्््ध छन् ।
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छन् । ्यसतै, सम्पाघदत ्ुसतक, एकै ्ेखककपा ्ेखहरूको संग्ह, सनदभषिग्न्, श्दकोश, 
र श्दपाव्ी (ग्ोसरी) आघद ्घन च्रतपारी्े प्रकपाशन िरेको छ । केही ्ुसतक चपाघहौँ 
दघक्ण एघशयपाभनदपा िपाघहरिपाट प्रकपाघशत ्ुसतक्पाई ्ुनःमुरिण िररएको हो । च्रतपारी 
्ुसतक शृंख्पा अनतिषित प्रकपाघशत एक सय ओटपा ्ुसतकमधये मममि्या अध्य्यनकपा १० 
अंक र समाज अध्य्यनकपा ५ अंक ्घन ्छषिन् ।5 

च्रतपारी्े हपा्समम प्रकपाशन िरेकपा ्ुसतकमधये दुई-घतहपाईभनदपा जयपादपा (६७ ओटपा) 
्ुसतक ने्पा्ी भपाषपामपा छन् । दुई दजषिनभनदपा िढी (२७ ओटपा) अंग्ेजी भपाषपामपा र छ ओटपा 
घकतपाि िहुभपाघषक छन् । ने्पा्ी भपाषपामपा प्रपाघज्क प्रकपाशनको सुदीिषि ्रम्रपा नभएकपा्े 
घतनको िपानकी (फमयपाषिट) इ्यपाघद िपारे ्घन हपाम्पा प्रकपाशन िहृहरूमपा ज्पान र अनुभवको कमी 
घ्यो । हपामी्े एउटपा घनघचित फमयपाषिट तयपार िरेर घतनमपा अम् िरररह््र ौँ । र, ्घछल्पा 
समयकपा प्रकपाशनहरू्े धेर्ोर घतनै फमयपाषिट ्छयपाएकपा देखदपा प्रपाघज्क प्रकपाशनमपा एउटपा 
मपानक खडपा िनषि सकय्र ौँ भनने हपामी्पाई ्पागछ ।

***

ने्पा्ी घमघडयपाकपा घवघभनन ्पाटपािपारे सन् २००० देघख नै च्रतपारी्े अधययन-अनुसनधपान 
िददै र ्ुसतक प्रकपाशन िददैआएको हो । सन् २००० को दशक ने्पा्ी घमघडयपाको तीव्र 
घवकपास र घवसतपारसौँिै यसिपारे अधययन-अधयपा्नमपा ने्पा्ी प्रपाघज्क क्ेत्को रुघच एकपाएक 
िढ्दै िएको िे्पा घ्यो । ्यसै्े, घनघचित घवषयमपा केघनरित ्ुसतकमपा प्रकपाघशत सपामग्ी्े 
मपात्ै ने्पा्ी घमघडयपािपारे अधययन-अनुसनधपान त्पा ्ठन-्पाठनमपा रुघच रपाखने ्पाठककपा 
आवशयकतपा्पाई समिोधन िनषे अवस्पा घ्एन । अघन, क्ेजमपा ्ढपाइने आमसञचपार र 
्त्कपाररतपा घवषयकपा ्पाठ्यक्म ्घक्त ्पाठ्य्ुसतक िपाहेक ने्पा्ी सनदभषिकपा खौँघद्पा 
सपामग्ीको अभपाव घ्यो । यही ्ृष्भूघममपा हपामी्े सन् २००६ मपा ने्पा्ी भपाषपाको वपाघषषिक 
जनषि् मममि्या अध्य्यन शुरू िरेकपा घ्य्र ौँ । 

