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नेटुवा जातिको फेरिँदो सामातजक जीवन

सजंय कुमाि पासी

नीद न जानै टूटी खाट, अमल न जानै जािपाि
प्ास न जानै मुदादा घाट, भूख न जानै जुठा भाि ।।

्ो अवधी भाषामा प्रचतलि उखान हो । ्सको अरदा हुन्छ—तनद्ा लागेपत्छ टुटेको खाट 
हेरिँदैन, कुनै तचजको अमल (लि) लागेपत्छ जािपाि हेरिँदैन; प्ास लागेपत्छ पानी 
खाने मुहान हेरिँदैन, ि भोक लागेपत्छ जूठो-चोखो हेरिँदैन । ्ो पंततिले नेटुवा समुदा्को 
सामातजक जीवनलाई सजीव तचत्रण गददा्छ ।

नेटुवा समुदा् नेपाल ि भाििमा नट, नटुवा ि नेटुवाका रूपमा परितचि ्छन् । “नेपालको 
ििाई भू-भागमा बसने ि नाचगान लगा्ि कला प्रदरदानी गनने समुदा् हो नटुवा । नटुवा 
समुदा्को नाम ि पतहचान पिमपिागि पेराकै आधािमा सरातपि भएको देतखन्छ । नेपालमा 
नटुवाहरूले आफूलाई नट भनेि पतन तचनाउँ्छन्” (िसाइली २०७६ : ३०२) ।

नेटुवा समुदा् नेपाल िरा भाििमा बसोबास गनने घुमनिु (घुमनिे वा तफिनिे) समुदा्को 
रूपमा तचतनन्छन् । नेटुवा समुदा् भाििमा बेसी मात्रामा तफिनिे समुदा्को रूपमा िहेका 
्छन् । नेपालमा भने उनीहरूको बसाइमा धेिै हदसमम तसरििा ्छ । उनीहरू ्हाँ सरा्ी 
तकतसमले एकै ठाउँमा बसोबास गनदा रालेको धेिै सम् भइसकेको ्छ भने जीतवकाका 
लातग वषदाको दुई तिहाई सम् गतिरील हुने क्रम अझै ्छ (िसाइली २०७६ ः ३०६), 
िि घट्दो ्छ । 

नेपालको पूवदा  तसिहादेतख पतचिमको कञचनपुि तजललासमम फैतलएि बसोबास 
गरििहेको नेटुवा समुदा् िातट्रि् दतलि आ्ोगको सूची अनुसाि १९ जातिका मधेसी 

आठ
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दतलि समुदा्तभत्र प्छदान् । दतलि समुदा्बीच पतन नेटुवाहरूको आतरदाक, सांसककृ तिक 
एवं िाजनीतिक अवसरा कमजोि िहेको ्छ । उनीहरू बहुसंख्क रूपमा भूतमहीन ्छन् । 
उनीहरूसँग घि बनाउने जगगाजतमन समेि ्ैछन । त्सैले उनीहरू पलातसटकका पालमुतन 
बाहै् मतहना आफनो जीवन तबिाइिहेका भेतटन्छन् । 

इतिहास हेदादा नेटुवा समुदा्का सदस् सविनत्रिा पूवदाक जीवन्ापन गनदा मन पिाउँ्छन् । 
पतहले नट वा नाच वा कलाबाजी प्रदरदान गिी जीतवका चलाउने भएकाले उनीहरू घुमनिे ि 
सविनत्र भएको हुन सक्छ वा उनीहरूले घुमनिे जीवनसँग अनुकूल हुने तवतभनन तक्र्ाकलाप 
गिी जीवन धानने गिेको हुन सक्छ । उनीहरूले तवरेष गिी चटक देखाउने, जनावि ि सपदा 
समातने ि नचाउने, मह काढ्ने ि बेचने िरा तभक्ा मागने का द्ा माफदा ि आफनो ि परिवािको 
जीवन गुजािा गददै आइिहेका ्छन् ।1 

सामातजक परिवेरमा आएको परिविदानसँगै उनीहरूको जीवनरैलीमा पतन परिविदान 
आएको ्छ । नेटुवा जातिको जीवनमा आएको परिविदानबािे अध््न उनीहरूको सामातजक 
परिविदानको तदरा बुझन ि त्समा िाज् ि अन् पक्बाट गरिनुपनने पहलका लातग उप्ोगी 
हुन सक्छ । 

नेटुवा जातिको अवसराबािे साउनदेतख माघ २०७५ समम साि मतहनातभत्र अध््न 
गनने प्र्ास गरिएको तर्ो । ्सको लातग प्रदेर नं. ५ बाट कतपलवसिु तजलला ि त्सै गिी 
प्रदेर नं. २ बाट पसादा तजललालाई ्छनोट गिी अध््न का द्ा गरिएको ्छ । कतपलवसिुमा 
बसोबास गनने नेटुवाहरूको समग्र घिधुिीलाई लतक्ि गिी तवसिकृि अध््न गरिएको ्छ भने 
पसादामा नमूनाको रूपमा केही घिधुिीलाई तलइएको ्छ ।

कतपलवसिुमा बसोबास गनने नेटुवा जातिको रि प्रतिरि घिधुिीलाई लतक्ि गिी 
उनीहरूको सांसककृ तिक, आतरदाक, िाजनीतिक अवसराबािे बुझन प्रश्ावली ि्ाि गिी घिधुिी 
सवनेक्ण गरिएको हो । ्सै क्रममा नेटुवा जातिका तवतभनन उमेि समूहका मतहला िरा 
पुरुष गिी १८ जनासँग अनिवादािादा तलइएको ्छ भने अन् जाि जातिका पाँच जनासँग 
कुिाकानी गरिएको ्छ । अनिवादािादाका लातग सामातजक का द्ाकिादा, िाजनीतिक अगुवा, 
तरक्क लगा्िलाई ्छनोट गरिएको हो । पसादामा चाि जना नेटुवा जातिबाट ि दुई जना 
अन् समुदा्बाट ्छनोट गिी सूचना संकलन गरिएको तर्ो । 

्स अध््नको प्रमुख सवाल हुन्—नेटुवाहरू समाजमा कसिी तचतनएका ्छन् ? 
जािी् पतहचानको सवालमा उनीहरू आफूलाइदा के भनेि तचनाउन चाहन्छन् ? पतहचानबािे 
उनीहरूको अनििपुसिा बीचको बुझाइमा के फिक ्छ ? उनीहरूको आफनो जािी् पतहचान 
झतलकने संसककृ ति, चालचलन, प्ररा, पिमपिा एवं जीवनरैली कसिी परिविदान हुँदै्छ ? 

1 “उनीहरू सपदा समाउने, सपदा नचाएि आएको आमदानीले पेट पालने, माहुिीको मह काढ्ने, 
कुकुि पालने ि जंगली स्ाल लगा्ि जनाविको तसकाि गनने पेरा ग्छदान्” (िसाइली २०७६ : ३०२) ।
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जीवन ि जीतवका चलाउन पुसितदँेतख गददै आइिहेको संघषदा िरा उनीहरूको जीवनरैलीमा 
आएको क्रतमक परिविदानमा अन् समुदा्ले पािेको प्रभाव कसिो ्छ ? त्नै सवाललाई 
अध््नको केनद्तबनदुमा िाखी उनीहरूको सामुदात्क पतहचान; त्सको जिामा िहेको 
आतरदाक सांसककृ तिक ि िाजनीतिक जीवन; त्समा आएको परिविदानलाई िेखांकन गनने 
कोतसस गरिएको ्छ । 

दतलि समुदा्को, त्समा पतन मधेसी दतलिको संघषदा ि जीवनरैलीबािे लेतखएको 
सातहत्को आम रूपमा खडेिी नै ्छ । नेपाल ि भाििमा समेि िहेका नेटुवा समुदा्सँग 
जोतडएका मुख् सवालसँग समबतनधि सनदभदा सामग्री न्ून मात्रामा भेतटएका ्छन् । 
्सबाट ्स समुदा्बािे तनकै कम मात्रामा अध््न अनुसनधान भएको बुझन कतठन 
्ैछन । त्सैले उनीहरूकै मततखक इतिहास, जीवनि भोगाइ ि बुझाइलाई आधाि मानेि ्ो 
अध््न गरिएको ्छ ।

नेटुवा जीवनको सामातजक इतिहास 
सत्ा-रतति ि समपतत् नभएका मातनसहरूको इतिहास लेतखएको तविलै पाइन्छ । सत्ा-
रतति ि समपतत्बाट वतञचि नेटुवा समुदा्को पतन कुनै तलतखि इतिहास पाइँदैन । एकाध 
धमदारास्त्रका तकिाबमा उनीहरूलाई अपमातनि गनने गिी नै तकन नहोस् उललेख गरिनु पतन 
ठूलो कुिा हो । 

“मनुसमकृति” मा नटको जनमकरा कोरिएको ्छ, जुन तववादबाट मुति ्ैछन । मनुसमकृति 
अनुसाि क्त्री् वणदाका व्ात् (आचाि भ्रष्ट) बाट जतनमएका सनिानलाई झलल, मलल, 
तलच्छतव, नट, किण, खस ि द्तवड भतनन्छ (मनुसमकृति १०:२२; िसाइली २०७६ ः ६२ 
मा उद्कृि) । 

तवहािका नटहरूबािे गहन अध््न गिेका पुरुषोत्म ि जोस कलापुिा (सन् २०१२ ः 
३९) ले तवतभनन धमदारास्त्र, सूत्र ि कोष उतधनेका ्छन् । उनीहरूका अनुसाि : 

हिीि (हिीिी) धमदासूत्र, औरनस धमदारास्त्र, बकृहसपतिको धमदारास्त्र, आते्र् धमदारास्त्र, 
कामसूत्र, कततटल्को अरदारास्त्र, भििको नाट््रास्त्र, अमिकोष, मनुसमकृति आतद 
ग्रनरमा गरिएका चचादाले प्राचीन समाजमा नटहरूको अवतसरति ि इतिहासबािे 
प्रकार पा्छदान् । ्सबाट राहा हुन्छ, सूत्रकाल (६०० ईसापूवदादेतख ३०० ईसापूवदा) 
भनदा धेिै पतहलेदेतख ्ो समदुा्ले अतसितव ग्रहण गरिसकेको तर्ो ि सूत्रकालदतेख 
उनीहरूलाई तनिनिि असपकृश् मानदै आइएको ्छ ।
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घुमनिे कतवला ि जनजाति समबनधी अध्ेिा एवं लेखक गणेर एन. देवी (सन् २०१२ ः 
११) ले नटहरूलाई “महाभािि” मा उतललतखि “सुि” (अधदा जाति) का वंरज कलाकाि 
ि सजदाकको रूपमा श्रदे्् वगदाको रूपमा उललेख गिेका ्छन् । उनको अध््न अनुसाि पेरा 
ि सामातजक संगठन दुवै मातमलामा नट प्राचीनिम पिमपिाका १२ समुदा्मध्े एक हो । 
तवश्वका तवतभनन भागबाट आएका ्ात्रीहरूका ्ात्रा वकृत्ानि िरा प्राचीन, मध्कालीन ि 
आधुतनक सातहत्मा असंख् सरानमा नटहरूको चचादा पाइन्छ (देवी सन् २०१२ ः ११) ।

