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'सौन्दयर् प्र�तयो�गता म�हलाको 
शर�रको व्यापार हो'

नेपालको राज्य वा कानुनले नेपाल� म�हलालाई उनीहरुको 
सावर्भौ�मकताबाट विञ्चत राखेको छ। राज्यको कानुनले उनीहरु सावर्भौम 

नाग�रक हुन ्भन्ने कुरालाई पूरै नकारेको छ। धेरै हदसम्म नेपाल� 
म�हलाको सावर्भौ�मकता सामािजक रुममा स्था�पत हुन बाँक� छ।

जनयुद्ध म�हलाको सशक्तीकरणका ला�ग अत्यन्त महत्वपूणर् कालखण्ड 
�थयो। सबभन्दा प्रमुख कुरा त यसले नेपाल� समाजमा प्रच�लत 

‘बायोलोिजकल जेन्डर आइ�डयोलोजी’लाई प�रवतर्न गन� को�सस गय�।
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जनयुद्ध म�हलाको सशक्तीकरणका ला�ग अत्यन्त महत्वपूणर् कालखण्ड 
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‘बायोलोिजकल जेन्डर आइ�डयोलोजी’लाई प�रवतर्न गन� को�सस गय�।

म�हलाको आधारभूत सामािजक अवस्थामा प�रवतर्न भने आइसकेको 
छैन। पोषणमा, �श�ामा, रोजगार�मा, पुँजीमा, सम्प��मा म�हलाको पूणर् 
अ�धकार छैन। �नयन्त्रण त झन ्हुने कुरै भएन। ग�रबी वा कृ�षको 
म�हलाकरण र म�हला�वरुद्धको �हसंा घना रुपमा बाँक� नै छ। 

राजनी�तक रुपमै प�न म�हलाको ३३ प्र�तशत प्र�त�न�धत्वको कुरा 
उम्मेदवार�मा मात्र ैसी�मत छ।

नेपालमै प�न कस्मे�टकको भन्दा व्यिक्तत्वको ‘क्वा�लट�’ बढ� चिम्कलो 
हुन्छ भन्ने प्रशस्त चतेना युवतीहरुमा आइसकेको छ। उनीहरु यस्ता 

�क्रमभन्दा बढ� व्यिक्तत्व �वकासका अन्य काममा बढ� स�क्रय 
दे�खन्छन।् अब म�हलाले प�न ‘रुप चाट्ने हो र ?’ भनेर कुनै ‘हुनेवाला 

दलुहा’लाई नसोिध्लन भन्न स�कँदैन।

बलात्कृत म�हलाको इज्जत कदा�प लु�टँदैन। यो समाजले बनाएको गलत 
र अन्यायपूणर् न्यारे�टभ हो। लु�टनुपन� त बलात्कार�को इज्जत हो। 
त्यस्तो घ�ृणत काम गरेबापत उसले समाजमा मुखै देखाएर �हँड्न 
नपाउने गर� इज्जत लु�टनुपन� हो। तर समाजले बनाएको म�हला र 
पुरुषको यौ�नकताको दोहोरो मापदण्डका कारण बलात्कार� पुरुषको 
इज्जत लु�टनुसट्टा हामीकहाँ म�हलाको इज्जत लु�टने भन्ने गलत 

न्यारे�टभ स्था�पत छ।

पोनर् उद्योग समाज �वकासका ला�ग फाइदाजनक अवश्य होइन। तर 
पोन�ग्राफ�को लत नै नभएका मान्छे अ�त ‘सज्जन’ हुन्छन ्भनेर प�न म 
भिन्दनँ। हाम्रो द�ुनया आशाराम बापुहरुको प�न अिस्तत्व रहेको द�ुनया 

हो।
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अ�धकांश पुरुषले म�हलालाई राम्री र नराम्रीको कोट�मा �वभाजन गछर्न।् 
तर स्वयम ् म�हलाले आफूलाई अथवा आफ्नो वगर्लाई कसर� हेन� गछर्न ्
? समाजमा र �वश्वमा यो वगर्लाई हेन� दृिष्टकोण कस्तो छ ? हाम्रो 
समाजमा पुरुष र म�हलाको �नमार्ण कसर� ग�रन्छ ? अध्येता तथा 
�वश्लेषक सा�वत्री गौतमसँग रातोपाट�का ला�ग नरेश �वाल�ले कुरा गरेका 
छन।्

गौतमसँग ग�रएको कुराकानी ‘नेपाल� म�हला र सङ्घषर्, सुन्दरता र 
सौन्दयर् प्रशाधन, �ववाह, प�रवार र म�हला, वेश्याव�ृ� र समाज, यौन 
उद्योग र म�हला तथा डोनाल्ड ट्रम्प र म�हला माचर्’ उपशीषर्कमा छन।्

पाठकका ला�ग अन्तवार्तार् लामो लाग्न सक्छ, तर बहसका ला�ग यो 
सामाग्री राखेका छ�।

नेपाल� म�हला र सङ्घषर्

‘नेपाल� म�हला’ भनेको के हो र कुन–कुन तत्व तथा सामािजक 
प�रघटनाले यसको �नमार्ण हुन्छ ?

भूगोल, �लङ्ग र संस्कृ�तको आधारमा नेपाल� म�हलाको �नमार्ण हुन्छ। 
नेपालको नक्सा�भत्र पन� ठाउँमा बस्ने स्त्री�लङ्गी ज�त नेपाल� म�हला 
भए। नेपालमा बसेर नेपाल� रहनसहन, जीवनशैल�, भेषभूषा, संस्कृ�त र 
धमर्समेत आ�दको पालना गन�लाई प�न नेपाल� म�हला भन्न स�कन्छ। 
योबाहेक वष�सम्म नेपालबा�हर बसेका, नेपाल� नाग�रकता नै 
त्या�गसकेका तर नेपाल� रहनसहन पालना ग�ररहने म�हला प�न नेपाल� 
म�हला नै हुन।् �कनभने भावनात्मक रुपमा उनीहरु नेपालमै हुन्छन।् 
त्यसमा उनीहरुले बनाउने खाना— गुन्द्रकु, मस्यौरा, योमर�, तोङ्बा तथा 



n}lËs ax; – 7

अ�धकांश पुरुषले म�हलालाई राम्री र नराम्रीको कोट�मा �वभाजन गछर्न।् 
तर स्वयम ् म�हलाले आफूलाई अथवा आफ्नो वगर्लाई कसर� हेन� गछर्न ्
? समाजमा र �वश्वमा यो वगर्लाई हेन� दृिष्टकोण कस्तो छ ? हाम्रो 
समाजमा पुरुष र म�हलाको �नमार्ण कसर� ग�रन्छ ? अध्येता तथा 
�वश्लेषक सा�वत्री गौतमसँग रातोपाट�का ला�ग नरेश �वाल�ले कुरा गरेका 
छन।्

गौतमसँग ग�रएको कुराकानी ‘नेपाल� म�हला र सङ्घषर्, सुन्दरता र 
सौन्दयर् प्रशाधन, �ववाह, प�रवार र म�हला, वेश्याव�ृ� र समाज, यौन 
उद्योग र म�हला तथा डोनाल्ड ट्रम्प र म�हला माचर्’ उपशीषर्कमा छन।्

पाठकका ला�ग अन्तवार्तार् लामो लाग्न सक्छ, तर बहसका ला�ग यो 
सामाग्री राखेका छ�।

नेपाल� म�हला र सङ्घषर्

‘नेपाल� म�हला’ भनेको के हो र कुन–कुन तत्व तथा सामािजक 
प�रघटनाले यसको �नमार्ण हुन्छ ?

भूगोल, �लङ्ग र संस्कृ�तको आधारमा नेपाल� म�हलाको �नमार्ण हुन्छ। 
नेपालको नक्सा�भत्र पन� ठाउँमा बस्ने स्त्री�लङ्गी ज�त नेपाल� म�हला 
भए। नेपालमा बसेर नेपाल� रहनसहन, जीवनशैल�, भेषभूषा, संस्कृ�त र 
धमर्समेत आ�दको पालना गन�लाई प�न नेपाल� म�हला भन्न स�कन्छ। 
योबाहेक वष�सम्म नेपालबा�हर बसेका, नेपाल� नाग�रकता नै 
त्या�गसकेका तर नेपाल� रहनसहन पालना ग�ररहने म�हला प�न नेपाल� 
म�हला नै हुन।् �कनभने भावनात्मक रुपमा उनीहरु नेपालमै हुन्छन।् 
त्यसमा उनीहरुले बनाउने खाना— गुन्द्रकु, मस्यौरा, योमर�, तोङ्बा तथा 

लगाउन—े सार�—चोलो◌े, हाकुपटासी–बख्ख,ु �तलहर� र तीज, योमर� पुण्ह� 
वा लोसारजस्ता चाडबाड सबै जो�डन्छन।्

यसबाहेक शार��रक, मान�सक, बाह्य र घरेलु �हसंाको सम्भा�वत खतरामा 
र�हरहने म�हला प�न नपेाल� म�हला नै हुन।् यी सबैको बारेमा प्रश्न 
गन�, संस्कृ�त र रहनसहनको परम्परागत फे्रम पालना नगन�◌े म�हला 
प�न नेपाल� म�हला नै भए। जस्तै, आस्था राउतले गाएको गीत छ 
‘चौबन्द�मा पटुक� बाँध्या छैन भन्दैमा… मलाई नेपाल� हैन भन्न कहाँ 
पाइन्छ।’ यस्ता अरु धेरै आधार हुन सक्छन।्