5 िपाौँकी ८५ मधये २५ ओटपा ने्पा्ी घमघडयपाकपा घवघवध ्क्मपा केघनरित छन् । यसको अ ष्ि 
हो च्रतपारी्े प्रकपाशन िरेकपा ्ुसतकमधये ३५ प्रघतशत (२५ घकतपाि र मममि्या अध्य्यनकपा १० 
अंक िरी) ने्पा्ी घमघडयपा उ्र छन् । िपाौँकी ्ुसतकमधये एउटपा उल्ेखय घहससपा ने्पा्ी रपाजनीघत, 
सपामपाघजक आनदो्न, सपामपाघजक समपावेघशतपा आघद घवषयमपा छन् । केही ्ुसतक सवपासर्य, जीवनवघृति 
र शहरीकरणकपा घवघवध आयपाम उ्र छन् । केही ्ुसतक ने्पा्को घशक्पा र वपातपावरणीय अधययन-
अनुसनधपानकपा घवघभनन ्पाटपामपा केघनरित छन् । केही सनदभषि सपामग्ी र श्दकोश समेत प्रकपाघशत 
छन् । ्ञचपायत र अझ खपास िरी ्ञचपायत ्घछको समयको नपािररक समपाज त्पा रपाजनीघतक 
सरोकपारकपा घवषयमपा ्घन केही ्ुसतक प्रकपाघशत छन् ।
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एक दशकसमम घनयघमत रू्मपा घमघडयपा जनषि् प्रकपाशन िदपाषि तीन ओटपा तर्य्े 
यसको कपायषिक्ेत् (सको्) घवसतपार िनुषि्छषि  भनने घनषकषषिमपा हपामी ्ुगय्र ौँ । ्घह्ो, आवशयक 
मपात्पामपा ने्पा्ी घमघडयपा-केघनरित िुणसतरीय सपामग्ीको घनरनतर अभपाव । दोस्ो, ने्पा्ी 
भपाषपामपा समपाज घवज्पानकपा समग् घवषय समेट्ने घनयघमत जनषि्को आवशयकतपा । तेस्ो, 
घमघडयपा िपाहेक अनय घवधपाकपा अधयेतपा्े ्घन फरपाघक्ो दपायरपा सघहत जनषि् प्रकपाशन 
िनषि हपामी्पाई िददैआएकपा आग्ह । उसै ्घन घमघडयपा ्िपायत घशक्पा, इघतहपास, रपाजनीघत, 
प्रपाघज्क क्ेत्, घवकपास जसतपा घवषयमपा मपाघटषिन च्रतपारी ्पामो समयदेघख अनुसनधपानरत छौँद ै
घ्यो । ्यसै्े, मममि्या अध्य्यनको क्ेत्-घवसतपारकपा ्पाघि हपामी्पाई िररने आग्ह र यस 
समिनधी घनणषिय हपाम्पा ्पाघि असवपाभपाघवक भएन । फ्तः मममि्या अध्य्यनकै घवरपासतको 
घनरनतरतपा सवरू् यसको एिपार्र ौँ अंक सन् २०१६ मपा समाज अध्य्यनमपा रू्पानतररत िररयो । 
सम्पादकीय टो्ीमपा ्घन सोही अनुरू् सदसय ््-िट भए । रू्पानतरणसौँिै यो जनषि् 
समपाज घवज्पानकपा घवघवध घवषयमपा रुघच रपाखने अधयेतपाकपा ्पाघि ्ेख्ढ त्पा िहस िनषे 
एउटपा भर्दको सपाझपा-च्रतपारी िनोस् भनने हपाम्ो अ्ेक्पा घ्यो, र छ । यसकपा ्पाघि अझ ै
धेरै कपाम िनषि िपाौँकी छ, यद्घ्, त् उघल्घखत जनषि््े समेटेकपा घवषयवसतु समिनधी 
तर्यपंाक्े यसतफषि  समाज अध्य्यन घवसतपारै अिपाघड िढ्दैछ भनने देखपाउौँछ । 

समाज अध्य्यनकपा यो समेत ्पाौँच अंकमपा ३० ओटपा अनुसनधपान-्ेख, ११ घट्प्णी, 
चपार संसमरण, चपार अनतवपाषितपाषि र ४० ओटपा ्ुसतक समीक्पा प्रकपाघशत भएकपा छन् । जनषि्मपा 
प्रकपाघशत ्ेखमधये सपात ओटपा सपामग्ी अनुवपाद (अंग्ेजीिपाट ने्पा्ी) िररएकपा हुन् । ्यसै 
िरी, ने्पा्ी समपाज समिनधी तीन ओटपा महत्व्ूणषि ्ूवषिप्रकपाघशत सपामग्ी्पाई समेत जनषि्मपा 
स्पान घदइएको छ । ्घह्े छपाघ्एकपा तर अघह्े सहज रू्मपा अप्रपा्पय ती सपामग्ी आम 
्पाठकको ्हुौँचमपा ्ुिोस् भनने धयेय्े यसो िररएको हो । 