भाििमा नट, नटुवा ि नेटुवाको नाममा स्त ँवषदादेतख उनीहरूको बसोबास तर्ो जुन 
सम्ावतध िीन हजाि वषदासमम पुगन सक्छ । पुरुषोत्म ि जोस कलापुिा (सन् २०१२ ः १४) 
ले नटहरूलाई तहनदू वणदावादले रूद्को श्रेणीमा िाखेको ि लगभग अढाई हजाि वषदादेतख 
्स समुदा्लाई अनत्ज वा तपँधको समुदा् वा अ्ूछि-असपकृश्मा गणना गिेको िथ् 
उललेख गिेका ्छन् । उनीहरूका अनुसाि, एउटा घुमनिे समुदा्को रूपमा िहेका नटहरू 
फुटपारमा सकदा स, जादुको खेल, नाच-गाना, साँप नचाउने, बाँदि-भालु नचाउने, टाटु 
खोपने, कुशिी खेलने, जडीबुटीबाट उपचाि गनने, मह तनकालेि बेचने, परुहरूमा गभादाधान 
गिाउने, साँढे ि भैसँी पालने लगा्िका कामबाट घुमनिे जीवनलाई आधाि तदँदै आएका 
्छन् । सामातजक व्वसरा ि तवतभनन सामातजक अभावमा ्स समुदा्का मातनस गरिबी, 
अतरक्ा ि अपमान सहन बाध् ्छन् । अभावमा उनीहरू वनतबिालो, स्ाल, खिा्ो, 
हरिण, साँवि, नीलकणठ, काग, बकुलला, मैना, िीििा, कोइली आतद परुपंक्ीको मासुमा 
आतश्रि िही गुजािा गिेका ्छन् जसमा केही परुपंक्ी अभक्् (खाने अ्ोग्) मातनन्छन ्
(पुरुषोत्म ि कलापुिा सन् २०१२ : १७) ।

अध्ेिा मेघिाज िसाइलीले “मनुसमकृति” मा बुबाआमाले पे्रम तववाह गिेकै आधािमा 
ओडाि ि दुलोमा बसने प्राणी समाउने, बाँधने ि मानने काम तदइएका क्िा, उग्र ि पुककससँग 
नट ि मुसहि समुदा्को ऐतिहातसक समबनध हुन सकने समभावनातिि संकेि गिेका ्छन् : 

ओडाि ि दुलोेका परु समाउने काममा लगाइएकै कािण उनीहरूले जनावि ि 
सपदा नचाउँदै अरूलाई मनोिञजन गिाई गुजािा गनुदापनने अवसरा आएको हुनुप्छदा  । 
बाँदि, भालु ि सपदा नचाएि गुजािा चलाउने काम मधेसी दतलिमा पनने नट/नटुवा/
नेटुवा समुदा्ले अझै गनने गिेका ्छन् । मनुसमकृतिमा ्ुछट््ाइएका िी जािमध्े 
एक नट समुदा् पतन हुन सक्छ । त्सैले ्स तवष्मा रप अनुसनधान जरुिी 
्छ । (िसाइली २०७६ ः ६१ ) 
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उनी रप लेख्छन्, 

नट भनेको निदाक हो । ििाईवासी दतलिमा नट पतन प्छदान् । उनीहरूको एक 
पिमपिागि पेरा पतन नाचने हो । त्सिै, पहाडका वादीहरूको पुिानो पेरा पतन 
नाचने गाउने हो । त्सैले, ििाईका नटुवा ि पहाडका वादी मनुसमकृतिमा उललेख 
गरिएकै नट हुन् तक होइनन्, खोज हुनु जरुिी ्छ । नट ि वादी दुवै दतलि समुदा्मा 
प्छदान् । (िसाइली २०७६ ः ६२)

नेपालमा बसोबास गनने नेटुवा समुदा्को इतिहास स्त ँ वषदा लामो िहेको बुतझन्छ । िि 
नेपालमा तलतखि रूपमा उनीहरूको बसोबास ि इतिहासबािे किै कुनै प्रमाण वा सूत्र भेतटएको 
्ैछन । ्स समुदा्को इतिहासबािे बुझन त्सै समुदा्का पाको उमेिका ि फिक-फिक 
सरानमा बसोबास गनने व्ततिसँग अनिवादािादा गरिएको ्छ । उनीहरूसँग गरिएको कुिाकानीको 
आधािमा कतपलवसिु ि पसादा तजललाको तवतभनन ठाउँमा बसोबास गददै आइिहेका नेटुवा 
जाति िीन स् वषदाभनदा बढी सम्देतख त्स सरानका बातसनदा हुन् भनी सहजै बुझन 
सतकन्छ । कतपलवसिुका मनखेरि्ाका ७० वषषी् महेर नेटुवा आफनो ्छ पुसिा सममको 
नाम समेि बिाउन सक्छन्, ि िी ्छ पुसिादेतख त्स ठाउँमा बसोबास गददै आइिहेका ्छन् । 

भाििको िुलनामा नेपालका नेटुवाहरू कम तफिनिे जीवन बाँचने गिेको पाइन्छ । एउटा 
रािरलोलाई आधाि बनाएि विपि जाने गिेकाले उनीहरू पतन तजललाका मूल तनवासी 
भएका ्छन् । गुजािाका तनतमि वषदाको साि आठ मतहना जति उनीहरू आफनो रािरलो 
्छाडेि अन्त्रतिि बसाइँसिाइ गनने गिेको पाइन्छ । प्रा्: वषादाको मतसमको चाि मतहना 
बाहेक उनीहरू आफनो रािरलो ्छाडेि तजललातभत्र ि बातहि पतन सपरिवािै “डेिा” तलएि 
तनतसकने ि गाउँ-गाउँ डुलदै कला देखाउँदै गुजािा गनने ग्छदान् ।2 वषादा्ाम रुरू भएसँगै उनीहरू 
पुन: आफनै रािरलोमा फकदा ने गिेको पाइन्छ । ्सिी खेिी गनने कुनै जगगाजतमन ि बास 
बसने घिबसिी नहुँदा पतन स्त ँवषदादेतख कलाजीवी ि घुमनिे तफिनिे जीवन बाँचदै आएका 
नेटुवा समुदा् अचेल तवतभनन पेराबाट गुजािा गददै आइिहेका ्छन् ।

नेपाल ि भाििबीच खुला तसमाना भएकोले ि उनीहरूको बाससरान तनतचिि नभएको 
हुनाले उनीहरू प्रा्: नेपालबाट भािि ि भाििबाट नेपालमा बसाइँसिाइ गरििहेको पतन 
बुतझन्छ । त्सिै, ििाईका अन् जािजाति िरा समुदा्जसिै ्स समुदा्मा पतन तवहेबािी 
नेपालका तवतभनन तजललामा मातै्र होइन भाििका तवतभनन सरानमा बसोबास गनने नेटुवा 

2 सरा्ी घि ्छाडेि सपरिवािै लुगाकपडा, भाँडाकँुडा, बसिुभाउ आफूहरूसँगै तलई अन्त्र 
गाउँठाउँमा गई रुखमुतन वा पलातसटकको तत्रपालमुतन बास बसनुलाई नेटुवा समुदा्मा “डेिा” 
भनने गरिन्छ ।
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जातिमा पतहलेदेतख नै हुने गिेको पाइन्छ । दतलि समुदा्को लातग भािि सिकािले आवास 
लगा्ि खाद्य सुिक्ा समबनधी का द्ाक्रम ल्ाउँदा नेपालबाट धेिै नेटुवा समुदा् बसाइँसिाइ 
गिी उिै गएको ि सरा्ी बसोबास गनदा रालेका ्छन् । ्सले गदादा नेपालमा नेटुवा जातिको 
जनसंख्ा तनकै न्ून हुन गएको अनुमान गनदा सतकन्छ । 

सन् १८७१ मा तरितटर रासकहरूद्ािा “आपिातधक कतबला कानून” लागू गिे पचिाि ्
नेटुवा लगा्ि अन् घुमनिे जाति िरा समुदा्मातर तनकै हदसमम सीमानिककृ ि भएका तरए 
(देवी सन् २०१२ : ११) । उनीहरूले नतजकका प्रहिी चतकीमा दैतनक हातजिी लगाउनुपनने, 
किै तहँडडुल गनुदा पदादा घाँटीमा फलामको नालमा बाँतधएको परिच्पत्र झुणड्ाउनुपनने 
बाध्ातमक व्वसराको सामना गनुदाप¥्ो । त्स कानूनले िी समग्र घुमनिे समुदा्लाइदा 
नै एउटा अपिाधी समुदा्को रूपमा पतहचान गिाइतद्ो । ्सले गदादा उनीहरू जोकोहीले 
कुनै अपिाध गिे पतन प्रहिी ि समाजबाट सबैभनदा पतहले उनीहरूलाइदा नै समातने ि दतणडि 
गनने का द्ा गरिनथ्ो (लाइभ तहनदुसिान टीम सन् २०१०) ।3 नेपालमा पतन अ्ूछिहरूलाई 
अपिाधीको रूपमा हेनने ि अरूलाई दतणडि गनने काममा लगाउने चलन तर्ो । त्सैको एक 
उदाहिण हो नेटुवा समुदा्लाई पतन अपिाधीको रूपमा हेनने अन् जाति ि रासकहरूको 
नजरि्ा ।

भाििमा तरितटर रासकहरूले जुझारु सवभावका नटहरूमातर तन्नत्रण का्म गनदा ि 
उनीहरूको प्रतििोधलाई तनसिेज पानदा उनीहरूलाई अपिाधीको श्रेणीमा पु¥्ाएका तरए । 
लामो सम्देतख िाज्ले लगाएका प्रतिबनध ि तहनदू धातमदाक मूल् मान्िामा आधारिि 
रासनले उनीहरूको जीवन ि जीवन गुजािा गनने पेरा सहज भएको ्ैछन । त्स पत्छको 
कालखणडमा उनीहरूले बसाइँसिाइमा, घुमनिे जीवनमा ि नेपाल-भाििमा आिेजािे गनदामा 
तनकै कतठनाइको सामना गनुदाप¥्ो । त्सको प्रत्क् प्रभाव नेपाल ि भाििको खुला 
तसमाना, एकआपसमा हुने वैवातहक समबनधले नेपालमा बसोबास गनने नेटुवा समुदा्प्रति 
समाजमा नकािातमक ्छतब ्छ । जसिै, ििाईमा बसने अन् जािजाति ि समुदा्मा जसिै 
नेपाल ि भाििका नेटुवा समुदा्बीच तबहेबािी हुने गददा्छ । भाििबाट नेपालमा तभतत्रने, 
तवरेष गिी बुहािीहरूले, भाििमा नेटुवा समुदा्प्रति गनने जसिै निाम्ो व्वहाि ्हाँ पतन 