‘नेपाल� म�हला’को वतर्मान सामािजक–राजनी�तक च�रत्र के हो ?
सामािजक— राजनी�तक चा�रत्र भन्नुको अथर् ‘क्यारेक्टरिस्टकस’् भन्न
खोज्नुभएको होला। नेपाल� म�हलाको सामािजक �वशषेता भन्ने�ब��कै 
मेरो �दमागमा इनहे�रटेड (�वरासत) �ान प्रचरु भएका तर �श�ाको 
आवश्यक अवसर नपाएका, जुनसुकै काम गनर् सक्ने तर कामको 
रोजाइको अत्यन्त सी�मत अवसर पाएका, मान�सक शार��रक रुपमा 
अत्यन्त ब�लया तर सध�भर� कमजोर उपा�ध �दइएका, संसार नै �वजय 
गनर् सक्नेजस्तो आत्म�वश्वास भएका तर �हँडडुलको स्वतन्त्रता �नकै 
कम पाएका, आफू�भत्र प्रशस्त �वद्रोह वा प्रश्नहरु हँुदाहँुदै प�न प�रवार वा 
समाजको क�थत ‘शािन्त’ नखल्ब�लयोस ् भनेर कैय�पटक प्रश्न नगन�
म�हलाको �चत्र आउँछ। तर, यो सवर्मान्य भने होइन।

जस्तो �क नेपालमा पहरा फोरेर पुल बनाएका, बन्दकु बोकेर लडकेा,
�वश्व�वद्यालयमा प्रा��क शोध गन�दे�ख �लएर �व�ानका 
प्रयोगशालाहरुमा अनुसन्धान ग�ररहेका वा सव�च्च अदालतको इजलास 
सम्हा�लराखेका सबैथर� म�हला छन।् तर एसएलसी पास गरेप�छ कलेज 
पढ्न न�दई प�रवारद्वारा �ववाह गनर् बाध्य पा�रएका म�हला प�न हाम्र ै
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समाजमा छन।् राज्यको तहमा नेपाल� म�हलाको स्थान कहाँ छ भन्ने 
कुरा यसमा जो�डएर आउँछ। यो �हसाबले नेपाल� म�हला भनेका नेपाल�
नाग�रकताधार� म�हला भए। तर त्यो नाग�रकता उसले �नरपे� वा 
�नःशतर् प्राप्त गनर् सिक्दन। बाबुक� छोर� वा लोग्नेक� स्वास्नी भएको 
आधारमा मात्र ैउसलाई प्राप्त हुन्छ। अथार्त ्उसले म आफै ‘यो देशको 
नाग�रक हँु’ भन्न पाउँ�दन। कसैले ‘हो’ भ�न�दएप�छ मात्र ैबन्छे र उसले 
जन्माएको सन्तानले प�न त्यह� �नय�त भोग्छ। त्यसैले नेपालको राज्य 
वा कानुनले नेपाल� म�हलालाई उनीहरुको सावर्भौ�मकताबाट विञ्चत 
राखेको छ। राज्यको कानुनले उनीहरु सावर्भौम नाग�रक हुन ् भन्ने 
कुरालाई पूरै नकारेको छ।

धेरै हदसम्म नेपाल� म�हलाको सावर्भौ�मकता सामािजक रुममा स्था�पत 
हुन बाँक� छ। �श�ा, रोजगार�, वैवा�हक स्वतन्त्रता, प्रजननको अ�धकार,

एकल माततृ्वको अ�धकार, आफ्नो शर�रमा�थ आफ्नै अ�धकार,

मिल्टटािस्कङ भ�नने म�हलाको अ�त�रक्त कायर्बोझ कम ग�रनुपन� 
अवस्था, र आफ्ना सन्तानलाई �नःशतर् नाग�रकताको अ�धकार जस्ता 
सबै आधारभूत अ�धकारहरु स्था�पत हुन बाँक� छ। यी सबै राज्य र
समाजप्रद� हुनुपन� अ�धकार हुन,् जो म�हलालाई कसैसँग झगडा र 
लडभीड नगर�, घरबाट नभागी, प्रेम वा �ववाह जस्ता मानवीय 
सम्बन्धहरुबाट विञ्चत नभइकन प�न, समग्रमा आफ्नो टाउकामा 
घमण्डी, उ�ाउल�, छाडा, लोग्नेलाई हेप्न,े उद्दण्ड, �वद्रोह�, भाग्यमानी,
साहसी वा बोल्ड न ै �कन नहोस ्जस्ता पगर� नगुथीकनै प्राप्त हुनपन� 
अ�धकार हुन।्

अथार्त ् बोल्न नसक्ने, दौ�डन नसक्न,े आँखा दे� नसक्न,े कान सुन्न 
नसक्ने म�हला, िह्वलचेयरमा बस्ने वा आ�थर्क �वपन्नताका कारण 
अवसर खोज्न घर वा गाउँबा�हर जान नसक्न े म�हलाका ला�ग प�न 
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समाजमा छन।् राज्यको तहमा नेपाल� म�हलाको स्थान कहाँ छ भन्ने 
कुरा यसमा जो�डएर आउँछ। यो �हसाबले नेपाल� म�हला भनेका नेपाल�
नाग�रकताधार� म�हला भए। तर त्यो नाग�रकता उसले �नरपे� वा 
�नःशतर् प्राप्त गनर् सिक्दन। बाबुक� छोर� वा लोग्नेक� स्वास्नी भएको 
आधारमा मात्र ैउसलाई प्राप्त हुन्छ। अथार्त ्उसले म आफै ‘यो देशको 
नाग�रक हँु’ भन्न पाउँ�दन। कसैले ‘हो’ भ�न�दएप�छ मात्र ैबन्छे र उसले 
जन्माएको सन्तानले प�न त्यह� �नय�त भोग्छ। त्यसैले नेपालको राज्य 
वा कानुनले नेपाल� म�हलालाई उनीहरुको सावर्भौ�मकताबाट विञ्चत 
राखेको छ। राज्यको कानुनले उनीहरु सावर्भौम नाग�रक हुन ् भन्ने 
कुरालाई पूरै नकारेको छ।

धेरै हदसम्म नेपाल� म�हलाको सावर्भौ�मकता सामािजक रुममा स्था�पत 
हुन बाँक� छ। �श�ा, रोजगार�, वैवा�हक स्वतन्त्रता, प्रजननको अ�धकार,

एकल माततृ्वको अ�धकार, आफ्नो शर�रमा�थ आफ्नै अ�धकार,

मिल्टटािस्कङ भ�नने म�हलाको अ�त�रक्त कायर्बोझ कम ग�रनुपन� 
अवस्था, र आफ्ना सन्तानलाई �नःशतर् नाग�रकताको अ�धकार जस्ता 
सबै आधारभूत अ�धकारहरु स्था�पत हुन बाँक� छ। यी सबै राज्य र
समाजप्रद� हुनुपन� अ�धकार हुन,् जो म�हलालाई कसैसँग झगडा र 
लडभीड नगर�, घरबाट नभागी, प्रेम वा �ववाह जस्ता मानवीय 
सम्बन्धहरुबाट विञ्चत नभइकन प�न, समग्रमा आफ्नो टाउकामा 
घमण्डी, उ�ाउल�, छाडा, लोग्नेलाई हेप्न,े उद्दण्ड, �वद्रोह�, भाग्यमानी,
साहसी वा बोल्ड न ै �कन नहोस ्जस्ता पगर� नगुथीकनै प्राप्त हुनपन� 
अ�धकार हुन।्

अथार्त ् बोल्न नसक्न,े दौ�डन नसक्न,े आँखा दे� नसक्न,े कान सुन्न 
नसक्ने म�हला, िह्वलचेयरमा बस्ने वा आ�थर्क �वपन्नताका कारण 
अवसर खोज्न घर वा गाउँबा�हर जान नसक्न े म�हलाका ला�ग प�न 

उ��कै आधारभूत र घरमै बसेर प्राप्त हुनुपन� अ�धकार हुन।् कुनै 
म�हलाले व्यिक्तगत सङ्घषर्को मूल्यमा, प�रवार �वशषेको हौसला वा 
�वरोधमा, मान�सक शार��रक तनाव भोगेर प�न यी सबै कुरा प्राप्त 
गलार्न,् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले जुन �वषयमा कुरा ग�ररहेक� छु,

त्यो�वना कुनै सङ्घषर् पाउनुपन� न्यूनतम सावर्भौ�मक अ�धकार हो। 
एकल आमा बन्ने जस्तो अ�धकार प्रयोग गन� म�हला प�न छन ् तर 
आम नेपाल� म�हलामा उ��कै लड्ने �मता, कानुनी प्र�क्रयाबारेका 
जानकार� वा स्रोतको पहँुच वा आत्म�वश्वास नहुन सक्छ। जबरजस्ती 
लडभीड गरेर व्यिक्तगत रुपमा अवसर वा अ�धकारको प्रयोग गन� काम 
क�त पुस्ता लम्ब्याउने। अब त स्था�पत हुनुपय� भनेको।

यो भनेको कुनै एउटा डेङ्गु वा मले�रयाग्रस्त बस्तीमा गएर झुल ओढेर 
सुत्नुजस्तै हो। बस्ती त रोगग्रस्त छ नै, तपा� आफै प�न झुलबा�हर कुन ै
बेला त �नस्कनै पछर्। भनाइको अथर् व्यिक्तगत रुपमा हामी ज�त 
सीपयुक्त र सशक्त भए प�न राज्य र समाजमा म�हलाको समग्र 
जनसङ्ख्या (टाठाबाठा वा सशक्तदे�ख साधारण भ�नने सबै) को 
सावर्भौ�मकता स्वीकायर् नहुन्जेल त्यो उपलिब्ध अपूरो रहन्छ। राज्यले 
हामीलाई हेन� ए�टट्युड नै हेपाइयुक्त रहुन्जेलसम्म त्यो सावर्भौ�मकता 
प्रमा�णत हँुदैन। अ�हलेलाई यसको सबैभन्दा ठूलो र ब�लयो उदाहरण 
म�हलालाई �नःशतर् नाग�रकताको अ�धकारबाट विञ्चत रा�खनु◌ु नै हो। 
त्यसैले नेपाल� म�हलाको सामािजक राजनी�तक �वशषेतालाई एकै 
वाक्यमा समेट्ने हो भने उनीहरुलाई असावर्भौमभन्दा सबै समे�टन्छ। 
म�हलाले िजन्स लगाए, अङ्गे्रजी बोले वा गाडी चलाउन थाले, ‘�लभ—इन 
�रलेसन’मा बस्न थाले जस्ता कुराले यो असावर्भौ�मकतालाई छोप्न
सक्दैन। सावर्भौ�मकता वा सावर्भौमस�ा सम्पन्न भन्ने शब्दको चस्मा 
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लगाएर हेनार्साथ नेपाल� म�हलाको सामािजक राजनी�तक �वशषेता 
सावर्भौमस�ा प्राप्त नभएका वा असावर्भौम नाग�रक हुनु नै हो।

‘नेपाल� म�हला’को सङ्घषर्लाई कसर� हेनुर्भएको छ ? नेपाल� म�हलाको 
सशक्तीकरणमा जनयुद्ध कस्तो प�रघटना हो ?