अनुसनधपानमू्क ्ेखको सूची हेदपाषि समपाजकपा घवघभनन ्क्—इघतहपास, धमषि, संसकृघत, 
भपाषपा, रपाजनीघत, ्ुरपातत्व, ्यपाषिवरण, ्ूवपाषिधपार घवकपास, घशक्पा, िसपाइौँसरपाइ, घमघडयपा, 
नपािररक समपाज, संिीयतपा र ै्ंघिकतपा आघद—जनषि््े समेटेको छ । रपाजयघसघजषित संस्पाित 
कुशपासन, दणडहीनतपा, नपािररक समपाजउ्र घनयनत्ण, प्रपाकृघतक स्ोत वयवस्पा्न, घववपाह र 
मघह्पा घहंसपा जसतपा मुद्पा जनषि्को घट्प्णी खणडमपा ्रेकपा छन् । सपा्ै, ने्पा्मपा प्रपाघज्क 
अनुसनधपानको आघ्षिक ्ूवपाषिधपार र सरकपारी घ्ंक ट्यपंाकको उ््पान/्तन िपारेकपा घट्प्णी ्घन 
यस खणडमपा छन् । ै्ंघिक समपानतपाकपा घवघवध ्क्िपारे तीन जनपा नपारीवपादी मघह्पा—चनरिपा 
भरिपा, मीनपा आचपायषि र दुिपाषि ्पा्पा—सौँिको अनतवपाषितपाषि्े समेत जनषि्मपा स्पान ्पाएकपा छन् । 

ने्पा्ी समपाज समिनधी ने्पा्ी त्पा घवदशेी समपाज-अधयेयतपा्े ने्पा्ी र अंग्ेजी भपाषपामपा 
्ेखेकपा ्सुतककपा समीक्पा जनषि्मपा ्रेकपा छन ्। अगं्ेजी भपाषपामपा ्ेघखएकपा ्सुतकिपारे िररएकपा 
समीक्पा्े अंग्ेजी भपाषपामपा कम दख् भएकपा ्पाठक्े समेत ने्पा्ी समपाजिपारे अंग्ेजी भपाषपामपा 
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के-कसतपा अनुसनधपान भइरहकेपा छन् भनने जपानन ्् मद्त ्ुगछ । च्रतपारी्े वपाघषषिक रू्मपा 
आयोजनपा िनषे “स्पा्नपा वयपाखयपान” (तीन ओटपा) समेत्े जनषि्मपा स्पान ्पाएकपा छन् । 

***

ने्पा्ी भपाषपामपा सतरीय जनषि् घनकपालनु िपाह्ो कपाम हो—अंग्ेजीमपा घनकपालनुभनदपा कघठन । 
सम्पादककपा रू्मपा हपामी सधै ौँ अ्ि् अनुसनधपान-्ेख छपा्पन चपाहनछ्र ौँ, तर हपाम्ो प्रपाघज्क 
धरपात्ीय य्पा ष्ि अकदै  छ । कररि १५ वषषि ने्पा्ी भपाषपामपा जनषि् (मममि्या अध्य्यन 
समेत) च्पाएको अनुभव्े भनछ—सम्पादन समूहकपा सदसयको अग्सरतपाघिनपा सवतःसफूतषि 
अनुसनधपान ्ेख जनषि्मपा ्ठपाउने प्रच्न हपामी कहपाौँ अद्पाघ् शुरू भैसकेको छैन । 
यघतमपात् होइन, जनषि्मपा छपा्पनकपा ्पाघि प्रपाप्त हुने धेरै ्ेख कमजोर हुनछन् यपा जनषि्-
्ेखको िपानकीमपा हुौँदैनन् । र, कघत्य सनदभषिमपा यी सपामग्ीमपाघ् ्ेखक्पाई ्् कपाम 
िरपाउन समेत िपाह्ो हुनछ । 