3 कतपलवसिु तजलला, मा्ादेवी गाउँपातलका, वडा नं. २, मनखोरि्ा बसने महेर नेटुवाको 
अनुभव ्छ : “समाजका ठूलाबडाले बनाएको जािी् तवभाजन ि तन्म पालन गनदैपनने हाम्ो तन्ति 
बनेको ्छ । त्सको दा्ाँबा्ाँ केही ग¥्ो वा चल्ो भने सामातजक दणडको भातगदाि बननुपनने 
व्वसरा अझै ्छ । हामीले पालेको कुखुिा बाख्ा कसैको घि, खेि वा बालीमा पस्ो भने हामीले 
गाली बेइजजिीसँगै आतरदाक दणड भोगनुपददा्छ । गाउँमा वा आसपासको समेि गाउँमा कुनै चोिीको 
घटना भ्ो भने सबैभनदा पतहला हामै् तबिादिीकालाइदा समातन पुग्छन् । हाम्ो कुनै गलिी नहुँदा 
पतन धेिै पटक कुटपीट भएका ्छत ँ । नेटुवाको घिमा साउन १४, २०७५ मा गरिएको कुिाकानी ।
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गिेको बिाउँ्छन् । फलसवरूप आजसमम पतन नेटुवा लगा्ि अन् घुमनिे जाति भनी 
तचतननेहरूलाइदा समाजको हेनने दृतष्टकोणमा खासै फिक नआएको ि अतहले पतन पूवादाग्रही 
भएि व्वहाि गनने गिेको त्स समाजका अगुवाहरू बिाउँ्छन् । 

कतपलवसिु, अतभिाँव बसने एकजना सामातजक अतधकािकमषी बेलाल अहमद 
मुसलमानका अनुसाि नेटुवाहरू अति गरिब ्छन्, तरक्ाबाट टाढा भएकाले अतरतक्ि ्छन् ि 
्स समुदा्प्रति समाजको दृतष्टकोण िाम्ो ्ैछन, हे्को दृतष्टले अझै पतन हेनने ग्छदान् । उनीहरू 
समाजका अन् तरतक्ि ि अतरतक्ि सबै वगदाबाट उपेतक्ि ि अपहेतलि ्छन् । उनीहरू अन् 
समाजको नजिमा मुख्िः मगनिे, तफिनिे, जही ँ त्ही ँसाँझ-तबहान जीवन तबिाउने, तसरि 
जीवन वा बाससरान नभएको समुदा्को रूपमा तचतनन्छन् । उनीहरू खाने तपउनेदेतख तलएि 
बास बसने समेिको समस्ाबाट पीतडि ्छन् । उनीहरू ्स तवरुद् दैतनक जीवनमा संघषदािि 
्छन् नै सामूतहक रूपमा संिचनामा सुधाि ि परिविदानका लातग पतन तक्र्ारील ्छन् । 

नेटुवा : तहनददू ि मुत्लिम दुवै 
नेपालमा १३ ओटा तजललामा बसोबास गनने नेटुवा जातिको कुल जनसंख्ा ३,०६२ 
िहेको ्छ । उनीहरू कतपलवसिु, कञचनपुि, बाँके, रुपनदेही, नवलपिासी, पसादा, काठमाडत,ँ 
लतलिपुि, सलादाही, महोत्िी, धनुषा तसिहा ि ओखलढंुगामा बसोबास गददा्छन् (केितव सन ्
२०१२ : १४६) । प्रदेर नं. २ का पाँच तजलला ि प्रदेर नं. ५ का चाि तजललामा उनीहरू 
बढी बसोबास गददै आएका ्छन् । 

िातट्रि् जनगणना २०६८ अनुसाि नेटुवाहरू पसादा तजललामा सबैभनदा बेसी बसोबास 
गददा्छन् जहाँ ६७० जना नेटुवा ्छन् । कतपलवसिु तजलला िेस्ो ठूलो सरानमा पददा्छ जहाँ 
२०६८ सालमा उनीहरूको जनसंख्ा २९१ तर्ो । २०७५ सालमा कतपलवसिुमा घिधुिी 
सवनेक्ण गदादा नेटुवाहरूको जममा घिधुिी ६७ ि कुल जनसंख्ा ४०२ िहेको पाइ्ो । 
िातट्रि् जनगणनाको साि वषदापत्छ उनीहरूको जनसंख्ा उललेख् रूपमा बढेको देतखन्छ । 

कतपलवसिु तजललामा गरिएको नेटुवा समुदा्को रिप्रतिरि घिधुिीको तवसिकृि 
सवनेक्ण गदादा उनीहरू हाल ्छ ओटा तवतभनन गाउँपातलका िरा नगिपातलकामा ्छरिएि 
बसोबास गिेको पाइ्ो ।

कतपलवसिुमा उनीहरू गाउँ वा टोलको ्ेछउ्छाउमा एकै ठाउँमा गुजमुतजएि िहेका ्छन् । 
पुसितदँेतख उनीहरूले सुकुमबासी बसिी, भगनावरेष जगगामा, सडक ्ेछउको ऐलानी जगगामा 
ि धेिैजसो गाउँका जतमनदािको सवातमतवमा िहेको जगगामा घि बनाएका ्छन् । घि भनन ु
पतन नाम मातै्र हो । िी प्रा्:कचची ्छन् । उनीहरूका लातग ्छाप्रो ि केही पलातसटकको 
तत्रपाल नै घि तरए । उनीहरूमध्े ९५ प्रतिरि भूतमहीन ्छन् । जगगाजतमन, पककी घि िरा 
आ् मूलक पेरा नहुँदा उनीहरूको जीवन चिम गरिबीमा तबतदै आएको ्छ ।
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िातलिका १ : कतपलिव्िु तजललिामा नेटुवा जातिको 
घिधुिी सतहि तव्ितृि तवविण

गाउँपातलिका/नगिपातलिका वडा नं. गाउँ टोलिको नाम
जममा घिधुिी 

सखंया

ककृ ट्णानगि नगिपातलका ९ बहादिुगंज ४

महािाजगंज नगिपातलका ६
भलवािी १

गैडहवा ५

मा्ादवेी गाउँपातलका
२

अतभिाव ५

भसैकुनडा १०

मनखोरि्ा ३

३ फुतलका १

तरविाज नगिपातलका ८ तबरनुपिु ८

रदु्ोदन गाउँपातलका
३

असिैुना ९

असिैुना झरुवा चोक ४

९ प्रगतिनगि १४

्रोधिा गाउँपातलका
१ पकडी १

३ बसनिपिु पवूदा २

जममा घिधुिी ६७

नेपाल ि भाििमा बसने नेटुवाहरू एकै धमादावलमबीमा सीतमि ्ैछनन् । उनीहरू किै तहनद ू
धमादावलमबी ्छन् किै इसलाम धमादावलमबी । ्स घिधुिी सवनेक्णबाट राहा भए अनुसाि 
कतपलवसिुमा बसोबास गनने सबै नेटुवाहरू तहनदू धमदा मानने ग्छदान् । िि पसादा तजललाको 
वीिगंज महानगिपातलका वडा नं. २९ ििनपुि भनने गाउँमा लगभग ४० घिधुिी बसोबास 
गनने नेटुवाहरू मुतसलम समुदा्का िहेका ्छन् जो इसलाम धमदा मानने ग्छदा न् । पसादाकै 
पिवानीपुि, जीिपुि, टेढा, हिदासपुि, ईटैली, हिपुि ि टेिाढोका गाउँमा समेि इसलाम धमदा 
मानने नेटुवाहरू बसोबास ग्छदान् । िातट्रि् जनगणना २०६८ मा तहनदू ि मुतसलम दुवै धमदा 
मानने नेटुवा जातिलाई एकै ठाउँमा उललेख गरिएको ्छ । 

पसादाको ििनपुि गाउँमा बसने वषदा ५६ का हारुन तम्ा नेटुवाका अनुसाि पसादा तजललाम ै
बसोबास गनने नेटुवा जाति एउटै भए पतन धमदा फिक-फिक ्छ । फिक धमदा बीचका नेटुवा 



नेटुवा जातिको फेरिँदो सामातजक जीवन | 193

जातिको पेरा, व्वसा्, संसककृ ति, िहनसहन सबै फिक-फिक देतखन्छ ।4 नेपालमा नेटुवा 
जातितभत्र िी दुवै धमदा माननेहरू बीचको समबनध, उनीहरूको इतिहास दुवै बीचको समानिा 
असमानिा ि धमदा अनुसािको वासितवक जनसंख्ाबािे एउटा ्ुछटै अध््न गनुदापनने देतखन्छ । 
इसलाम धमदा मानने नेटुवाहरूले इसलाम धमदा माननेहरूबाट ्ुछवा्ूछिजसिो भेदभाव भोगेका 
्ैछनन् । इसलाम धमदा तभत्रका तवतभनन जािजाति ि समुदा्ले अललाहलाइदा मान्छन् ि 
तनिाकािलाइदा पूजा ग्छदान् । नमाज पढ्न वा मतसजदतभत्र प्रवेर गनदा कहीकँिै िोकिोक ्ैछन । 

तहनदू धमदा मानने नेटुवाहरू दतलितभत्र सूचीककृ ि ्छन् । उनीहरूले जािी् तवभेद ि 
्ुछवा्ूछिको चिम पीडा भोतगिहेका ्छन् । तहनदू धमदा मानने नेटुवा समुदा्लाई तहनद ू
वणदाव्वसरामा आधारिि जाति संिचनातभत्र दतलि समुदा्तभत्र पारिएको ्छ । ्सिी तहनद ू
वणदाव्वसरा अनुसाि जाति तवभाजन भतटदाकल (ठाडो) मा तवभातजि ्छ ि नेटुवा समुदा् 
सबैभनदा िल प्ुछािमा िातखएको देतखन्छ । उनीहरूको सामातजक हतैस्ि, आतरदाक अवसरा, 
रैतक्क अवसरा, िाजनीतिक पहुँच समेिको अवसराबािे गरिएको सूक्म अध््नले उनीहरू 
समाजमा अन् जािजाति ि समुदा्को िुलनामा पु्छािमै िहेका ्छन् । 

कतपलवसिु अतभिाँव बसने वषदा ५० का प्रह्ाद नेटुवाको भनाइ ्छ :
 