नेपाल� म�हला आन्दोलन भन्ने शीषर्कलाई म �रजभ�सनस�हत स्वीकार 
गछुर् । नेपालमा म�हलाकै नामबाट कुनै आन्दोलन भए भन्ने म ठािन्दनँ। 
भए प�न ती रेकड�ड भएनन ्अथवा यस्ता अ�भयानमा सञ्चालकहरु बीच 
नै ग्याप रह्यो। योगमायाको आत्महत्या म�हला आन्दोलनको सुरुवात वा 
महत्वपूणर् कडी �थयो। तर योगमायाको आन्दोलन आधारभूत रुपमा 
राणाशासन �वरुद्धको आन्दोलन नै �थयो। यद्य�प उहाँ बाल�वधवा 
हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा पुन�वर्वाह गन� जस्तो दसु्साहसी मा�नने काम 
प�न गनुर्भएको �थयो। य�द योगमायाको त्यह� �वद्रोहको जगमा टेकेर
नेपालमा केह� म�हलाकै नामका सैद्धािन्तक वा व्यावहा�रक आन्दोलन 
�नरन्तर भएका भए पिश्चमको नार�वाद� आन्दोलनसँगै जोड्न स�कन े
�थयो होला।

उता (पिश्चम)का म�हलाहरुले म�हलाकै �व�भन्न अ�धकारका ला�ग 
सडकमा �नस्केर प्रदशर्न गरे। त्यसलाई सैद्धािन्तक�करण ग�रयो 
जसलाई हामी फे�म�नज्मको नामबाट �चन्दछ�। नेपालमा भने केह� 
म�हला वा उनीहरुका प�रवारले व्यिक्तगत रुपमा सशक्तीकरणका 
प्रयासले उदाहरण प्रस्तुत गरे र सवर्साधारणमा प�न त्यो फैलँदै गयो। 
जस्तो बी.पी. कोइरालाका घरका छोर�बुहार�लाई कृष्णप्रसाद कोइरालाले 
घोडा चढ्न पठाउने गथ�। धमर्रत्न यमीले आफ्ना छोर�हरुलाई इिन्ज�नयर 
बनाए। सहाना प्रधान स्कुल पढ्न जाँदा उनीहरुका �छमेक�ले काठमाड�का 
झ्यालझ्यालबाट हेथ� जस्ता कुरा हामीले पढ्छ�। यी कुराहरुले
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लगाएर हेनार्साथ नेपाल� म�हलाको सामािजक राजनी�तक �वशषेता 
सावर्भौमस�ा प्राप्त नभएका वा असावर्भौम नाग�रक हुनु नै हो।

‘नेपाल� म�हला’को सङ्घषर्लाई कसर� हेनुर्भएको छ ? नेपाल� म�हलाको 
सशक्तीकरणमा जनयुद्ध कस्तो प�रघटना हो ?

नेपाल� म�हला आन्दोलन भन्ने शीषर्कलाई म �रजभ�सनस�हत स्वीकार 
गछुर् । नेपालमा म�हलाकै नामबाट कुनै आन्दोलन भए भन्ने म ठािन्दनँ। 
भए प�न ती रेकड�ड भएनन ्अथवा यस्ता अ�भयानमा सञ्चालकहरु बीच 
नै ग्याप रह्यो। योगमायाको आत्महत्या म�हला आन्दोलनको सुरुवात वा 
महत्वपूणर् कडी �थयो। तर योगमायाको आन्दोलन आधारभूत रुपमा 
राणाशासन �वरुद्धको आन्दोलन नै �थयो। यद्य�प उहाँ बाल�वधवा 
हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा पुन�वर्वाह गन� जस्तो दसु्साहसी मा�नने काम 
प�न गनुर्भएको �थयो। य�द योगमायाको त्यह� �वद्रोहको जगमा टेकेर
नेपालमा केह� म�हलाकै नामका सैद्धािन्तक वा व्यावहा�रक आन्दोलन 
�नरन्तर भएका भए पिश्चमको नार�वाद� आन्दोलनसँगै जोड्न स�कन े
�थयो होला।

उता (पिश्चम)का म�हलाहरुले म�हलाकै �व�भन्न अ�धकारका ला�ग 
सडकमा �नस्केर प्रदशर्न गरे। त्यसलाई सैद्धािन्तक�करण ग�रयो 
जसलाई हामी फे�म�नज्मको नामबाट �चन्दछ�। नेपालमा भने केह� 
म�हला वा उनीहरुका प�रवारले व्यिक्तगत रुपमा सशक्तीकरणका 
प्रयासले उदाहरण प्रस्तुत गरे र सवर्साधारणमा प�न त्यो फैलँदै गयो। 
जस्तो बी.पी. कोइरालाका घरका छोर�बुहार�लाई कृष्णप्रसाद कोइरालाले 
घोडा चढ्न पठाउने गथ�। धमर्रत्न यमीले आफ्ना छोर�हरुलाई इिन्ज�नयर 
बनाए। सहाना प्रधान स्कुल पढ्न जाँदा उनीहरुका �छमेक�ले काठमाड�का 
झ्यालझ्यालबाट हेथ� जस्ता कुरा हामीले पढ्छ�। यी कुराहरुले

सवर्साधारणलाई छोर�हरुलाई �श��त गनर् पे्र�रत गन� वा �हम्मत �दन े
काम चा�हँ गय� र केह� सम्भ्रान्त प�रवारले व्यिक्तगत जो�खममै 
प�रवारका छोर�—बुहार�लाई �श�ा वा अन्य अवसर प्रदान गन� काम गरे।

हो, व्यवस्था प�रवतर्नका आन्दोलन भने बारम्बार भए। जसर� समाजका 
अन्य समुदायले प�न व्यवस्था प�रवतर्नसँगै आफ्नो िस्थ�तमा प�न 
प�रवतर्न आउला भनेर आश गद� गए। हामीले प�न पुस्ता�पच्छे त्यसर� 
नै आश गद� गय�। व्यवस्था प�रवतर्नका आन्दोलनमा नी�त �नमार्ण 
तहबाट केह� सैद्धािन्तक सुधार हँुदै प�न गए। हरेक व्यवस्था 
प�रवतर्नसँगै म�हलाहरुले प�न सङ्ग�ठत भएर समयसापे� अ�धकारका 
माग गद� गए। जस्तो �क २००७ सालप�छ भएको प�हलो चनुावमा
काठमाड�मै म�हलाहरुलाई मता�धकार प्राप्त �थएन। त्य�तबेला 
द्वा�रकादेवी ठकुरानी, मङ्गलादेवी �सहं र सहाना प्रधानहरुले गरेको 
लडाइँ �वस्तारै पुस्ता�पच्छे अक� चरणमा प्रवेश गद� आज सुर��त 
गभर्पतनको अ�धकारदे�ख पैतकृ सम्प��मा दाबीसम्मको चरणमा पुग्यो।

आज हरेक �ेत्रमा म�हलाको समानुपा�तक सहभा�गताका ला�ग उठाएको 
आवाजदे�ख ‘अकुपाई बालुवाटार’सम्मका प्रदशर्नहरु सबै उहाँहरुले गरेका 
आन्दोलनकै जगमै उ�भएका छन।् यसमा �बसर्नै नहुने दईु जनाको नाम 
छ। �व.स. २०१० सालको ‘मिन्दर प्रवेश आन्दोलन’का प्रणेता �मठाइदेवी 
�वश्वकमार् र मोतीमाया कपाल�। जसको सशक्त अगुवाइले पशुप�तनाथ 
मिन्दर प्रवेशद्वारमा अङ्�कत ग�रएको ‘द�लतलाई प्रवेश �नषेध’ भन्ने 
सूचना हटाएर मिन्दर प्रवेश गनर् सफलता हा�सल गय�।

जनयुद्ध म�हलाको सशक्तीकरणका ला�ग अत्यन्त महत्वपूणर् कालखण्ड 
�थयो। सबभन्दा प्रमुख कुरा त यसले नेपाल� समाजमा प्रच�लत 
‘बायोलोिजकल जेन्डर आइ�डयोलोजी’लाई प�रवतर्न गन� को�सस गय�। 
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समाजमा पुरुष भनेको बहादरु र म�हला भनेको कोमलता भन्ने धारणा 
�थयो। म�हलाका ला�ग विजर्तजस्तै मा�नएको बन्दकु बोकेर म�हन�, वष� 
लडाइँ गनुर्पन�, ठूलो शार��रक शिक्त प्रदशर्न गनुर्पन� �ेत्रमा म�हलाको
प्रवेशले पुरानो स्था�पत मान्यताको जग भत्काइ�दयो। यद्य�प यो 
वष�सम्मको �थचो�मचोका कारण म�हलाले देखाएको स्वाभा�वक 
प्र�त�क्रया �थयो वा लडाकु बन्ने �भत्री चाहना ? भन्ने आलोचनात्मक 
प्रश्न सु�नएका छन।् सन्तानका आमा ब�नसकेर प�न ल�डरहेका र ‘मनर्–
मानर्का ला�ग तयार’ हरुको त्य�तबेलाको मनिस्थ�तको पाटो छलफलमा 
आउनै बाँक� छ।