जनषि्कपा ्पाघि संक्न िररएकपा घवघभनन सपामग्ी्पाई प्रकपाशनयोगय चरणमपा ्ु¥यपाउन 
्घन उघतिकै चुन्रती्ूणषि छ । उदपाहरणकपा ्पाघि, १२–१५ सय श्दको ्ुसतक समीक्पा 
प्रकपाशन-योगय िनपाउन समेत ्टक-्टक समीक्क र सम्पादकिीच कुरपाकपानी आवशयक 
्छषि । समीक्किपाट मसय्रदपा प्रपाप्त भइसके्घछ घवघभनन चरणमपा घदएकपा सुझपाव्पाई समीक्क्े 
मसय्रदपामपा समिोधन िरे्चिपात् मपात् समीक्पा/्ेख “क्ी एघडघटङ” को चरणमपा ्ुगछ । 
्पामपा-्पामपा अनुसनधपान-्ेख र घट्प्णीकपा ्पाघि अनुसनधपातपा, समीक्क (ररभयूअर) र 
सम्पादक िीचको अनतरघक्यपा झनै ्पामो र िहन हुने िछषि  ।6 

ने्पा्ी भपाषपामपा सतरीय ्ेख ्पाउनु चुन्रती्ूणषि हुनेछ भनने तर्य समाज अध्य्यनको शुरू 
िदपाषि अनुमपान िररएकै हो । एक दशकसमम मममि्या अध्य्यन प्रकपाशन िदपाषिको अनुभव्े 
हपामी्पाई ्यो ितपाएको घ्यो । ्यसै्े, समाज अध्य्यन ११ को सम्पादकीयमपा हपामी्े 
यसतो ्ेखेकपा घ्य्र ौँ । 

मममि्या अध्य्यनको घनरनतरतपाको ्पाघि सतरीय प्रपाघज्क सपामग्ीको जुन अभपाव हपामी्े 
िेहोरेकपा घ्य्र ौँ, सो जनषि्को सको् (कपायषिक्ेत्) घवसतपार िददैमपा सहजै ्ूघतषि हुनेवपा्पा छैन 
भनने तर्य हपामी्पाई ्पाहपा छ । घकनघक, केही घवधपा (इघतहपास, संसकृघत, आघद) मपा 
िपाहेक ने्पा्ी भपाषपामपा प्रपाघज्क कमषि जयपादै ्पात्ो छ । र, ने्पा्ीमपा ्ेखनकपा ्पाघि 
प्रो्सपाहन िनषे तत्व ््ररै छन् । अघह्ेको ्ररपे्रक्यमपा जसको अंग्ेजी भपाषपामपा दख् छ, 
उस्े ने्पा्ीमपा ्ेखने कुनै आवशयकतपा देखदैन । ने्पा्ीमपा ्ेखने्पाई हेयको दृघटिमपा 

6 यसिपारे ्् चचपाषिकपा ्पाघि हुमपािपाई ं (२०७६) हेनुषिहोस् ।
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हेररने भएकपा्े अंग्ेजीमपा दख् नहुने्े ्घन घवघभनन कपारणवश कनीकु्ी टुटेफुटेको 
अंग्ेजी मै ्ेखने य्न िरेको देघखनछ । ्यस िपाहेक, समपाज घवज्पान कमषिको ्पामो र 
संवृद्ध इघतहपास नभएकपा्े यसै ्घन ने्पा्ीमपा प्रपाघज्क ्ेखन कघठन छ...। (समपाज 
अधययन २०७३ : १–२)

 
मपाघ् उल्ेख िररए झै ौँ, ने्पा्ी भपाषपामपा समपाज घवज्पानकपा घवघवध घवधपामपा िहन 

अनुसनधपान ्ेख प्रपाप्त नहुनुमपा घनघचित संरचनपा्मक कपारण छन् । ्घह्ो, ने्पा्घभत् र 
िपाघहर िरेर समपाज घवज्पानमपा सतरीय अनुसनधपान-्ेख तयपार िनषि सकने प्रपाघज्क जनशघति 
केही िढे ्घन ने्पा्ी भपाषपामपा ्ेखन उनीहरूको खपासै अघभरुघच देघखनन । अंग्ेजी भपाषपामपा 
्ेख प्रकपाघशत हुौँदपा ्ेखक्े प्रपाप्त िनषे समभपावय “ग्ोि् ररडरघश्” ने्पा्ी भपाषपामपा 
छैन । सपा्ै, ्ेखको समभपावय घवश्ववयपा्ी ्पाठकको ्ोभ र प्रपाघज्क जितमपा िढ्दै िएको 
“सपाइटेशन ्ोघ्घटकस” ्े समेत ने्पा् समिनधी अधययन िनषे अनुसनधपातपा्पाई ने्पा्ी 
भपाषपामपा ्ेखन घनरु्सपाघहत िरररहेको छ । ने्पा्भनदपा िपाघहर रहेर प्रपाघज्क कमषि िरररहेकपा 
ने्पा्ी अनुसनधपातपाकपा ्पाघि ने्पा्ी भपाषपामपा भनदपा अंग्ेजी भपाषपामपा अनुसनधपान-्ेख 
प्रकपाघशत िनुषि “कररअर प्रोस्ेकट” कपा घहसपाि्े समेत आवशयक र महत्व्ूणषि हुन जपानछ । 