हाम्ो गाउँमा नेटुवा समुदा्ले अन् कुनै पतन जातिका मातनसलाइदा पानी खान 
तद्ो भने उनीहरू खाँदैनन्, ्ूछि लाग्छ भन्छन् । उनीहरूले दतलि समुदा्तभत्र 
पतन हामीलाइदा एकदमै िललो दजादामा िाखेका ्छन् ि त्सिी नै व्वहाि ग्छदान् । 
दतलितभत्र पतन अन् कुनै जातिका मातनसले समेि हामीले ्छोएको पानी खाँदैनन् । 
तहनदू धमदा मानदै आए िापतन कुनै फिक जाति वा समाजसँग तमलेि तहनदूहरूले 
मनाउने गिेको कुनै पतन चाडबाड सँगसँगै मनाउँदैनत ँ । हाम्ो नतजक कोही पतन 
आउन चाहँदैन । गाउँमा तववाह, भोज वा अन् कुनै संसकाि हुँदा एउटा जातिले 
अकको जाति वा समाजलाई तनमिो तदने, बोलाउने, सहभागी गिाउने चलन ्छ । 
िि नेटुवा समुदा्लाइदा कोही पतन त्सिा उतसवमा बोलाउँदैनन् । न हामीलाई 
कसैले बोलाउँ्छ, न ि हामीले नै कसैलाई आजसमम आफनो कुनै संसकाि वा 
भोजमा बोलाएका ्छत ँ । हामीलाई तनकै िललो जातिको रूपमा हेनने गिेकोले 
्सो भएको हो ।” 

पूवषी नेपालका सलादाही, महोत्िी, धनुषा ि तसिहा तजललामा बसोबास गनने िरा तहनदू धमदा 
मानने नेटुवा जातिमा नेटुवा नाच प्रचतलि ्छ । तवरेष गिी मैरली, भोजपुिी, ठेठी ि बतजका 

4 पसादा तजलला, वीिगंज महानगिपातलका, वडा नं. २९ ििनपुि बसने वषदा ५६ का हारुन तम्ा 
नेटुवासँग तनजको घिमा कातत्क १४, २०७५ मा गरिएको कुिाकानी ।
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भाषा बोलने मधेसी समुदा्मा मनाइने ्छठ पवदामा भाकलको रूपमा नेटुवा नाच नचाउने 
चलन ्छ । भाकल मानेको परिवािले ्छठ पूजा गनने पोखिी िरा नदीको घाटमा नेटुवा 
समुदा्का मतहला िरा पुरुषलाइदा बोलाइदा नेटुवा नाच नचाउने ि त्स बापि उनीहरूलाइदा 
अनाज िरा नगद तदने चलन ्छ । िि पतचिम नेपालमा बसोबास गनने नेटुवा समुदा्मा 
्सिो नाच चलनमा िहेको पाइँदैन । नेटुवा नाचबािे पूवषी नेपालमा रप अध््न अनुसनधान 
गनुदापनने देतखन्छ । पसादा तजलला वीिगंज महानगिपातलका वडा नं. २३ पससौनी बसने वषदा ४२ 
का नािा्न बढइदा कठपुिलीवाला (नेटुवा) ले आफनो अनुभव बिाए : 

समाजमा अतहले पतन जािी् तवभेद का्मै ्छ । हामी तहनदू धमदाका सबै पवदा ि 
त्ोहाि मानने ग्छछौं । हाम्ो ्िा ्छठ पवदा मनाउँ्छत ँ िि ्छठ मनाउने कमदामा हाम्ो 
समुदा्ले पूजा गनने ि अन् समुदा्ले पूजा गनने पोखिी ि खोलामा घाट फिक-
फिक गरिएको हुन्छ । अन् समुदा्ले हामीसँग ्ुछवा्ूछि मनाउँ्छन् िि भाकलमा 
हामीलाइदा नाचन लगाउँ्छन्, त्समा ्ूछि हुँदैन िे । अन् समुदा्ले हामीलाइदा तववाह 
वा अन् भोजभिेिमा बोलाउँदैनन्, कतहलेकाही ँबोलाएमा हामी जाँदा भनने ग्छदान्, 
कौन आया रे ये देखो सब नेटुवा आया, उसको उधर बबठाके खाना बखला दो 
(को आ्ो, हेि ि, ्ी नेटुवाहरू आएका ्छन् उनीहरूलाइदा ऊ पि बसालेि खाना 
खुवाइ देऊ) । हामीलाइदा बातहिै बसालेि खाना खुवाइन्छ । ्ो हाम्ो लातग एकदम ै
अपहेतलि रबद हुन् िि पतन हामी सुनदै आएका ्छत ँ ।5

 
धमदाको नाममा गरिने भेदभावसँग गरिबी पतन जोतडएको ्छ । गरिबहरू िललो जािका हुन ु
ि िललो जािका गरिब हुनुले तवभेदलाई गतह¥्ाएको ्छ । भूसमपतत्मा कसको कतत्को 
सवातमतव ्छ िथ् हेदादा जािजाति, गरिबी ि तवभेदको समबनध पतन देतखन्छ ।

भदू-्वातमतव ि नेटुवाहरूको जीतवका 
कतपलवसिु तजललामा गरिएको घिधुिी सवनेक्ण अनुसाि मात्र ८.९५ प्रतिरिसँग घि 
बनाउन पुगने मात्र जगगाको सवातमतव ्छ । खेिीपािी गनने जगगा जतमनको सवातमतव भने 
रून् िहेको ्छ (हेनुदाहोस्, िातलका २) । कुनै जमानामा कला बेचदै सविनत्र जीवन बाँचने 
नेटुवाहरू अचेल गाँस, बास ि कपासका लातग मातलकको रिणमा पिेका ्छन् । उनीहरूका 
घिबाि, मजदुिी ि जीतवका जतमनदािहरूको तकलामा बाँतधएका ्छन् ि उनीहरूको सममान 
ि सविनत्रिा तनकै खुतमचएको ्छ । उनीहरूले घिमा तबहेबािी वा सवासथ् उपचाि वा अन् 

5 नािा्न बढइदा कठपुिलीवाला (नेटुवा) सँग टेतलफोनमा कातत्क १४, २०७५ मा गरिएको 
कुिाकानी ।
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कुनै बेला आवश्क पिेमा जतमनदािबाटै ॠण तलनुपनने अवसरा ्छ । मातसक १० प्रतिरि 
ब्ाजमा समेि पैसा तलएि काम चलाएका ्छन् ।

िातलिका २ : कतपलिव्िुमा गरिएको घिधुिी सववेक्षणबाट प्ाप्त नेटुवा जातिको 
प्मुख पेशा ि वयवसायको अव््ा

पेशा/ वयवसाय प्मुख पेशा प्तिशि

ककृ तष मजदिुी २५ ११.४

तभक्ा मागने १७५ ८०.३

सपदा दखेाउने ि तभक्ा मागने ५ २.३

बाजा बजाउने ७ ३.२

मह बेचने ३ १.४

गैि ककृ तष मजदिुी १ ०.५

वैदतेरक िोजगाि २ ०.९

जममा २१८ १००.०

कतपलवसिु मा्ादेवी गाउँपातलका-२, अतभिाँवमा पाँच घिधुिीका ४९ जना परिवाि 
एक कट्ा जतिको जगगामा नाम मात्रको घि बनाएि बसोबास ग्छदा न् । उनीहरूमध्े 
धेिैजसो अतभिाँव गाउँका जतमनदाि असिाि मुसलमानको जगगामा बसदै आएका ्छन् । 
रुद्ोदन गाउँपातलका वडा नं. ९ असुिैनामा नत घिधुिीका ४८ जना परिवाि त्सै गाउँका 
जतमनदाि तबनदिाज बिइदाको जगगामा बसने ग्छदान् । तरविाज नगिपातलका ८ तबरुनपुिमा 
आठ घिधुिीका ३९ जना परिवाि त्सै गाउँका जतमनदाि निीम खानको जगगामा चाि 
पाँच पुसिादेतख बसदै आएका ्छन् । 

उनीहरूको भनाइ अनुसाि पुसितदँेतख त्स जगगामा घि बनाएि बसे पतन जगगा 
जतमनदािहरूकै नाममा ्छ । उनीहरूले पुसितदँेतख जतमनदािहरूका सेवा गददै आइिहेका ्छन् । 
उनीहरू सपरिवािै तबहानदेतख बेलुकासमम मातलकहरूको खेिीपािी ि घिधनधाको काममा 
पतसना बगाउँ्छन् । त्स बापि उनीहरूले चलनचलिीको भनदा आधा ज्ाला मातै्र पाउँ्छन् । 
जतमनदािको घिमा काम हुनजेल उनीहरूले अकादाको घिमा मजदिुी गनदा पाउँदैनन् । उनीहरूले 
धेिै पटक जगगा आफनो नाममा गरितदन तबनिी गिे पतन जतमनदािहरूले सवीकािेका ्ैछनन् । 
जतमनदािहरू उनीहरूलाइदा आफनो खेिीपािी गनदा, गाइदाभैसँी चिाउन मातै्र होइन, आफनो रिीि, 
सत्ा ि समपतत्को सुिक्ाका लातग उप्ोग ग्छदान् । ्स क्रममा उनीहरूलाई किै झगडा वा 
मािपीट गनदा पिेको खणडमा लठैि (लठ्ी चलाएि मािपीट गनने) को रूपमा प्र्ोग गरिन्छ ।
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आफनो सवातमतवको जगगाजतमन नभएकोले ि आतरदाक रूपमा आफूहरू तनकै कमजोि 
िहेकोले जीवन गुजािा गनदा सकने हद सममको घि बनाएि बतसिहेको बिाउँ्छन् कतपलवसि ु
असुिैनाका कारीिाम नेटुवा : 

आफूहरू पाँच पुसिादेतख गाउँकै मातलक (जतमनदाि) को जगगामा ्छाप्रोमा तदन 
गुजािा गरििहेका ्छत ँ । मातलकले न ि हाम्ो नाममा जगगा पास गनुदाभएको ्छ न 
ि पककी घि बनाउने अनुमति नै । अनि जगगा तकनेि घि बनाउने हैतस्ि ्ैछन । 
्सै ्छाप्रोमा आठ जनाको परिवाि बसदै आइिहेका ्छत ँ । हाम्ो बाचने आधाि नै 
तभक्ा मागेि खाने हो । पुसितदँेतख हामी तभक्ा मागदै आइिहेका ्छत ँ । त्सै गिी 
सपदा समातने ि गाउँ-गाउँमा सपदा नचाएि तभक्ा मागने ि वन विपि गएि बनमाहुिीको 
मह तनकालने ि बेचने नै हाम्ो मुख् पेरा हो । मातलकको जगगामा घि बनाएि 
बसे बापि हामी सबै परिवाि उनको घिमा काम गनुदापददा्छ ।” 

कारीिाम नेटुवाको आठ जनाको परिवािले गाउँको जतमनदािको जगगामा घि बनाएि बसे 
बापि त्ही जतमनदािको घिमा बँधुवा मजदुिको रूपमा श्रम गरििहेका ्छन् । उनीहरू 
ककृ तष का द्ाको बेला सपरिवाि नै जतमनदािको खेिमा काम गनदा जान्छन् । त्स बापि 
जतमनदािबाट चलनचलिीभनदा आधा ज्ालादािी पाउँ्छन् । जतमनदािको जगगामा बसेको 
कािण उनीहरूले आफू उतचि ज्ाला पाउनुपनने माग समेि कतहले गिेका ्ैछनन् । पुरुषहरू 
प्रा्: जतमनदािको घिबातहि खेिीपािीको काम ग्छदान् भने मतहला ि साना बचचाहरू घि 
तभत्रका काम अनाज सुकाउने, उठाउने, कुटानी तपसानीको काम गनने, गाईभैसँी हेनने िरा 
मलमूत्र सोहोनने, साना नानीबाबु हेनने, घिको सिसफाइ गनने जसिा काम ग्छदान् । 