अक� महत्वपूणर् कुरा, त्यो कालखण्डमा ठूलो सङ्ख्यामा पुरुषहरुले घर 
छोड।े दोस्रो, गाउँमै भएका पुरुषहरु प�न खलेुर सामािजक ग�त�व�धमा 
भाग �लन �हच�कचाए। म�हलाहरुलाई घर धान्नुका साथमा आफ्ना 
प�तकै प्र�त�न�धत्व गरेर �व�भन्न सामािजक, सांस्कृ�तक ग�त�व�धमा 
सामेल हुनुपन� अ�नवायर्ता आइपय�। यह� कारण त्यो कालखण्डमा 
म�हला समूहको स्थापना सबैभन्दा बढ� भयो। अ�त�रक्त कायर्बोझ �नकै 
बढ्यो म�हलालाई। तर अ�त�रक्त कायर्बोझकै साइड इफेक्टका रुपमा 
केह� सकारात्मक प�रवतर्न प�न दे�खयो। ज�तसुकै लजालु र अन्तमुर्खी 
म�हला प�न म�हला समूहका सदस्य बने र समूहका साथीहरुसँग खलु्न
थाले। आज हामी दे� सक्छ�, बाटो, पुल बनाउने, सामू�हक खेती गन�,
बचत समूह गठन गन�जस्ता काम गरेर उनीहरु शार��रक र आ�थर्क 
रुपमा सशक्त प�न भएका छन।् समूहकै भ्रमण कायर्क्रममाफर् त देश 
घुम्न थालेका छन।् गाउँ �वकास स�म�तमा गएर म�हलाहरु हाम्रो नाममा 
आएको बजेट ख ैभनेर सोध्न सक्ने भएका छन।्
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समाजमा पुरुष भनेको बहादरु र म�हला भनेको कोमलता भन्ने धारणा 
�थयो। म�हलाका ला�ग विजर्तजस्तै मा�नएको बन्दकु बोकेर म�हन�, वष� 
लडाइँ गनुर्पन�, ठूलो शार��रक शिक्त प्रदशर्न गनुर्पन� �ेत्रमा म�हलाको
प्रवेशले पुरानो स्था�पत मान्यताको जग भत्काइ�दयो। यद्य�प यो 
वष�सम्मको �थचो�मचोका कारण म�हलाले देखाएको स्वाभा�वक 
प्र�त�क्रया �थयो वा लडाकु बन्ने �भत्री चाहना ? भन्ने आलोचनात्मक 
प्रश्न सु�नएका छन।् सन्तानका आमा ब�नसकेर प�न ल�डरहेका र ‘मनर्–
मानर्का ला�ग तयार’ हरुको त्य�तबेलाको मनिस्थ�तको पाटो छलफलमा 
आउनै बाँक� छ।

अक� महत्वपूणर् कुरा, त्यो कालखण्डमा ठूलो सङ्ख्यामा पुरुषहरुले घर 
छोड।े दोस्रो, गाउँमै भएका पुरुषहरु प�न खलेुर सामािजक ग�त�व�धमा 
भाग �लन �हच�कचाए। म�हलाहरुलाई घर धान्नुका साथमा आफ्ना 
प�तकै प्र�त�न�धत्व गरेर �व�भन्न सामािजक, सांस्कृ�तक ग�त�व�धमा 
सामेल हुनुपन� अ�नवायर्ता आइपय�। यह� कारण त्यो कालखण्डमा 
म�हला समूहको स्थापना सबैभन्दा बढ� भयो। अ�त�रक्त कायर्बोझ �नकै 
बढ्यो म�हलालाई। तर अ�त�रक्त कायर्बोझकै साइड इफेक्टका रुपमा 
केह� सकारात्मक प�रवतर्न प�न दे�खयो। ज�तसुकै लजालु र अन्तमुर्खी 
म�हला प�न म�हला समूहका सदस्य बने र समूहका साथीहरुसँग खलु्न
थाले। आज हामी दे� सक्छ�, बाटो, पुल बनाउने, सामू�हक खेती गन�,
बचत समूह गठन गन�जस्ता काम गरेर उनीहरु शार��रक र आ�थर्क 
रुपमा सशक्त प�न भएका छन।् समूहकै भ्रमण कायर्क्रममाफर् त देश 
घुम्न थालेका छन।् गाउँ �वकास स�म�तमा गएर म�हलाहरु हाम्रो नाममा 
आएको बजेट ख ैभनेर सोध्न सक्ने भएका छन।्

म�हला अ�धकारका प�मा सङ्घषर् गन� राजनी�तकम� र उनीहरुको 
मुद्दामा वकालत गन� एनजीओकम�मा �भन्नता र समानता पाउनुहुन्छ 
?

एनजीओकम� म�हलाले अ�धकारका �वषयमा संस्थागत भएर आवाज 
उठाउने हुन।् अझ नेपालमा त म�हला सशक्तीकरण भन्ने प्र�क्रया नै 
�वकासमा म�हला अवधारणा अथार्त ् एनजीओमाफर् त सुरु भयो भन्न 
�मल्छ। पञ्चायतकालमा अ�भव्यिक्त स्वतन्त्रता �नयिन्त्रत अवस्थामा 
रहेकाले प�न �वकासमा म�हलाको अवधारणामाफर् त म�हलाको व्यिक्तगत 
व्यावसा�यक �मता अ�भवदृ्�ध र उनीहरुलाई अ�धकारसम्पन्न बनाउने
को�सस भयो। अ�धकारका �वषयमा यी काम हुन बाँक� छन ्वा यहाँ�नर 
यो कुरा अन्यायपूणर् भयो, य�तय�त कानुनी कारबाह� ग�रनुपछर् भन्ने 
बारेमा एनजीओकम� म�हलाले संस्थागत रुपमा आवाज उठाउने वा 
सडकमा प्रदशर्न नै गन�सम्मको काम गरेर नी�त�नमार्तालाई दबाब �दन 
सक्छन।्

जब�क राजनी�तकम� म�हला, जो नी�त �नमार्ण तहमा सांसद वा 
सरकारमा प्र�त�न�धत्व गदर्छन,् उनीहरु सीध ै नी�त�नमार्ण तहमा के 
भइरहेका छन ् वा के गनर् स�कन्छ भन्ने स्थानमा हुन्छन।् कैय�पटक 
हस्त�ेप गनर् सक्ने स्थानमा प�न हुन्छन।् सङ्ग�ठत भएर अ�धकारका 
मुद्दालाई नी�त �नमार्णको तहमा समावेश गनर् प�न सक्छन।् जस्तै ३३ 
प्र�तशत म�हला सहभा�गताको कुरामा आवाज उठाउने अ�धकारकम�को 
तफर् बाट उठेको आवाजलाई नी�त �नमार्ण तहमा समेट्न को�सस गरेर
अक� उचाइमा लैजान राजनी�तकम� म�हलाको योगदान रह्यो। सुर��त
गभर्पतनका कुरा, �हसंा�वरुद्धको अ�भयान वा म�हला सुर�ा गहृको 
स्थापनाका ला�ग पहल गन� काम एनजीओकम�कै स�क्रयतामा भए।
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हालसालै देवानी कानुन संशोधनको �वरोधमा प�न एनजीओकम� म�हलाले 
सङ्ग�ठत भएर �वरोध गन�, प्रदशर्नहरु गन� वा लेख ले� ेकाम ग�ररहे। 
तर ती कुरा नी�त �नमार्ण तहमा समे�टन सकेन भने त्यो आवाजम ै
सी�मत रहन्छ। त्यसमा राजनी�तकम�को हात रहन्छ। सबैभन्दा ठूलो 
समानता दवुैथर� म�हलाले सवर्साधारण म�हलाभन्दा बढ� मुखर रुपले 
अ�धकारका मुद्दा उठाउन सक्छन।् �कनभने उनीहरुसँग संस्थागत 
तागत हुन्छ। तर दवुैथर� एक प्रकारको प�र�धमा बा“�धएका हुन्छन।् 
एनजीओकम�को आफ्नो कायर्�ेत्र र �ेत्रा�धकार हुन्छ। अब कुनै �ेत्रमा 
हेन� नस�कने गर� कुनै अ�धकारको हनन ्भएको छ, तर उनीहरुले काम 
ग�ररहेको एनजीओको कायर्�ेत्र वा �ेत्रा�धकार त्यो �वषयको पदैन भने 
त्योभन्दा बा�हर गएर उनीहरुले बोल्नसमेत �मल्दैन।

कैय�पटक अ�धकारका मुद्दा उठाउने एनजीओका श्रव्यदृश्य कायर्क्रममा 
बोलाउ“दा हामीलाई ‘प�त्रकामा लेखेजस्तै गर� कडासँग नबो�ल�दनुहोला 
है’ भन्छन।् यो उनीहरुको सीमा हो। त्यस्तै राजनी�तकम� म�हलाहरुको 
प�न आफ्नैखाले सीमा हुने गदर्छन।् उनीहरु आफ्नो पाट�को नी�तभन्दा 
बा�हर गएर बोल्न वा काम गनर् �मल्दैन। अब कैय�पटक आफ्नो दलले 
संसदको बैठक ब�हष्कार गदार् म�हला सांसद प�न सँगै बा�ह�ररहेका 
हुन्छन।् जबक� ‘हैन मैले म�हलाका य�तय�त कुरा उठाउनु �थयो’ भनेर 
बस्न �मल्दैन। त्यस्तो आफ्नो स्व�ववेकले केह� गरे पाट�ले गन� 
अनुशासनको कारबाह� गनर् सक्छ। त्यसैले उनीहरु चाहेज�त स्वतन्त्र हुन
सक्दैनन ्र सम्बिन्धत पाट�को ‘माउथ�पस’ मात्र ैब�नरहेका छन।्

मुलुक� ऐनदे�ख नयाँ सं�वधानसम्म आइपुग्दा नेपाल� म�हलाले कुन 
अवस्था पार गरेको ठम्याउनुभएको छ ?