दोस्ो, अनुसनधपान अंग्ेजी भपाषपामपा िररने कमषि हो भनने िुझपाइ्े ने्पा्ी घवश्वघवद्पा्य 
र अनय अनुसनधपान संस्पामपा िर िरेको छ । अनुसनधपान (जनषि्) ्ेखनमपा आवशयक 
्नषे प्रघशक्ण—अनुसनधपानमपा आधपाररत ्ेख ्ेखने, ्ेखिपारे समकक्ी्े घट्प्णी िनषे, 
घट्प्णीकपा आधपारमपा ्ेखको मसय्रदपा संशोधन िनषे र ्ेख सम्पादन िनषे—जसतपा प्रपाघज्क 
अनुसनधपानकपा ्पाघि िररनु्नषे आवशयक िघतघवघध ने्पा्कपा घवश्वघवद्पा्यमपा शूनयप्रपायः 
छ । ्यसै िरी, घवद्पा्थी्पाई घवधपा-केघनरित अनुसनधपान-्ेख ्ेखन कसरी घसकपाउने भननकपा 
्पाघि जे-जसतपा ्ूवपाषिधपार (्ेखन सहपायतपा केनरि, ्ुसतकपा्य, ्ेखन प्रघशक्क, आघद) 
आवशयक ्छषि  ्यसतपा ्ूवपाषिधपार घवश्वघवद्पा्य वपा समिघनधत घवभपािमपा उ्््ध छैन । 
यस्े िदपाषि घवश्वघवद्पा्यिपाट उचच घशक्पा प्रपाप्त िररसकदपा ्घन अनुसनधपान-्ेख ्ेखन 
उनीहरू्पाई कघठन भइरहेको देघखनछ । 

तेस्ो, अनुसनधपान्पाई आघ ष्िक रू््े सिपाउने संस्पाित संरचनपा—घवश्वघवद्पा्य 
अनुदपान आयोि, सरकपारी घनकपाय, र ने्पा्घस्त घवघभनन वैदेघशक घनयोि र अनतरपाषिघषट्य 
िैरसरकपारी घनकपाय्े समेत ने्पा्ी भपाषपामपा िररने अनुसनधपान ्ररयोजनपा्पाई प्रपा्घमकतपामपा 
्पारेको देघखौँदैन । यघद िहुसंखयक ने्पा्ीको ्हुौँचमपा ने्पा् समिनधी अधययन-अनुसनधपान 
्ु¥यपाउने हो भने अघह्े ्घन िैरअंग्ेजी—ने्पा्ी त्पा अनय रपाघषट्य भपाषपा—मपा समपाज 
घवज्पानकपा उ्ज प्रकपाशन हुनु जरुरी छ । समाज अध्य्यन प्रकपाशनको एउटपा धयेय यो ्घन हो । 
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जपा्पानमपा जपा्पानी भपाषपामपा समपाज घवज्पान समिनधी अनुसनधपान िनषे ्रम्रपा िघ्यो 
छ । जपा्पानमपा जसतै आफनै भपाषपामपा समपाज घवज्पान समिनधी अनुसनधपान िनषे ्रम्रपा केही 
घवधपा (ने्पा्ी सपाघह्य, इघतहपास आघद) मपा िपाहेक ने्पा्मपा समपाज घवज्पानकपा अनय घवधपा 
अ ष्िशपास्त्र, समपाजशपास्त्र, रपाजनीघतशपास्त्र, मपानवशपास्त्र आघदमपा देघखौँदैन । आफनै भपाषपामपा 
सपामपाघजक अनुसनधपान िनषि सघकनछ भनने “ररय्पाइजेशन” घिनपा ने्पा्ी भपाषपा (यपा अनय 
कुनै रपाषट् भपाषपा) मपा िररने अनुसनधपानकमषि दरर्ो हुनन । 