हाम्ो तबिादिीका अतधकांर घिपरिवािसँग बसने घि ्ैछन, भतूमहीन ्छन् । जतमनदािकै 
जगगामा कै्त ँ पुसिादेतख बसोबास गददै आइिहेका ्छन् । हामीहरूले केही गनुदापूवदा 
जतमनदािको सवीककृ ति तलनुपददा्छ । ्सले गदादा हामी अझै पतन सविनत्रिा पूवदाक 
आफनो कुनै पतन गतितवतध गनदा पाउँदैनत ँ । हामी बाध् भएि आधा ज्ालादािीमा 
जतमनदािको घिमा काम ग्छसौ । कही ँकिै जानुप¥्ो भने जतमनदािको सवीककृ ति 
तलनुपददा्छ । उनीहरूको घिमा काम नभएका बेला मात्र हामी ्िाउति जान पाउँ्छत ँ।

कतपलवसिुको मा्ादेवी गाउँपातलका-२ मनखोरि्ा बसने नेििाम नेटुवाको अनुभूतिले 
बँधुवा जीवनको िीिोपना व्ति ग्छदा  । त्सिै, बँधुवा मजदुि भएि जतमनदािको घिमा काम 
गदादा मतहलाहरू ्तन दुव द्ावहाि िरा ्तन रोषणको तरकाि धेिै पटक हुनुपिेको अवसरा 
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्छ । िि आतश्रि जीवनका कािण त्स तवरुद् कतहले पतन आफू ि आफनो समुदा्ले 
आवाज उठाउन नसकेको नेटुवा समुदा्का अगुवा नेििाम नेटुवाको आतममूल्ांकन ्छ । 

कतपलवसिु अतभिाव बसने अनजाने नेटुवाको भनाइ ्छ : 

हाम्ो बुबाबाजेकै पालादेतख खेिीबािी ्ैछन । ्हाँसमम तक ्ो हाम्ो घि पतन गाउँकै 
एक जना जतमनदािको हो । हाम्ा पुखादाले रुखमुतन पाल िानेि आफनो जीवन गुजािा 
गिेि तबिाए । हाम्ा बुबाबाजेले उनीहरू कहाँ काम गददै काम नभएको बेला तभख 
मागदै जीतवका चलाए । हाम्ा पुखादाले सपदा, बनतबिालो, लोखकने , गोही, क्ुछवाको 
तसकाि गनने समातने काम गरने । समािेि ल्ाएका जनाविको मासु खाने ि तिनको 
्छाला तबक्री गनने काम गददै आइिहेका तर्त ँ । हामी पतन त्ही गददै आइिहेका 
तर्त,ँ जीवन गुजािा त्सिी नै चलेको तर्ो । िि अतहले ्ो सबै समातन ि 
तसकाि खेलन तनकै कडाइ भएको ्छ । ्सले गदादा हामीलाइदा समस्ा भएको ्छ । 

नेटुवा जातिसँग गाउँघिमा तनतसकने गोमन ि अन् तवषालु सपदालाइदा समातने कला ्छ । 
गाउँलेहरूले उनीहरूलाइदा घिबाटै बोलाएि तलएि जान्छन् ि उनीहरूले सपदा समािे बापि केही 
िकम वा जतिा (वषदा तदनमा दुई पटक अनाज गहुँ ि धान) तदने चलन ्छ । ्स समुदा्मा 
बुढापाकाहरू गाउँ-गाउँ डुलदै सपदा नचाएि तभक्ा मागने चलन धेिै पुिानो हो । सपदा समातने 
ि नचाउने पुिानो पेरा जोतखमपूणदा ्छ । 

सपदा समातने पेरामा लागेका धेिै जनाले ज्ान गुमाइसकेका ्छन् । मह काढ्न जाँदा 
माहुिीको टोकाइबाट पतन मकृत्ु भएको ्छ । ्सिा जोतखमपूणदा काममा लागन उनीहरूले 
कुनै प्रकािको सपदा समातने िातलम तलएको हुँदैन । बुबाबाजेले गददै आइिहेको पेरालाइदा 
हेिेको भिमा सपदा समातने काम अतहलेको पुसिाले साहस ि तहममिको बलमा ग्छदान् । 
अतहलेको सम्मा आएि त्ो पेरा पतन कम भइसकेको ्छ । कतपलवसिु मनखोरि्ाका 
नेििाम नेटुवाको अनुभवले ्सिै भन्छ ।

आफनो ज्ान गुमाउने त्रासले सपदा समातने ि नचाउने पेराप्रति तबसिािै आकषदाण कम 
भएको ्छ । ्स पेराबाट आउने िकम वा जतिामा पतन समस्ा आउन रालेकाले तवकषदाण 
भएको हुन सक्छ । त्सिै, िाज्को कडा नीति ि तनगिानीले गदादा मह काढ्ने ि बेचने 
उनीहरूको पुिानो पेरा पतन बनद हुने अवसरामा ्छ । नेििाम नेटुवा रप्छन् :

हाम्ो जीतवकाको प्रमुख पेरा भनेको तभक्ा मागने मह तनकालेि बेचने ि सपदा समातने 
हो । तभक्ा मागन पतन नपाउने भनदै पुिानो िोजीिोटीका पेरालाई िाज्ले तनकै 
कडाइ गनदा रालेको ्छ । वन माहुिीको मह तनकालन सिकािले प्रतिबनध लगाएको 
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्छ । सामुदात्क वनको व्वसरापनसँगै हामी वनजंगलमा पसनै पाउँदैनत ँ । हाम्ो 
जीतवकाको प्रमुख आ्आजदान गनने स्ोि नै खोतस्ो । ्ो हाम्ो जीतवकाको 
वैकतलपक प्रमुख पेरा तर्ो । जनाविहरूको तरकाि गनने ि मासु खाने ि त्सको 
्छाला बेचने कामलाई पतन िाज्द्ािा गैिकानूनी मातनएको ्छ । तभक्ा मागने, सपदा 
समातने ि मह काढ्ने प्रमुख पेरा तवतभनन समस्ाले गदादा संकटमा ्छ । जीतवकाको 
अन् कुनै वैकतलपक स्ोि िरा साधन पतन ्ैछन । अतहले हाम्ो िोजीिोटी संकटमा 
पिेको ्छ । अन् केही व्ापाि व्वसा्का लातग हामीसँग पँूजी नै ्ैछन । केही 
सीप नहुँदा मेिो समुदा्का धेिैजसो मातनस बाध् भएि तभक्ा मागेिै भए पतन 
गुजािा गददै्छन् ।

तभख मागने पेशामा फेिबदलि 
अनेक कािणले जतमनदािहरूप्रति आतश्रि नेटुवाहरूको जीवनमा धेिै ्छटपटी ि केही 
फेिबदल देतखन रालेको ्छ । सामातजक संिचना ि िाज्को नीतिका कािण उनीहरूको 
पेरा ि जीवनमा परिविदान आएको देखन सतकन्छ । जतमनदािको खेि सपानने, सपदा समातने, 
जनावि समािेि खाने ि ्छाला बेचने िरा तभख मागने पेरामा तवसिािै रूपानििण हुँदै्छ, 
जसको परिणाम नेटुवाहरूको गुजािामा देतखन्छ ।

हुन ि कतपलवसिुको घिधुिी सवनेक्णले देखाएको ्छ—७९.५ प्रतिरि जनसंख्ाको 
मुख् पेरा तभक्ाटन हो । कलाबाजी देखाएि अनन, खाना ि पैसा मागने चलन पुिानै हो । 
गाउँघिमा आउने सपदा समािे बापि िकम वा जतिा तदने प्रचलन पतन न्ाँ होइन । आफनो 
पुिानो कला ि पेराबाट हुने जीतवकामा संकट आइलागेपत्छ जतमनदािहरूको खेिीपािीमा 
लागेका नेटुवाहरू चिम गरिबीमा बाँचदै आएका ्छन् । उनीहरूका लातग कुनै न कुनै रूपमा 
तभख मागेि पेट भनने बाहेक अकको उपा् नै तरएन । 

पुसितदँेतख चतलआएको तभक्ा मागने काम हेदादा सतजलो लागन सक्छ िि ्ो कामसँग 
जोतडएको अपमान धेिैका लातग पीडादा्ी ्छ । तभक्ा मागन जाँदा अरूको गाली सुननुपनने, 
अपरबद सुननुपनने, बेइजजिी हुने भए िापतन उनीहरूले ्ो पेरालाई ्छाड्न सकेका ्ैछनन् । 
उनीहरूमध्े केही ि ्ही नै आफनो जाति ि समाजको जीतवका चलाउने प्रमुख पेरा हो 
भनने ठानद्छन् । उनीहरू प्रतिप्रश् ग्छदान्, अरू जातिका पतन आ-आफनै जािी् पेरा हुन्छन्, 
के उनीहरूले त्सलाई ्छाडेका ्छन् ि ? 

भैसकुणडा, कतपलवसिुकी बकृद्ा इतमििी नेटुवा तभक्ाटनमा पाइने अपमानको नालीबेली 
सुनाउँत्छन् । साि दरक पाि गरिसकेकी इतमििी आफनो तवगि तनकै कष्टकि रूपले तबिेको 
समझँदै सुनाउँत्छन् : 
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२० वषदा अगातडसमम हाम्ो गाउँ वा त्छमेकी गाउँमा कसैको घिमा तवहेबािी, 
्छटीबिही, मुणडन वा अन् कुनै प्र्ोजनमा भोजभिेि हुनथ्ो भने हामी तबिादिी 
(जाति) का मातनस हुल बाँधेि जानथ्ो । पतहले पाहुनालाई पििी (पािको राल) 
मा खाना खुवाइनथ्ो । पाहुनाले खाएपत्छ पििीमा बचेको जूठो भाि संकलन 
गनदा हामी झतमटनथ्त ँ। कति पटक ि हामीबीच लडाइँ पतन हुनथ्ो, त्ो फ्ालेको 
जूठो खानाका लातग खोसाखोस हुनथ्ो । हामी मातै्र तकन, हामीजसिै टाढा बसेि 
कुकुिले पतन खाना पखनेि बसथ्ो । त्ो कुकुिसँग पतन हामी लडाइँ लडेि त्ो 
जूठो खाना आफनो कबजामा गनुदा पथ्को । त्सिी संकलन गिी घिमा ल्ाएको त्ो 
खाना सपरिवाि खानथ्त ँ । बचेको भाग हामीले सुकाएि केही तदनसमम भूटभाट 
पािेि खानथ्त,ँ साउन-भदत वषादाको बेला त्सैलाई फेरि पकाएि खानथ्त ँ ।
 