n}lËs ax; – 15

हालसालै देवानी कानुन संशोधनको �वरोधमा प�न एनजीओकम� म�हलाले 
सङ्ग�ठत भएर �वरोध गन�, प्रदशर्नहरु गन� वा लेख ले� ेकाम ग�ररहे। 
तर ती कुरा नी�त �नमार्ण तहमा समे�टन सकेन भने त्यो आवाजम ै
सी�मत रहन्छ। त्यसमा राजनी�तकम�को हात रहन्छ। सबैभन्दा ठूलो 
समानता दवुैथर� म�हलाले सवर्साधारण म�हलाभन्दा बढ� मुखर रुपले 
अ�धकारका मुद्दा उठाउन सक्छन।् �कनभने उनीहरुसँग संस्थागत 
तागत हुन्छ। तर दवैुथर� एक प्रकारको प�र�धमा बा“�धएका हुन्छन।् 
एनजीओकम�को आफ्नो कायर्�ेत्र र �ेत्रा�धकार हुन्छ। अब कुनै �ेत्रमा 
हेन� नस�कने गर� कुनै अ�धकारको हनन ्भएको छ, तर उनीहरुले काम 
ग�ररहेको एनजीओको कायर्�ेत्र वा �ेत्रा�धकार त्यो �वषयको पदैन भने 
त्योभन्दा बा�हर गएर उनीहरुले बोल्नसमेत �मल्दैन।

कैय�पटक अ�धकारका मुद्दा उठाउने एनजीओका श्रव्यदृश्य कायर्क्रममा 
बोलाउ“दा हामीलाई ‘प�त्रकामा लेखेजस्तै गर� कडासँग नबो�ल�दनुहोला 
है’ भन्छन।् यो उनीहरुको सीमा हो। त्यस्तै राजनी�तकम� म�हलाहरुको 
प�न आफ्नैखाले सीमा हुने गदर्छन।् उनीहरु आफ्नो पाट�को नी�तभन्दा 
बा�हर गएर बोल्न वा काम गनर् �मल्दैन। अब कैय�पटक आफ्नो दलले 
संसदको बैठक ब�हष्कार गदार् म�हला सांसद प�न सँगै बा�ह�ररहेका 
हुन्छन।् जबक� ‘हैन मैले म�हलाका य�तय�त कुरा उठाउनु �थयो’ भनेर 
बस्न �मल्दैन। त्यस्तो आफ्नो स्व�ववेकले केह� गरे पाट�ले गन� 
अनुशासनको कारबाह� गनर् सक्छ। त्यसैले उनीहरु चाहेज�त स्वतन्त्र हुन
सक्दैनन ्र सम्बिन्धत पाट�को ‘माउथ�पस’ मात्र ैब�नरहेका छन।्

मुलुक� ऐनदे�ख नयाँ सं�वधानसम्म आइपुग्दा नेपाल� म�हलाले कुन 
अवस्था पार गरेको ठम्याउनुभएको छ ?

सामािजक रुपमा उनीहरुको अवस्थामा प्रशस्त सुधार आएको भन्न 
स�कन्छ। म�हलाहरुको सा�रता दरमा �नकै ठूलो प�रवतर्न आएको छ। 
उनीहरुको भेषभूषामा �व�वधता दे�खन थालेको छ। देशका सबै भूभागमा 
�श�ा र रोजगार�को समान अवसर भइनसके प�न अवसर प्राप्त भएका 
ठाउँहरुमा �कशोर� र युवतीहरुले पढ्नका ला�ग छान्ने �वषय र कामहरु 
प�न �व�वधतायुक्त छन।् समाजका हरेक व�ृमा प�हलाभन्दा म�हलाको 
उपिस्थ�त बाक्लो दे�खन्छ। चाहे त्यो कुनै प्रा��क �नकाय होस ्वा पब,

�डस्को वा पाट� प्यालेसजस्ता सावर्ज�नक स्थान वा गाउँघरमा म�हला
समूह, गा�वस भवन वा टोल �वकास स�म�तले गन� �व�भन्न 
कायर्क्रमहरुमा। �वशषेगर� छैठ� पञ्चवष�य योजनाप�छ �वकासमा म�हला 
अवधारणा अन्तगर्त छुट्टै प�रच्छेद बनाएर कामहरु हँुदै आएप�छ र सन ्
१९९५ मा म�हला बालबा�लका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको 
स्थापनाप�छ लैङ्�गकताका अवधारणाहरु झन ्मुखरताका साथ �भ�त्रए।

त्यसप�छ �सद्धान्तमा र व्यवहारमा प�न लैङ्�गक संवेदनशीलता 
अपनाउनका ला�ग नी�त �नमार्ण तहबाटै प�न प्रशस्त काम भएका छन।् 
कम्तीमा केह� सी�मत व्यिक्तहरुकै बीच �कन नहोस,् कुनै प�न व्यवहार 
वा बोल�चाल� गनुर्अ�घ व�रप�रका म�हलाको उपिस्थ�तलाई याद ग�रन े
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र सभामुख म�हला भएको जस्तो अभूतपूवर् कालखण्ड जस्ता सबै कुरा 
यस�भत्र पछर्न।्

तर मैले मा�थ नै भनेको जस्तो म�हलाको आधारभूत सामािजक 
अवस्थामा प�रवतर्न भने आइसकेको छैन। पोषणमा, �श�ामा, रोजगार�मा,
पुँजीमा, सम्प��मा म�हलाको पूणर् अ�धकार छैन। �नयन्त्रण त झन ्हुने 
कुरै भएन। ग�रबी वा कृ�षको म�हलाकरण र म�हला�वरुद्धको �हसंा 
घना रुपमा बाँक� नै छ। राजनी�तक रुपमै प�न म�हलाको ३३ प्र�तशत 
प्र�त�न�धत्वको कुरा उम्मेदवार�मा मात्रै सी�मत छ। जसबाट िजतेर
आउनेको सङ्ख्या �नकै न्यून हुन्छ र उनीहरुको आवाज हामीले 
खोजेज�त मुखर हुन सक्दैन।

म�हलाको आँखामा नयाँ सं�वधान क�त प्रग�तशील छ ?

तपा� कुनै सुन्दर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। घरका ला�ग नगरपा�लका वा 
गा�वसबाट सबै आवश्यक प्र�क्रया पूरा ग�रसक्नुभयो। घरका �भ�ा,
झ्याल, ढोका, कोठा, भान्सा सबै कुरा आफ्नो छनौटका, �डजाइनका 
बनाइसकेप�छ अिन्तममा तपा�लाई नगरपा�लका वा गा�वसले छाना 
छाउने अनुम�त �दँदैन। त्य�तबेला कस्तो लाग्छ ? त्यो घरमा �छन� �क 
न�छन� ? ‘य�त त पाइस ् �न, अब छाना भन्ने कुरा भन्दाभन्दै कहाँ 
पाइन्छ ? �वस्तारै हुन्छ’ भनेर कसैले भन्यो भन ेकस्तो लाग्छ ? मेरो 
नजरमा नयाँ सं�वधान त्यह� हो। म�हलाका धेरै अ�धकारलाई स्था�पत 
ग�रएको छ भनेर ज�तसुकै भ�नए प�न मेरो नजरमा ती ‘धेरै अ�धकार’

उह� घरका �भ�ाजस्ता हुन ् र आमाको नामबाट सन्तानलाई �नःशतर् 
नाग�रकता �दने प्रावधान नहुनु छाना छाउन न�दएजस्तै हो।
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अन्त�रम सं�वधानले एक कदम अगा�ड पुयार्एको म�हलाको अ�धकारका 
मुद्दालाई नयाँ सं�वधानले दईु कदम पछा�ड धके�ल�दएको छ। नयाँ 
सं�वधानले म�हलालाई पुरुषज��कै सावर्भौम नाग�रकका रुपमा समेत 
स्वीकार गरेको छैन। यसले समाजमा प्रच�लत ‘छोर�मान्छे– अकार्को घर 
जाने जात’ भन्ने भनाइलाई संस्थागत गछर्। नयाँ सं�वधान जार� भएको 
दईु हप्ता ज�त अवसादका कारण म �श�थल भएँ। देशको सं�वधानले 
हामीलाई कोखबाहेक केह� ठानेन। यो कुरा क�त पीडादायी होला ? तपा� 
अनुमान गनर् सक्नु हुन्छ ? जब�क व्यवस्था प�रवतर्नका हरेक लडाइँमा
म�हलाले स�क्रय भू�मका �नवार्ह गरेका छन।् आज व्यवस्था प�रवतर्नका
उपलिब्धहरुमा उनीहरुलाई �हस्सेदार नबनाइनु क�त अपमानजनक 
होला।

सं�वधानसभाको प�हलो चनुाव भएको बेला मेरो छोरा ५ वषर्को �थयो। 
त्य�तबेला म केमा आशावाद� �थएँ भने मेरो सन्तानले मेरै नामबाट 
नाग�रकता पाउनेछ। ऊ हुक� दै गरेका वषर्हरुमा म उसँग यसबारे गफ 
गथ�। हामी यहाँसम्म कसर� आइपुग्य� भन्ने बारे म ती कुराहरु उसलाई 
सुनाउने गथ�। त्य�तबेला हामीले गन� गफहरु पूरै आशा र उत्साहका 
हुन्थे। अ�हले ऊ १४ वषर्को भयो। नाग�रकता �लन २ वषर् मात्र बाँक� छ। 
तर आज हामी कहाँ छ� ? त्यसैले नयाँ सं�वधानका बारेमा ज�तसुकै 
फूलबुट्टा गाँसेर गफ ग�रए प�न यो सं�वधान मेरो नजरमा एक प्र�तशत 
प�न प्रग�तशील छैन।

सुन्दरता र सौन्दयर् प्रसाधन

म�हलाको जीवनमा प्रत्य� प्रभाव पान�– सुन्दर र कुरुप, कमजोर र 
बलशाल� भन्ने धारणा हाम्रो मिस्तष्कमा कसर� �नमार्ण हुनेगछर् ?

टो�ल�भजन, रे�डयो र पत्र–प�त्रकाहरुमा फलानो �क्रम लगाउनुस ् र हप्ता 
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�दनमा गोरो हुनुस ् भनेर �व�ापन आइरहेका हुन्छन।् समाजमा 
सुन्दरताका मानकहरु जसर� �वक�सत ग�रए त्यसको समाजशास्त्रीय 
�वश्लेषण के हो ?