समपाज घवज्पान समिनधी ने्पा्ी भपाषपामपा जनषि् घनकपालने कपाम कघठन भए ्घन हपामी्े 
िनषि सकने केही कपाम छन्, यद्घ्, ती कपामकपा ्पाघि प्रशसत मेहनत र वयवस्पा्कीय 
श्म खचषि िनुषि्नषे हुनछ । उदपाहरणकपा ्पाघि ने्पा्कपा घवश्वघवद्पा्यिपाट समपाज घवज्पानमपा 
सनपातकोतिर र एमघफ् तहको ्ढपाइ र शोध्त् (्ेघसस) सकेकपा र अनुसनधपानमपा रुघच रपाखने 
घवद्पा्थी्पाई आफनपा शोधमपा आधपाररत ्ेख ्ेखन पे्रररत िनषि सघकनछ । यसतो प्रयोि हपामी्े 
समाज अध्य्यनमपा िररसकेकपा छ्र ौँ (हेनुषिहोस्, भणडपारी २०७४) । ्यसै िरी, अनुसनधपातपा्े 
ने्पा्ी समपाजकपा घवघभनन ्क्िपारे अंग्ेजी भपाषपामपा प्रकपाघशत िरेकपा अनुसनधपानमू्क 
्ेख्पाई ्ेखक सवयं (हेनुषिहोस्, भणडपारी २०७६) यपा अरू कसै्े अनुवपाद िरेर ्घन 
जनषि्मपा प्रकपाशन िनषि सघकनछ (हेनुषिहोस्, तपामपाङ २०७४; श्ेष् २०७६) । 

***

घिनपाकुनै िपाघहरी आघ ष्िक सहयोि समाज अध्य्यन प्रकपाशन िरररहनु सहज छैन । सम्पादक, 
्ेखक र समीक्कहरू्े अवैतघनक सेवपा िरररहे ्घन प्रकपाशन त्पा घिक्ी-घवतरणकपा ्पाघि 
कसैनकसै्े सहयोि िनदै्छषि  । अघह्ेसमम च्रतपारी्े यो भपारी िोघकरहेको छ ।7 तर, 
च्रतपारी सवयंको आघ ष्िक सवपासर्य िघत्ो छैन । त्पाघ्, जघतञजे् समभव हुनछ उस्े 
कपाौँध ्पा्पने नै छ भनने हपाम्ो घवश्वपास छ । हपामी्े चपाहे जसरी समाज अध्य्यन निुघडरह े
्घन यो सही घ्कमै छ भनने हपामी्पाई ्पागछ । र, कघमतमपा अकको ्पाौँच वषषि यस्पाई 
प्रकपाशन िनुषि्छषि  र ्यस्घछ अकको घिसपाउनीमपा अघ् िहन समीक्पा िनुषि्छषि  भननेमपा हपामी 
सम्पादक र प्रकपाशकमपाझ मतैकय छ । 

अनतमपा, ्घछल्ो समय सम्पादक मणड्िपाट छुरटिनु भएकपा सपा्ी (आघनवकपा घिरी, 
अजुषिन ्न्ी, नीघत अयपाषि् खनपा् र प्रमोद भटि) र समग् ्ेखक, समकक्ी-समीक्क, 
शुभेचछुक र ्पाठकहरू्पाई धनयवपाद घदन चपाहनछ्र ौँ । आउौँदपा घदनमपा ्घन ्ेखक, समीक्क 

7 कघह्े च्रतपारीमपा सञचपाघ्त ्ररयोजनपािपाट र कघह्े च्रतपारीको सघञचत रकमिपाट 
प्रकपाशनको खचषि िेहोनषे िररएको छ ।
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र ्पाठकिपाट घनरनतर मपायपा ्पाउने आशपा िछछौं । अघन, आिपामी (सोह््र ौँ) अंक घशक्पा-घवशेष 
हुने ्घन जपानकपारी िरपाउन चपाहनछ्र ौँ । 
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