मनखोिी्ा गाउँ बसने महेर नेटुवाले पतन ्ही कुिामा बल तदँदै भने : 

्ो िहिले होइन हाम्ो बाध्िा तर्ो । भोकको अगातड कसैको केही चलदैन । 
के गनने, भोको पेटले ्ो जूठो भाि हो भनी हेददैन तन । त्ो हाम्ो खुरी वा िहिले 
होइन, बाध्िा तर्ो । वषदाको आठ मतहना ि हामी सपरिवाि डेिा तलएि अकको 
अकको गाउँमा बास बसदै डुलदै तभक्ा मागदै खाँदै आफनो तदन गुजािा गथ्सौ ँ । िि 
हामीलाइदा वषादा्ाममा खानाका लातग मुख् समस्ा हुनथ्ो ि त्ो सम्मा ्सिी 
जूठो भाि भए पतन पेट पालन ि हुनथ्ो ।

्सिै समस्ा भोगेि हुकने का हुन् नेटुवा समुदा्का अगुवा नेििाम नेटुवा । नेििामले आफनो 
पुख्सौली पेरामा आएको परिविदानबािे आफनै कराबाट िेखांकन गिेका ्छन् । आफनो बुबाले 
तभक्ाटन गनने कामबाट ब्ाणड बाजा बजाउने कामतिि लागेको करा सुनाउँदै जीतवकामा 
आएको फेिबदलतिि संकेि गिेका ्छन् । उनी आफूले २० वषदादेतख ब्ाणड बाजा बजाउने 
काम गददै जीतवका ि सममान कमाएको िथ् िाखेि अब पुख्सौली पेरामा धेिै परिविदान 
आएको सत् अनुभूि गिाउन खोजेका ्छन् । उनकै रबदमा उनको रूपानििणको करा : 

सानो उमेिमा म बुबासँगै तभक्ाटन गनदा जानरे ँ । वषादा ्ाममा मातै्र हामी सबै 
परिवाि आफनो घिमा बास बसथ्त ँ । बाँकी सम् मतहनत ँ तदनसमम हामी ्ो 
वा त्ो गाउँ डुलेि तभक्ाटन गिी नै जीतवका चलाउँथ्त ँ । भाििमा बसने केही 
नािेदािको सह्ोगमा बुबाले ब्ाणड बाजा बजाउने कामको रुरूआि गनुदाभ्ो । 
तबहे, भोजभिेि लगा्ि अन् मांगतलक समािोहमा ब्ाणड बाजा बजाउन नेपाल 
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लगा्ि भाििका तवतभनन ठाउँमा पतन पुगनुहुनथ्ो । िि त्ो पेराले परिवािको पेट 
पालन समभव भएको तरएन, त्सैले हामी तभक्ाटन गनदा जानथ्त ँ । 
 बुबापत्छ घिको तजममेवािी मेिो काँधमा आ्ो । त्स बेलासमम पतन 
हाम्ो जीतवका तभक्ाटनबाटै चलथ्ो । लगभग म २५ वषदाको उमेिसमम तभक्ाटन 
गनने, बेलामतकामा ब्ाणड बाजा बजाउने काम गिी आफनो ि परिवािको जीतवका 
चलाएँ । समाजमा अन् व्ततिको संगिले, अरू सँगको उठबसले गदादा मेिो 
तवचािमा तबसिािै परिविदान भ्ो । तबसिािै मैले तभक्ाटन गनने काम ्छोडे ँ ि 
ब्ाणड बाजा नै बजाएि अबको आफनो पेट भनुदापददा्छ भनी ठाने ँ । ्सैलाई अतल 
िाम्ो ि व्वतसरि िरिकाले सञचालन गनुदापददा्छ भनने तवचाि मेिो मनमा आ्ो । 
्सको लातग आतरदाक जोहो गनुदा ठूलो चुनतिी तर्ो । केही नािेदाि भाििमा 
्छन् । उनीहरूको आतरदाक मद्दिले ्ो पेरालाई व्ावसात्क रूपमा रूपानििण 
गनदा सफल भएँ ।
 ररुूको तदनमा आफनो तबिादिीका आफनै उमेिका केही ्वुालाई ब्ाणड बाजा 
समूहमा आबद् गिाएँ । ब्ाणड बाजा बजाएि समाजका अन् व्ततिसँग संगि 
गनने अवसि पाएँ । सामातजक जीवनमा मलाई सममान पतन प्राप्त भ्ो । आफना 
्छोिा्छोिीलाई पढाउने अवसि पतन पाएँ । एउटा ्छोिा अतहले वैदेतरक िोजगािको 
क्रममा किािमा ्छ । उसले पतन िामै् पैसा कमाउँ्छ । मेिो व्वसा्मा उसले पतन 
केही आतरदाक सह्ोग गिेको ्छ । 
 आगामी तदनमा ब्ाणड बाजासँगै तबहेबािीमा प्र्ोग हुने िर बनाउने 
्ोजनामा ्ुछ, लाइट पतन जोड्ने सोचमा ्ुछ । ्समा ्छोिाले पतन आतरदाक सह्ोग 
गनने भनेको ्छ । ्ो पेरालाई नै अझै िाम्ो गददै लैजाने ्ोजनामा ्ुछ । ्ो पेराले 
मेिो तबिादिीमै आफनो ि परिवािको जीवनमा धेिै सकािातमक परिविदान ल्ाएको 
्छ । तबिादिीको नेिकृतवकिादाको रूपमा सबैले मलाई मान्छन् ि सममान पतन गददा्छन् । 
म आफनो तबिादिीमा मातै्र नभई गैितबिादिीबाट पतन सममान पाउँ्ुछ । गाउँमा 
अन्ले म ि मेिो तबिादिीका अन् मान्ेछसँग गनने व्वहािमा फिक ्छ । कािण 
मैले आजको तदनमा अँगालेको पेरा ि मेिो आतरदाक हैतस्िमा भएको सुधाि, 
मेिो लवाइखवाइ अन् व्ततिसँग गनने व्वहाि नै हो ।

आफनो ि अरूको पेरामा परिविदानबािे नेििाम नेटुवा रप्छन् : 

अतहलेको सम्मा ्स समुदा्का केही ्ुवापुसिा गाउँघिमा हुने तववाह वा अन् 
समािोहमा बाजा बजाउने पेरातिि आकतषदाि भएका ्छन् । ्सबाट वषदामा केही 
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तदन काम पाउने ि केही रोिै भए पतन आमदानी हुन्छ । प्रा्: मधेसी समाजमा 
हुने तववाहमा ब्ाणड बाजाको नामले तचतनने बाजा बजाउने पेरामा केही संलगन 
भए पतन ्ो मतसमी पेरा िहेको जुन वषदामा सबै तमलाएि पतन दुइदा मतहना पतन 
काम पाइँदैन । 

नेििाम नेटुवाको रप भनाइ ्छ : 

पतहला ्स समुदा्का मातनसलाइदा ककृ तष ज्ालादािीमा पतन कोही िाखदैनथ्ो । 
हामी ि समाजबाट तनकै टाढा हुनथ्त ँ। कुनै तकतसमको अन् समुदा्सँग सिोकाि 
हुँदैनथ्ो । केही वषदा ्िादेतख अन् समुदा्का धेिैजसो मजदुि पतन वैदेतरक 
िोजगािमा जान राले । त्सिी गाउँमा ककृ तष मजदुिको अभाव हुँदा हामीलाइदा 
मान्ेछहरू बोलाउन राले । अतहले कोही कोही ककृ तष मजदिुको रूपमा काम ग्छदान् । 
जसले गदादा केही मात्रामा भए पतन गाउँमा जीतवकाका लातग हामीलाइदा पुगेको ्छ । 
वैदेतरक िोजगािमा जाने ि हाम्ो पतन इच्छा ्छ । गाउँमा अरू समुदा्का ्ुवाहरू 
तवदेर गएि िाम्ो पैसा कमाएका ्छन् । िि हामी जान सकेका ्ैछनत,ँ हामीसँग 
पँूजीको अभाव ्छ । हामीसँग केही तधिो िाखेि ॠण तलने जगगा जा्दाद केही 
पतन ्ैछन । हामीलाइदा कसैले तवश्वास पतन गददैनन् जसले हामीलाइदा कसैले तवदेर 
पठाउन लगानी गिोस् । 

्सिी सम् अनुसाि उनीहरूको पेरामा केही मात्रातमक परिविदान आएको ्छ । एकतिि 
उनीहरू आफै सचेि भएि तबिादिीका केही अगुवाले चालेको कदमबाट जूठो भाि खाने 
िरा िाति फेिी लगाएि खानेजसिा काम ्छाडेका ्छन् । अककोतिि वैदेतरक िोजगािमा अन् 
समुदा्का मजदुि वगदा पतन जान रालेको हुनाले उनीहरूले गाउँमै ककृ तष ज्ालादािीको काम 
पाएका ्छन् । ्सले समाजमा ि अन् समुदा् सँगको अनिितक्र्ा बढेको देतखन्छ जसले 
गदादा समाजमा उनीहरू पतन घुलतमल हुने अवसराको रुरूआि भएको ्छ । 

तभक्षा ि तशक्षा बीचको समबनध
कतपलवसिु तजललामा गरिएको घिधुिी सवनेक्णको िथ्ांक अनुसाि नेटुवाहरूको अतहलेको 
्ुवा पुसिा पतन तरक्ाबाट टाढै ्छ । केही अतभभावकले आफना ्छोिा्छोिीलाइदा सकूल 
पठाउने का द्ाको रुरूआि गिेका ्छन् िि अतधकांर बालबातलकाको अझै ठूलो तहससा 
अतहले पतन तभक्ा मागने का द्ामै संलगन ्छन् । 
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िातलिका ३ : कतपलिव्िुमा नेटुवा जातिमा ्कदू लि जाने उमेिका 
बालिबातलिकाको अव््ा

्कदू लि जाने उमेि समदूह जनसखंया ्कदू लि गइिहेको  ्कदू लि छाडेको  कतहलेि नगएको

३–५ ४२ ११ ० ३१

६–८ ४७ ३८ १ ८

९–११ ३१ २३ २ ६

१२–१४ ३३ १८ ५ १०

१५–१७ १६ ३ ५ ८

१८–२० २० १ ८ ११

जममा १८९ ९४ २१ ७४

 प्तिशि (%) ४९.७ ११.१ ३९.२

कतपलवसिु तजललामा गरिएको घिधुिी सवनेक्णको िथ्ांक हेदादा सकूल जाने उमेि समूह ३ 
देतख २० वषदाका बालबातलका ५०.३ प्रतिरि सकूलको पहुँचभनदा टाढा िहेका ्छन् । मात्र 
४९.७ प्रतिरि बालबातलका सकूल जान्छन् । ्सको अरदा ९५ जना सकूल पहुँच बातहि ्छन ्
ि िीमध्े ४२ जना अरादाि् ४४.२ प्रतिरि बालबातलका तभक्ा मागने पेरामा संलगन ्छन् ।