एकल वैवा�हक व्यवस्थाका कारण �वस्तारै म�हलाहरु घर�भत्र समे�टन 
थाले र पुरुषहरु काम वा �शकारको खोजीमा टाढाटाढा जान थाले। 
सन्तान उत्पादन र उसलाई हुकार्उनेजस्तो �व�शष्ट प्राकृ�तक 
िजम्मेवार�का कारण म�हलाले घर�भत्र धेरै समय �बताउन थालेसँग ै
म�हलाहरु कमजोर भए र घरबाट �नस्कन नसकेको भन्ने धारणा 
स्था�पत हँुदै गयो। ब�लयो र कमजोरको अवधारणा यह�ँबाट �वक�सत 
भयो। इ�तहासको अध्ययनमा राजा महाराजाहरुले राज्य �वस्तारको 
क्रममा जुन राज्य िजत्यो त्यह�ँक� राजकुमार� �बहा गरेर फक� को 
दे�खन्छ। त्यसकारण प�हल� पत्नीले राजालाई आफूप्र�त आक�षर्त 
पा�ररा� प�न रुपरङको बढ� स्याहार गनुर्पन� भयो। यो शिक्तको 
राजनी�त भयो। राजा सबभन्दा शिक्तशाल�, राजाक� प्यार� रानीले प�न 
त्यह� अनुपातमा शिक्त प्राप्त गन�। यो कुरा ‘प्रजा’मा प�न स्वाभा�वक 
रुपमा लागू हुने भयो। प�रवारमा लोग्ने शिक्तशाल�, उसलाई रुपकै भरमा 
भएप�न ‘�रझाइराखे’ शिक्तह�न हुन नपन� भन्ने मनो�व�ान हुनसक्छ।

केह� ऐ�तहा�सक पौरा�णक कथाहरु पढ्दा वा �तनैमा आधा�रत 
टे�ल�भजन सोहरु हेदार् लाग्छ पुरानो समयमा म�हला मात्र होइन 
पुरुषहरुका ला�ग प�न सौन्दयर् प्रसाधनका सामग्रीहरु बनाइन्थे। उनीहरुले 
प्रयोग गथ� जुन आज प�न बनाइन्छन।् सुन्दरताका मानकहरु पुरुषका 
ला�ग प�न छन।् बजारमा फेयर एन्ड लभ्ल� मात्र होइन फेयर एन्ड 
ह्यान्डसम �क्रम प�न �बक्छ। ब्युट� पालर्रका साथमा ह्यान्डसम पालर्र
प�न छन।् यता�तर गोरो हुनेजस्तै◌ै पिश्चममा ब्राउन हुने �क्रम 
�बक्छन।् त्यसैले सौन्दयर्का मानकहरु भूगोलको आधारमा प�न �नधार्�रत 
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हुन्छन।् पुरुषका ला�ग प�न अग्ला वा ब�लष्ठ (म्यास्कु�लन), टल डाकर्  
ह्यान्डसम जस्ता �वशषेणहरु प्रच�लत नभएका होइनन।् यसको प्रभाव 
उनीहरुको जीवनमा प�न पछर्। तर यसको घनत्व म�हलाको तुलनामा 
कम चा�हँ पक्कै छ।

राम्रो हुने दबाब पुरुषलाई तुलनात्मक रुपमा कम हुनु उनीहरुको हातमा 
भएको सीप वा पैसा कमाउने �मता हो। गाउँघरमै तपा� हामी सुन्छ� 
�बहे गन� बेला कुनै केटाको शार��रक अविस्थ�तबारे �च� नबुझाएक� 
केट�लाई आफन्तहरु सम्झाउँछन ् ‘कमाएर खवुाइहाल्छ �न, रुप चाट्ने हो 
र ?’ भन्नुको अथर् पुरुष �श��त छ। सीपयुक्त छ। पैसा कमाएर खवुाउन 
सक्छ। त्यसैले छनौटको अ�धकार उसको हातमा छ। ऊ ‘राम्रो’ नभए 
प�न हुन्छ। पुरुषमा आ�श्रत भएक�लाई भने �रझाउनकै ला�ग प�न ‘राम्री’
हुनुपछर्। तर समाजका सबै पुरुष वा म�हलाले यी सबै प्रयोग गछर्न ्
भन्ने छैन। आजभो�ल सौन्दयर्का यस्ता परम्परागत मान्यताहरु प्रशस्त
भित्कन थालेका छन।्

भारतमा गोरो हुने �क्रमका �व�ापनमा काम गनर् नमानेर कंगना 
रनावतजस्ता अ�भनेत्रीहरुले यस्ता �क्रम बनाउने कम्पनीहरुलाई 
आलोचनाको भुइँमा नराम्रर� लता�र�दइन।् �फल्मस्टारको बोल� �बक्ने 
भारतजस्तो ठाउँमा यसको सामािजक असर प�न व्यापक भयो। केह� 
वषर्अ�घ त्यह� नै गोर� भएर जा�गर पाएको भनेर देखाइएको एउटा
�व�ापन त प्र�तबिन्धत नै भयो। नेपालमै प�न कस्मे�टकको भन्दा
व्यिक्तत्वको ‘क्वा�लट�’ बढ� चिम्कलो हुन्छ भन्ने प्रशस्त चतेना 
युवतीहरुमा आइसकेको छ। उनीहरु यस्ता �क्रमभन्दा बढ� व्यिक्तत्व 
�वकासका अन्य काममा बढ� स�क्रय दे�खन्छन।् अब म�हलाले प�न ‘रुप 
चाट्ने हो र ?’ भनेर कुनै ‘हुनेवाला दलुहा’लाई नसोिध्लन भन्न 
स�कँदैन।
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सुन्दर� प्र�तयो�गतालाई म�हला अ�धकारवाद�हरु �वश्व स्तरमै आलोचना 
गन� गछर्न।् सुन्दर� प्र�तयो�गताको आयोजना गन� मूल उद्देश्य के हो ?

के यसको साइनो सौन्दयर् प्रसाधन कम्पनीहरुसँग गाँ�सएको छ ?

म �कशोर� हँुदा यस्ता सौन्दयर् प्र�तयो�गता खबु चासो �दएर कुन �दन 
आउँछ भनेर बसेक� हुन्थ� र हेथ�। �वशषेगर� सुिस्मता सेन, ऐश्वयार् 
रायजस्ता भारतीय युवतीले �वश्वस्तरका सुन्दर� प्र�तयो�गता िजतेप�छ 
मेरो चासो चु�लएको �थयो। प्र�तयो�गता आयोजकहरुले र प्र�तस्पध�हरुले 
प�न म�हलाको व्यिक्तत्व �वकास हुन्छ भन्ने दाबी गथ�। म पत्याउँथ�। 
तर एकपटक �मस व�ड प्र�तयो�गता हे�ररहँदा एउटा कुरा देखेर िजल 
पर�— �मस व�ड प्रा.�ल. का अध्य� र सहअध्य� भनेर एक दम्पतीलाई 
स्टेजमा बोलाइयो। ए… यो त व्यापार पो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। केह� 
�वरोध प्रदशर्न प�न देख्थ� तर मलाई त्यसबारे चासो वा जानकार� 
�थएन। तर प�छ थाहा पाएँ– सौन्दयर् प्र�तयो�गता व्यापार नै हो।

जस्तो सन ् २००० को दशकमा भारतका सुिस्मता सेन, ऐश्वयार् राय,

डायना हेडने, युक्ता मुखी, लारा द�ा, �प्रयङ्का चोपडाहरुले लगातार 
िजत्दाखेर� भारत अब �वश्वबजारप्र�त खलुा भएको छ र यसैको फाइदा 
उठाउनका ला�ग र सौन्दयर् प्रशाधनको बजार �वस्तारका ला�ग भारतीय 
युवतीहरुलाई जानीबुझीकन िजताइएको हुनसक्छ भन्ने चचार् भएकै हो। 
यसबाहेक यो एउटा इभेन्ट हो। जस्तो अरु ‘रङ्गारङ्ग’ भ�नने 
साङ्गी�तक वा नतृ्यका कायर्क्रम वा कन्सटर्हरु दशर्कले �टकट काटेर 
हेछर्न ्र आयोजकलाई नाफा हुन्छ, यो प�न त्यस्त ैहो। त्यसमा�थ यसमा 
त म�हलाको शर�र नै प्रदशर्न हुन्छ। सो �बजनेस त्यसमा प�न 
म�हलाको शर�र सो गरेर ग�रने �बजनेस। त्योभन्दा बढ� नाफाको 
�बजनेस अरु के होस।्
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सुन्दर� प्र�तयो�गतालाई म�हला अ�धकारवाद�हरु �वश्व स्तरमै आलोचना 
गन� गछर्न।् सुन्दर� प्र�तयो�गताको आयोजना गन� मूल उद्देश्य के हो ?

के यसको साइनो सौन्दयर् प्रसाधन कम्पनीहरुसँग गाँ�सएको छ ?

म �कशोर� हँुदा यस्ता सौन्दयर् प्र�तयो�गता खबु चासो �दएर कुन �दन 
आउँछ भनेर बसेक� हुन्थ� र हेथ�। �वशषेगर� सुिस्मता सेन, ऐश्वयार् 
रायजस्ता भारतीय युवतीले �वश्वस्तरका सुन्दर� प्र�तयो�गता िजतेप�छ 
मेरो चासो चु�लएको �थयो। प्र�तयो�गता आयोजकहरुले र प्र�तस्पध�हरुले 
प�न म�हलाको व्यिक्तत्व �वकास हुन्छ भन्ने दाबी गथ�। म पत्याउँथ�। 
तर एकपटक �मस व�ड प्र�तयो�गता हे�ररहँदा एउटा कुरा देखेर िजल 
पर�— �मस व�ड प्रा.�ल. का अध्य� र सहअध्य� भनेर एक दम्पतीलाई 
स्टेजमा बोलाइयो। ए… यो त व्यापार पो रहेछ भन्ने थाहा पाए।ँ केह� 
�वरोध प्रदशर्न प�न देख्थ� तर मलाई त्यसबारे चासो वा जानकार� 
�थएन। तर प�छ थाहा पाएँ– सौन्दयर् प्र�तयो�गता व्यापार नै हो।

जस्तो सन ् २००० को दशकमा भारतका सुिस्मता सेन, ऐश्वयार् राय,

डायना हेडने, युक्ता मुखी, लारा द�ा, �प्रयङ्का चोपडाहरुले लगातार 
िजत्दाखेर� भारत अब �वश्वबजारप्र�त खलुा भएको छ र यसैको फाइदा 
उठाउनका ला�ग र सौन्दयर् प्रशाधनको बजार �वस्तारका ला�ग भारतीय 
युवतीहरुलाई जानीबुझीकन िजताइएको हुनसक्छ भन्ने चचार् भएकै हो। 
यसबाहेक यो एउटा इभेन्ट हो। जस्तो अरु ‘रङ्गारङ्ग’ भ�नने 
साङ्गी�तक वा नतृ्यका कायर्क्रम वा कन्सटर्हरु दशर्कले �टकट काटेर 
हेछर्न ्र आयोजकलाई नाफा हुन्छ, यो प�न त्यस्त ैहो। त्यसमा�थ यसमा 
त म�हलाको शर�र नै प्रदशर्न हुन्छ। सो �बजनेस त्यसमा प�न 
म�हलाको शर�र सो गरेर ग�रने �बजनेस। त्योभन्दा बढ� नाफाको 
�बजनेस अरु के होस।्

सुन्दर� प्र�तयो�गताबाट �विजत सहभागीको आत्मगौरव तत्�ण त उँचो 
हुन्छ होला तर त्यसबाट हान�हरुको मनोभावनाबारे तपा�ले केह� अध्ययन 
गनुर् भएको छ ?

िजत्नेले कुनै ठूलै कारनामा गछर्न ्जस्तो मलाई लाग्दैन। हो, उनीहरुलाई 
आ�थर्क रुपमा भने फाइदा हुन्छ। जस्तो �क सन ्१९९७ �क �मस व�ड 
भारतक� डायना हेडनेले सुन्दर� प्र�तयो�गतामा �कन भाग �लएको भनेर 
सोध्दा ‘�मस व�ड भएबापत पुरस्कारमा पाइने एक लाख डलरका ला�ग’

भन्ने जवाफ �दएक� �थइन।् तर हान�हरुले प�न ‘ओहो खबु ठूलो 
उपलिब्ध गर�, धेरै कुरा �सक� , देश घुम�’ नै भ�नराखेका हुन्छन।् अब 
उनीहरुले नै त्यसो भनेप�छ हामीले होइन �तमीहरुको मनो�व�ान �बगे्रको 
छ कसर� भन्नु। िजतेकाहरुलाई प�न क�त समयसम्म आफ्नो तौल १ 
ग्राम प�न बढाउन नपाउने वा आयोजकको अनुम�त�बना कतै यात्रासमेत 
गनर् नपाउने आ�द अनुबन्धहरु हुन्छन।् अब म�हलाको स्वतन्त्रता,
सब्स्ट्यान्स जस्ता कुरा खबु उठाइने यस्ता प्र�तयो�गताका आयोजकहरु 
वा सहभागीहरु यसबारे भने मौन रहन्छन।्

प्र�तयो�गता िजतेबापत प्राप्त हुने मोड�लङ, �फल्मका अफर, घुमघाम र 
चमकदमकयुक्त जीवनशैल�ले शायद सहभागीहरुको मुख बन्द राख्छ। 
अक� त�रकाले भन्दाखे�र धेरै पैसाले उनीहरुको मुख टा�लएको हुन्छ। यो 
बाहेक सुन्दर� प्र�तयो�गताको औ�चत्यकै बारेमा उठाउन �मल्ने प्रश्नहरु 
नै अन�गन्ती छन।् जस्तो �वश्वस्तरको प्र�तयो�गतामा जानुअ�घ नै 
उनीहरु रािष्ट्रय प्र�तयो�गतामा िजतेर गएका हुन्छन।् त्यसका ला�ग 
उनीहरु क�त म�हना वा वषर् पातल� दे�खनका ला�ग खानेकुरा नखाई 
बस्छन ्र पोषणबाट विञ्चत रहन्छन।् शर�रका ला�ग अत्यावश्यक पोषक 
तत्वका अभावले उनीहरुको शर�र �नमार्ण (जुन एक �दनको प्र�क्रया 
होइन) मा क�त नकारात्मक असर पछर् ? रक्तअल्पताजस्ता समस्या
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भोग्ने ‘सुन्दर�’ क�त होलान ्? भ�वष्यमा उनीहरु गभर्वती वा सुत्केर� हुने
बेला के असर पछर् ? जस्ता अन�गन्ती प्रश्न छन।्

एकपटक नेपालकै सुन्दर� प्र�तयो�गता हेद�गदार् �नणार्यकहरुले युवतीहरुको 
कपाल समातेर केस्राकेस्रा केलाएको देख�। सायद त्यो ‘ब्यु�टफुल हेयर 
कन्टेस्ट’ �थयो। त्यो देखेर मलाई �वरक्त लाग्यो। त्यसैगर� मुस्कानका 
ला�ग वा �बच—वेयरमा को सबभन्दा राम्री दे�खन्छे वा फोटोमा को राम्री 
आउँछे भन्नेजस्ता प्र�तयो�गता प�न हुने गछर्न।् जब�क यी सबै 
जन्मजात र प्रकृ�तप्रद� कुरा हुन।् �यनको आधारमा कसैलाई कम वा 
बढ� नम्बर �दइनेजस्ता प्र�तयो�गता आफ� मा वा�हयात हुन।् कसैको 
कपाल वा मुस्कानको आधारमा मूल्याङ्कन ग�रनु त वस्तुकरणको 
सबैभन्दा �नकृष्ट उदाहरण हो। यसले सुन्दरता वा व्यिक्तत्वका 
एकात्मक मान्यताहरुलाई प्रव�धन गछर्। �बचवेयर जस्ता प्र�तयो�गता 
रा�खनाले त िस्वमसुट वा �ब�कनी लगाउन पातल� नै हुनुपछर् भन्ने 
मान्यता स्था�पत ग�रन्छ। जब�क जो म�हला पातल� छैनन ् उनीहरु 
प�न त समुद्र �कनार वा पौडी पोखर�मा गएर �ब�कनी वा स्वीमसुट 
लगाएर पौ�डन उ��कै स्वतन्त्र छन।्

अझ समुद्र �कनार वा िस्व�मङ पुलमा लगाइने लुगा लगाएर 
म�हलाहरुलाई स्टेजमा भेडाबाख्रा जसर� �हँडाइनु नै क�तसम्मको 
वा�हयात र अपमानजनक ग�त�व�ध हो। जब�क हामी क�तपय ठाउँमा 
जाँदा ड्रसेकोडको पालना गछ�। पिश्चममा त यो झन ् बढ� पालना
ग�रन्छ। कुनै ठाउँमा जाँदा ह्याट र पन्जा नलगाई �छन� नपाइने 
भनेजस्ता ड्रसेकोड पालना ग�रने देशमा समुद्र �कनारमा लगाइने लुगा 
लगाएर जब म�हलाहरु स्टेजमा �हँड्छन ्भने त्यो कुन हदको वस्तुकरण 
हो। अ�न यस्ता प्र�तयो�गतामा भाग �लएर बुद्�ध र व्य��त्वको �वकास 
तथा म�हलाको सशक्तीकरण हुन्छ भन्ठान्ने हो भने त्यसमा भाग 
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भोग्ने ‘सुन्दर�’ क�त होलान ्? भ�वष्यमा उनीहरु गभर्वती वा सुत्केर� हुने
बेला के असर पछर् ? जस्ता अन�गन्ती प्रश्न छन।्

एकपटक नेपालकै सुन्दर� प्र�तयो�गता हेद�गदार् �नणार्यकहरुले युवतीहरुको 
कपाल समातेर केस्राकेस्रा केलाएको देख�। सायद त्यो ‘ब्यु�टफुल हेयर 
कन्टेस्ट’ �थयो। त्यो देखेर मलाई �वरक्त लाग्यो। त्यसैगर� मुस्कानका 
ला�ग वा �बच—वेयरमा को सबभन्दा राम्री दे�खन्छे वा फोटोमा को राम्री 
आउँछे भन्नेजस्ता प्र�तयो�गता प�न हुने गछर्न।् जब�क यी सबै 
जन्मजात र प्रकृ�तप्रद� कुरा हुन।् �यनको आधारमा कसैलाई कम वा 
बढ� नम्बर �दइनेजस्ता प्र�तयो�गता आफ� मा वा�हयात हुन।् कसैको 
कपाल वा मुस्कानको आधारमा मूल्याङ्कन ग�रनु त वस्तुकरणको 
सबैभन्दा �नकृष्ट उदाहरण हो। यसले सुन्दरता वा व्यिक्तत्वका 
एकात्मक मान्यताहरुलाई प्रव�धन गछर्। �बचवेयर जस्ता प्र�तयो�गता 
रा�खनाले त िस्वमसुट वा �ब�कनी लगाउन पातल� नै हुनुपछर् भन्ने 
मान्यता स्था�पत ग�रन्छ। जब�क जो म�हला पातल� छैनन ् उनीहरु 
प�न त समुद्र �कनार वा पौडी पोखर�मा गएर �ब�कनी वा स्वीमसुट 
लगाएर पौ�डन उ��कै स्वतन्त्र छन।्

अझ समुद्र �कनार वा िस्व�मङ पुलमा लगाइने लुगा लगाएर 
म�हलाहरुलाई स्टेजमा भेडाबाख्रा जसर� �हँडाइनु नै क�तसम्मको 
वा�हयात र अपमानजनक ग�त�व�ध हो। जब�क हामी क�तपय ठाउँमा 
जाँदा ड्रसेकोडको पालना गछ�। पिश्चममा त यो झन ् बढ� पालना
ग�रन्छ। कुनै ठाउँमा जाँदा ह्याट र पन्जा नलगाई �छन� नपाइने 
भनेजस्ता ड्रसेकोड पालना ग�रने देशमा समुद्र �कनारमा लगाइने लुगा 
लगाएर जब म�हलाहरु स्टेजमा �हँड्छन ्भने त्यो कुन हदको वस्तुकरण 
हो। अ�न यस्ता प्र�तयो�गतामा भाग �लएर बुद्�ध र व्य��त्वको �वकास 
तथा म�हलाको सशक्तीकरण हुन्छ भन्ठान्ने हो भने त्यसमा भाग 

�लनेहरुले नै यो कुरा उठाउनु पन� हो। यसैमा अक� कुरा प�न छ त्यो 
भनेको यसमा हुने भ�नने क�थत अङ्गप्रदशर्न। मलाई मा�थका तकर्  र 
प्रश्नहरुको सन्दभर्मा यो �वषय �नकै गौण र महत्वह�न लाग्छ।

सुन्दर� प्र�तयो�गतासँगै �वद्यालयहरुले प�न यसै शीषर्कमा स्कुलका 
बाल–बा�लकाबीच यह� मोडलेको प्र�तयो�गता गराउने चलन बढेको छ। 
बालबा�लकाको व्यिक्तत्व �नमार्णमा के यो सकारात्मक कदम हो ?