कतपलवसिु, तबरुनपुिकी वषदा २४ की सरििा नेटुवाको अनुभव ्सिो ्छ । उनी भतन्छन् :

मेिो सानै उमेिमा तववाह भएको तर्ो । तबहे गिेि १४ वषदाको उमेिमा ्स गाउँमा 
आएको हो । माइिी घि रुपनदहेीमा तववाह हुनुभनदा अगातडदेतख नै तभक्ा मागने काम 
गददै आइिहेकी ्ुछ । होस समहालेदेतख नै तभक्ा मागदै खाँदै आइिहेकी ्ुछ । सानो 
्ँछदा मलाई काखीमा च्ापेि तभक्ा मागन आमा तवतभनन गाउँ-गाउँ जानुहुनथ्ो । 
पत्छ अतल जानकाि भएपत्छ म पतन तभक्ा मागन जान राले ँ ि आज तबहे गिेि 
आफनो ससुिालमा आए पतन त्ही पेरा गिेि जीवन गुजािा गददै आइिहेकी ्ुछ । 
म सकूल कतहले पतन गएकी ्ैछन । अक्ि पतन तचतनदनँ ।

पेरा परिविदान गिी आफना सनिानलाई तरक्ा तदलाएका नेटुवा अगुवा नेििाम भन्छन्, 

तभक्ाटन गनदा घिबाि ्छाडेि वषदाको आठ मतहनासमम बातहि बसदा ्छोिा्छोिीको 
तरक्ादीक्ामा नकािातमक असि परििहेको तर्ो । िबसमम मैले ्छोिा्छािीलाई 
पढाउनु पददा्छ भनी बुतझसकेको तरएँ । अतन तबसिािै मैले तभक्ाटन गनने काम ्छोडे ँि 
उनीहरूलाई सकूल पठाउन राले ँ। उनीहरू कमाउन सकने भएका ्छन् । मेिो समूहमा 
तबिादिीका अन् सारी पतन ्छन्, िि उनीहरूको जीवनमा मेिो जसिो परिविदान 
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आएको ्ैछन । ्सका कािण हो, उनीहरूले अझै पतन तभक्ाटनलाई जीतवकाको 
प्रमुख स्ोिको रूपमा अँगालेका ्छन् । उनीहरू अझै पतन ्छोिा्छोिीलाई तवद्याल् 
पठाउनुको साटो तभक्ाटन गनदा पठाउँ्छन् । हुन ि आजको २० वषदा अगातड मेिो 
पतन अवसरा उनीहरूको जसिै तर्ो । िि म ि मेिो परिवाि २० वषदादेतख कतहले 
पतन तभक्ाटन गनदा गएको ्ैछन ।

जतमनदािको जगगामा बसदै मातलककै घिखेिमा काम गिी आतश्रि जीवन बाँतचिहेका 
नेटुवाहरूमा आफना ्छोिा्छोिी सकूल पठाउने सोच तवकास नहुनु अनतठो होइन । केही 
नेटुवाहरू ि केसमम भन्छन् भने जुन सकूलमा मातलकका ्छोिा्छोिी पढ््छन् त्ो सकूलमा 
हाम्ा पतन पढ्ने ि कलपना पतन गनुदाहुनन ।6 उनीहरूका धेिैजसो ्छोिा्छोिीलाई जतमनदाि वा 
मातलकका सिसफाइदेतख अन् घिेलु काम गनदा ि गाइभैसँीदेतख नानीबाबु हेनदा लगाइन्छन् । 
त्सैले सकूलसमम उनीहरूको पहुँच हुँदैन ि सकूल उनीहरूसमम पुगदैन पतन ।

कतपलवसिु तजललाको तरविाज नगिपातलका वडा नं. ८, तबरुनपुि गाउँमा आठ 
घिधुिीमा ३९ जना परिवाि संख्ा बसोबास ग्छदान् । उनीहरू कातत्कको पतहलो हप्तामा 
घि ्छाडेि पूिै परिवाि इँटाभटामा मजदुिी गनदा जान्छन् ि असािमा मातै्र घि फकदा न्छन् । 
उनीहरूले केही बालबातलकाको नाम गाउँकै श्री बालज्ोति माध्तमक सकूलमा लेखाएका 
्छन् । िि बुबाआमा ज्ालादािी गनदा जाँदा उनीहरूका ्छोिा्छोिी पतन सकूल ्छाडेि सँगै 
जान्छन् ि सकूल जानबाट वतञचि हुन्छन् । 

कतपलवसिु तबरुनपुि बसने वषदा ५५ का अनजाने नेटुवा भन्छन् : 

हामीसँग जीवन्ापनका तनतमि केही स्ोिसाधन ्ैछन । हामी इँटाभटामा मजदुिी 
गनदा जान्छत ँ । त्ो गाउँबाट तनकै टाढा ्छ । त्सैले गदादा हाम्ा बचचाहरूको सकूल 
्ुछट््छ । अकको समस्ा के भने नेपाली भाषामा पढाएको कुिा हाम्ा बचचाहरू 
बुझदैनन् । घिमा आफनो नेटुवा भाषा बोल्छन् । गाउँमा अरूसँग अवधी भाषा 
बोल्छन् । उिा सकूलमा नेपाली भाषामा पढाउँ्छन् । उनीहरू भाषा नबुझेि पतन 
सकूल जान मन गददैनन् ।

कतपलवसिु असुिैना बसने ४० वषदाका िाजपति नेटुवाको अनुभवमा सकूलमा अतहले 
पतन ्ुछवा्ूछि का्म ्छ । उनको भनाइ ्छ : 

6 कतपलवसिु तजलला, रुद्ोदन गाउँपातलका वडा नं. ३, असुिैना बसने वषदा ६५ कारीिाम 
नेटुवासँग तनजको घिमा साउन १५, २०७५ मा गरिएको कुिाकानी ।
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हाम्ा समुदा्का बालबातलका सकूल पढ्न जाँदा सिसविी पूजामा प्रसाद 
ग्रहणको बेला हाम्ा बचचाहरूलाइदा अलगगै बसालेि बाँड्ने ग्छदा न् सकूलका 
तरक्कहरू । सकूलमा खानतपन हुने जुनसुकै का द्ाक्रममा पतन हामीलाइदा अलग 
पा्छदान् । अतभभावक भेलामा समेि हामीलाइदा अलगगै िाख्छन् । सबैको बिाबिीमा 
हामी बसन पाउँदैनत ँ । ्सिी जतहले पतन हाम्ा बालबातलका हामी अतभभावक 
समेि पतन सकूलमा अपहेतलि हुन्छन् ।

कतपलवसिु, पकडी बसने तरक्क दीपककुमाि पासी समझन्छन् : 

भैसकुणडा गाउँका आफूसँगै पढ्ने सारी रमसेि नेटुवा टाढा गाउँबाट ५ तकलोतमटि 
तहँडेि सकूल आउँथ्ो । तकनतक ऊसँग साइकल तरएन । ऊ प्रा्: घिबाट भोको 
पेट पढ्न आउँथ्ो । ८ कक्ासमम आउँदा ऊ तिनै समस्ाको कािणले ड्रपआउट 
भएि ग्ो ि उसको रैतक्क ्ात्रा त्ही ँ समाप्त भ्ो । 

तरक्क पासीको अनुभवमा नेटुवा समुदा् दतलि समुदा्तभतै्र पतन जािी् तवभेदको 
मािमा बाँतचिहेको ्छ । उनीहरू आतरदाक रूपमा तनकै कमजोि ्छन् । ्सले गदादा तरक्ा 
प्राप्त गनुदाभनदा आफनो पेट पतहला कसिी पालने भनने तचनिा जोकोहीलाइदा पतन हुन्छ । 
्सले गदादा उनीहरूको जीवनमा तरक्ा कतहले पतन प्रारतमकिामा पनदा नसकेको हुनुपददा्छ । 
अककोतिि जीतवकाकै लातग घुमनिे जीवन बिाउनुपनने अकको बाध्ातमक अवसरा ्छ । ्सिी 
बसोबासमा सरात्तव हुन नसकेकोले पतन तरक्ाबाट अझै पतन टाढै ्छन् ।

तभक्ा मागने पेराबाट अन् पेरातिि फड्को मानदा सकने अवसरामा सकूल ि तरक्ासमम 
नेटुवाहरूका बालबातलकाको पहुँच बढेको देतखन्छ । िि तवद्यमान संिचनामा पेरा 
परिविदानका लातग ज्ान, क्मिा ि पूँजीको प्रबनध सहज ्ैछन । ्सिी हेदादा नेटुवा समुदा्मा 
तरक्ा ि तभक्ा बीचको गतहिो समबनध का्म िाखदै आएको सामातजक संिचनालाई 
तबसदान तमलदैन । तवरेष गिी उनीहरूलाई गरिबीमा बाँचन बाध् पानने सामातजक संिचनासँग ै
गाँतसएको जािव्वसरा ि घुमनिे जीवन रैलीले पतन उनीहरूलाई तरक्ाबाट तवमुख गिेका 
्छन् । समाज ि िाज्ले उनीहरूको बाँचदै आएको गरिबी ि उनीहरूले भोगदै आएको जाि 
व्वसरामा िटसर भूतमका खेतलिहेको देतखन्छ । 

परिवि्तनका लिातग सगंतठि प्यास 
नेटुवा समुदा् अरू समुदा् जसिो तसरि ्ैछन । अरू समुदा् ि अन् पक्सँग अनिितक्र्ाको 
क्रममा ्स समुदा्का पेरा ि जीतवकामा फेिबदल आउँदै ्छ । पुिाना पेरामा सुधाि ि 
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परिविदानका लातग भएका प्र्ास उललेखनी् ्छन् । तभक्ा मागने चलनमा आएको परिविदानबािे 
कतपलवसिु तबरुनपुिकी वषदा ३५ की तबमला नेटुवाको अनुभव उललेख् ्छ :

जूठो रालीबाट संकलन गिेि खाना खाने चलनलाई अनि गनदा तबिादिीमा ्छलफल 
भ्ो । अब कसैले पििी (खानाखाने पािको राल) मा बचेको खाना संकलन 
गिेि जूठकुठ खा्ो भने पाँच हजाि नगद जरिवाना तिनुदापददा्छ । पाँच पििी ग ु
(तदसा) खाए सिह मातनने भनी कडाइ गरि्ो । ्सले गदादा तबसिािै त्ो चलन 
हिाउँदै ग्ो । पत्छ तदउँसो तभक्ा मागेि खाने, िाति खाना वा भाि मागेि खाने 
चलन रुरू भ्ो । ्सलाइदा हाम्ो भाषामा फेिी लगाएि खाने भतनन्छ । हामी ्ो 
गाउँ त्ो गाउँ सबै परिवाि डेिा तलई डुलदै बसदै गथ्छौं ि बास बसेको गाउँमा फेिी 
लगाएि हामी जनाउँ तदनथ्त—ँहामी एक ्छाक खाना तलन आउँ्छत ँ । िाति खाना 
मागेको बेला कसैले जूठो तदनथ्ो कसैले टोटका (टुनामुना) गिेि तदनथ्ो । त्ही 
भएि त्ो चलन पतन तबसिािै समाप्त भ्ो । अतहले चातहँ तदउँसो तभक्ा माग्छत ँ
ि तभक्ामा पाएको अनाजलाइदा घिमा पकाएि आफँै खान्छत ँ ।

नेटुवा समुदा्का ्ुवा तपँढीमा भने जािी् पेराको रूपमा सरातपि का द्ाबाट आफनो 
परिवाि ि समुदा्को तवकास एवं प्रगति नहुने ि पेराको रूपमा िहेको तभक्ा मागने का द्ालाइदा 
निाम्ो का द्ा हो भनी ठातनएको देतखन्छ । कतपलवसिु असुिैनाका सिोज नेटुवा वषदा २२ 
को बुझाइमा तहजोसमम आफना पुखादाले जसिी तभक्ा मागेि, सपदा समािेि, मह काढेि 
मातै्र जीवन गुजािा गिे, त्सिो तजनदगीभनदा फिक तकतसमको तजनदगी तबिाउने चाहना 
उनीहरूमा ्छ । उनको भनाइ ्छ : 

अगातडको आफनो जीवनको तसरतिमा सुधाि ल्ाउन वा अगातड बढाउन मेहनि 
मजदुिी परिश्रम गनुदापददा्छ । हुन ि हामीसँग खेिीपािी ्ैछन, त्ही भएि मजदुिी 
गनदा जान्छत ँ। मजदुिी मेहनि गिेि हामी ्छोिा्छोिीलाई बोतडदाङ पढाउन ि सकदैनत,ँ 
िि सिकािी सकूल ि पढाउन सक्छत ँ । म अतहले बाजा बजाउने का द्ा पतन ग्ुछदा  । 
अकादाको मािहिमा काम ग्ुछदा  । अरूले िोतकतदएको ज्ालामा काम गनुदापददा्छ । 
आफूसँग केही सीप वा पूँजी भए म पतन केही गनदा सक्ुछ । 

नेटुवा समुदा्का अगुवा नेििाम नेटुवा जािप्रराले िोकेको सामातजक अनिितक्र्ाको 
बाटो फिातकलो पानुदापनने कुिामा जोड तदँदै भन्छन् : 
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हाम्ो समुदा्लाइदा समाजमा हेनने दृतष्टकोण तनमन सििको ्छ । अन् समुदा्ले 
ि तवभेद गरििहेकै ्छ नै, हाम्ो दतलि समुदा्ले पतन जािी् भेदभावको माि 
खुवाइिहेको ्छ । हामी दतलि तभत्रका पतन महादतलि हत ँ । तकनभने हामीले 
्छोएको पानी ि चमाि, पासी, धोवी, कोिी कोही पतन खाँदैनन् । दुइदा चाि वषदा 
्िादेतख अन् कुनै समुदा्सँग नतजक आउने-जाने, उठबस हुने रुरूआि भएको 
्छ, िि पतन हामी समाजबाट टाढै ्छत ँ । 

्स बीचमा २०७४ साल वैराखको पतहलो सािामा पतरिकटा जातिलाइदा नेपाल 
सिकािले दतलि समुदा्बाट अलपसंख्क एवं लोपोनमुख जातितभत्र सूचीककृ ि गिेपत्छ 
नेटुवा समुदा् पतन संगतठि हुन रालेको ्छ । ्स समुदा्का अगुवाहरूको भनाइमा नेटुवा 
समुदा्को पतरिकटा जातिभनदा पतन जनसंख्ा कम भएको ि सामातजक एवं आतरदाक 
रूपमा समेि उनीहरूभनदा कमजोि िहेकोले नेटुवा जातिलाइदा पतन अलपसंख्क एवं 
लोपोनमुख जातितभत्र सूचीककृ ि गनुदापनने ि सामातजक सुिक्ा भत्ा पतरिकटा जाति सिह नै 
पाउनुप्छदा  । त्ही माग पूतिदाका लातग कतपलवसिु ि रुपनदेही तजललामा बसोबास गनने नेटुवा 
समुदा्बीच न्ाँ संगठन बनेको ्छ । ्सै क्रममा उनीहरूले कतपलवसिुबाट मनखोरि्ा 
बसने नेििाम नेटुवा ि रुपनदेहीबाट िामलखन नेटुवालाइदा समुदा्को िफदा बाट प्रतितनतध 
्छनोट गददै िाजधानी काठमाडतकँा तवतभनन मनत्राल्मा ज्ापनपत्र बुझाउन पठाएका तरए । 

आफनो सरा्ी बसोबास समेि नभएको समुदा्को संगठन बनाउनु ि आफनो समुदा्को 
हक अतधकाि सरापनाका लातग सतक्र् हुनु सहज ्ैछन । नेटुवा समुदा्का अगुवा नेििाम 
नेटुवाको िीिो अनुभव ्छ :

जतमनदािकै जगगामा बसोबास गनने भएकाले केही काम गनुदाअतघ जतमनदािको 
सवीककृ ति तलनुपददा्छ । त्सैले अझै पतन सविनत्रिा पूवदाक आफनो कुनै पतन गतितवतध 
गनदा पाउँदैनत ँ । हाम्ो तबिादिीको समस्ा अरू पतन धेिै ्छन् जसका लातग हामी 
हाम्ो जातिलाइदा अलपसंख्क एवं लोपोनमुख जातितभत्र सूचीककृ ि गनदा चाहन्छत ँ । 
त्सका लातग आविजावि खचदा उठाएि तबिादिीका हिेक घिबाट आवश्किा 
बमोतजम कतहले दुई स् ि कतहले चाि स् िकम संकलन गिी काठमाडत ँगएका 
्छत ँ ि आफनो मुद्दालाइदा नेपाल सिकाि समक् पु¥्ाएका ्छत ँ । हामीले ्हाँका धेिै 
जना िाजनीतिक अगुवा ि नेिालाइदा गुहा¥्त,ँ सह्ोग माग्त ँिि कसैले पतन सुनेनन् । 
हाम्ो कुिा कसैले पतन सुनदैनन् । नेिाहरू भोट मागन आउने बेला तनकै आश्वासन 
तदएि जान्छन् । पत्छ कोही पतन हाम्ो बसिीमा फकने ि आउँदैनन् । 
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अध््न गरिएका िी दुवै तजललामा किै पतन ्स समुदा्को प्रतितनतधतव कुनै 
िाजनीतिक िहमा ि सिकािी तनका्मा िहेको देतखँदैन । “सानो जनसंख्ा, अत्तधक 
गरिबी ि तरक्ामा पहुँचहीनिाका कािण दतलि समुदा्का संघसंसरा ि तनका्मा समेि 
उनीहरूको सहभातगिा न्ून ्छ । उनीहरूलाई मूलधािमा ल्ाउन िाज्ले ि उदासीनिा 
देखा्ो नै, दतलि समुदा्द्ािा सञचातलि संघसंगठनले समेि पहल गिेको देतखँदैन । िी 
संसरामा समेि उनीहरूको प्रतितनतधतव नदेतखनु दुःखलागदो कुिा हो” (िसाइली २०७६ : 
३०५–३०६) । उनीहरू िाज् ि समाजमा आफनो प्रतितनतधतव भएको भए आफनो समुदा्का 
समस्ाको सुनवाइ त्छटो हुने तजतकि ग्छदान् । 

तनषकर्त
मधेसी समाजतभत्र बसोबास गनने नेटुवा समुदा्का आतरदाक, सांसककृ तिक ि िाजनीतिक पक् 
हेदादा अन् जािजाति ि समुदा्को अवसराभनदा तनकै प्छातड िरा कमजोि तसरतिमा िहेको 
देतख्ो । नेपाली समाजका प्रभुतवराली वगदा ि उनीहरूको िाज्बाट परित्ति ठातनएका 
नेटुवा समुदा्सँग जुन जुन तवतरष्ट गुण, ज्ान, क्मिा ि कला-सीप ्छ िी सामातजक 
तवभेद ि हेलाहोचोको कािण ि गुजािा नै नचलने खालको जीतवकाको चिम दबाबका 
कािण लोप हुने क्रममा ्छन् । 

 बदतलँदै गिेको सामातजक संिचना ि िाज्को कानूनले उनीहरूलाई समाज ि िाज्मा 
अगातड ल्ाउने ि सरति पानने काम गिेको पाइएन । बरु उनीहरूसँग भएको पिमपिागि 
सीप, ज्ान ि कतरल हिाउँदै जाने ि न्ाँ सीप, ज्ान ि कतरल पाउन कतठन भएि जीवन ि 
जीतवका चलाउन नै धत-धत हुने क्रम अरू बढ्ने देतखन्छ । त्सैले उनीहरू आफनो जीतवका 
गनने वैकतलपक पेरालाइदा तलएि तनकै तचतनिि देतखन्छन् । फेरिँदो सम् ि सामातजक परिवेर 
अनुसाि पेरा फेनदा ि त्सका लातग तरक्ादीक्ा पाउन उनीहरूमा पतन तभत्री चाहना िहेको 
िथ् महसुस गनदा सतकन्छ । 

नेपाली समाजमा तवद्यमान जािी् तवभेद ि रुतढवादी पिमपिाले नेटुवा समुदा्लाई 
गाउँको कुनामा बसोबास गनदा बाध् पािेका ्छन् । अन् समुदा् ि जािजातिसँग उनीहरूको 
सामातजक अनििघुलन कम ्छ । त्सैले उनीहरूले आफूलाइदा समाजको एउटा अंगको 
रूपमा महसुस गनदा पाएका ्ैछनन् । सममानजनक रूपमा सामातजक अनििघुलनको अतभ्ान 
चलाइ्ो भने उनीहरूमा आतमसममानको भाव जागकृि हुने ि उनीहरूको जीवन परिविदानका 
अन् ढोका खुलने समभावना देतखन्छ । ्स कामका लातग उनीहरूको िफदा बाट पहल रुरू 
भइसकेको ्छ । अब िाज्को पहलकदमीसँगै समाजका सचेि ि तरतक्ि वगदा तक्र्ारील 
भएमा उनीहरूको सामातजक सममान ि समावेरीकिणको पाटोमा सकािातमक परिविदान 
आउन सक्छ । 
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धनयवाद
्ो लेखको रुरूआिदेतख सललाह ि सुझाव तदई सह्ोग गनने मातटदान चतिािीका सोहन 
प्रसाद साह िरा महेरिाज महजदानलाई धन्वाद तदन चाहन्ुछ । मलाई मेनटरिङ गिेि सारै 
भाषा समपादन गिेि सह्ोग गनुदाभएकोमा िाजेनद् महजदानप्रति आभाि व्ति गददा्ुछ । ्स 
अध््न का द्ामा वकृतत् प्रदान गिी सह्ोग गनने मातटदान चतिािीप्रति आभािी ्ुछ ।
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