हामीकहाँ २०६२÷६३ सालदे�ख एउटा शब्दावल� �नकै प्रच�लत छ 
‘समावेशी समाज’ भन्ने। समावेशी समाज भनेको सबै जात, वगर्, धमर्,
रुप—रङ्ग, शार��रक—मान�सक �मता भएका व्यिक्तहरुका ला�ग समाज 
उ��कै खलुा, ल�चलो, पहँुचयुक्त र भेदभावमुक्त हुनुपछर् भन्ने धारणा हो। 
यसले ‘एिक्सलेन्स’ अथार्त ् उत्कृष्टताको �सद्धान्तलाई सीध ै नकाछर्। 
समावेशी समाजको बनावट �त्रकोणीय नभई व�ृाकार हुन्छ। जहाँ 
समाजका स्रोत, अवसर र अ�धकारसँग समाजका सबै सदस्यको दरू�,
�नकटता वा पहँुच बराबर हुन्छ। समावेशी �श�ाको अवधारणा�भत्र 
क�ामा �वद्याथ�लाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो बनाइने वा एबीसी जस्ता गे्र�डङ 
ग�रने जस्ता प्रणाल� त पद�न भने यस्ता प्र�तयो�गता कताबाट पनुर्।

यो प�न मा�थ भनेजस्तै इभेन्ट अगर्नाइजेसन वा व्यापार नै हो। 
सकारात्मक त कुनै कोणबाट प�न होइन। तर स्कुल र बच्चाहरुका 
अ�भभावकलाई नै यो कुरा थाहा हँुदैन। त्यसैले कसैलाई यस्ता 
प्र�तस्पधार्मा भाग �लन वा न�लन जबरजस्ती गनुर्भन्दा बढ� यस्ता
प्र�तयो�गताहरु के हुन ्भनेर बुझाउनु जरुर� हुन्छ। यस्ता प्र�तयो�गताले
समाजमा कुनै एकै खालको व्यिक्तत्व, रुपरंग र �मता भएका 
व्यिक्तबाहेक अरुलाई ब�हस्करणमा पारेको हुन्छ। ‘एक्स्क्लुजन’ सभ्य 
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नाग�रक, समाज वा राज्यको प�हचान होइन भन्ने ‘स्कु�लङ’को सुरुआत 
ग�रनुपछर्।

�ववाह, प�रवार र म�हला

�वद्यालय र कलेज पढ्दै गरेका म�हलाहरुमा �नकै कमले अगा�डको 
पढाइलाई �नरन्तरता �दन सकेको दे�खन्छ। भन्नुको अथर् पढ्दा पढ्दै 
उनीहरु �ववाह बन्धनमा बाँ�धन्छन।् झण्डै कस्तो लाग्छ भने आफूले 
पढ्दै गरेको भन्दा उपल्लो क�ाको पुरुषसँग �ववाह गर� �दनका ला�ग 
मात्र प�रवारले उनीहरुलाई पढाइरहेको हुन्छ। समाजको यो प�रघटना 
जसले म�हलाको समग्र जीवनमा प्रभाव पान� �मता राख्छ यसलाई
तपाइ�ले कसर� हेनुर् भएको छ ?

‘छोर�लाई स्कुल पठाएबापत म�टतेल �स�मैा’ जस्ता सरकार� िस्कमहरु 
आज प�न प्रच�लत छन ् हाम्रो देशमा। नेपालमा अझै प�न �श�ा 
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नाग�रक, समाज वा राज्यको प�हचान होइन भन्ने ‘स्कु�लङ’को सुरुआत 
ग�रनुपछर्।

�ववाह, प�रवार र म�हला

�वद्यालय र कलेज पढ्दै गरेका म�हलाहरुमा �नकै कमले अगा�डको 
पढाइलाई �नरन्तरता �दन सकेको दे�खन्छ। भन्नुको अथर् पढ्दा पढ्दै 
उनीहरु �ववाह बन्धनमा बाँ�धन्छन।् झण्डै कस्तो लाग्छ भने आफूले 
पढ्दै गरेको भन्दा उपल्लो क�ाको पुरुषसँग �ववाह गर� �दनका ला�ग 
मात्र प�रवारले उनीहरुलाई पढाइरहेको हुन्छ। समाजको यो प�रघटना 
जसले म�हलाको समग्र जीवनमा प्रभाव पान� �मता राख्छ यसलाई
तपाइ�ले कसर� हेनुर् भएको छ ?

‘छोर�लाई स्कुल पठाएबापत म�टतेल �स�मैा’ जस्ता सरकार� िस्कमहरु 
आज प�न प्रच�लत छन ् हाम्रो देशमा। नेपालमा अझै प�न �श�ा 

भाग्यमानीहरुको पहँुचमा छ र छोर�हरु यो मामलामा अ�त�रक्त 
भाग्यमानी हुनुपन� अवस्था अझै प�न छ। �श�ाले जोसुकैका ला�ग 
आत्म�नभर्रताको बाटो खोल्छ यो साँचो हो। स्कुले �श�ा बल्लबल्ल 
�दलाए प�न �वश्व�वद्यालय स्तरको �श�ामा लगानी गनर् �हच�कचाउने,
‘चा�हए त्यसकै घरका (�बहे भएर गएको घर) ले पढाउँछन’् भन्ने
बाबुआमा कैय� छन।् अब अकार्को घर भ�नने लोग्नेका प�रवारलाई 
बुहार�को पढाइ चा�हन्छ नै भन्ने के ग्यारेन्ट�। पढाइ अधरैू राखेर �बहे 
भएको र श्रीमानको मतृ्यु भइ�दनाले आत्म�नभर्रताको बाटो समात्न �नकै 
लामो समय लागेका म�हलाका उदाहरण प्रशस्तै छन।् यसमा छोर�मा�थ 
लगानी गरेको �फतार् आउँदैन भन्ने धारणा नै मुख्य हो।

क�तपय प�रवारका छोर�ले अ�लक�त बढ� उमेरसम्म �ववाह नगरेका, राम्रो 
�श�ा प्राप्त गरेका, राम्रो काम गरेर पैसा कमाइरहेका प�न छन।् तर 
यस्तै प�रवारका बाबुआमा प�न छोर�को कमाइ खाएको आरोप लाग्छ 
भनेर छोर�को कमाइ प्रयोग गनर् �हच�कचाएको दे�खन्छ। यसर� हेदार् प�न 
त उनीहरुले छोर�मा�थ गरेको लगानी खेर गएको नै मान्न �मल्ने भयो। 
मा�थल्लो क�ाको वा धेरै पढेको केटासँग �बहा गराउन खोज्नुको कारण 
प�न उह� केटा उमेरमा जेठो, धेरै पढेको र केट�लाई कमाएर खवुाउन 
सक्ने हुनुपछर् भन्ने सामािजक मान्यता हो। पढाइ नै अधरूो राखेर
छोर�को �बहे गराउन प�रवार आ��ने अक� मुख्य सामािजक कारण 
समाजमा केट�मान्छेका ला�ग तो�कएको ‘यौवन’को अव�ध छोटो हुनु हो। 
‘�छटो �बहे ग�रहाल्नुपछर् नत्र �छिप्पन्छन’् जस्ता भनाइ नेपाल� 
प�रवारहरुमा छ्याप्छ्याप्ती सुन्न पाइन्छ। एउट� २५ वषर्क� केट� �बहेका 
ला�ग प्रशस्त �छिप्पसकेक� मा�नन्छे जब�क ३५ नाघेको केटा प�न खासै 
�छिप्पएको मा�नँदैन। छोर�हरुको पढाइ अधरूो रहनुको मुख्य कारण यो 
प�न हो।
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�ववाह भन्ने संस्था नै हामीलाई क�त आवश्यक छ ? �ववाह नामक 
संस्थाको �वघटन भएको �दन प�रवारको संरचना कस्तो हुन्छ होला केह� 
�वश्लेषण गनर् स�कन्छ ?

�ववाहको इ�तहास पाँच हजार वषर् पुरानो मात्र ैहो भ�नन्छ। �ववाह संस्था 
जिन्मनुअ�घ मान्छेहरु समूहमा बस्थे। अझै प�न क�तपय ठाउँमा 
आ�दवासीहरुको अिस्तत्व छ। त्यहाँ उनीहरु समूहमै बस्छन।् त्यसर� प�न 
प�रवारको संरचना अिस्तत्वमै �थयो र छ। मात्र ैप�रवारको साइज सानो 
ठूलो भन्ने कुरा हो। समाजमा �ववाह एउटा सामािजक अनुबन्धको रुपमा 
�वक�सत हँुदै आएको हो। �वशषेगर� मा�नस जब व्यिक्तगत सम्प��को 
युगमा प्रवेश गय� त्यहाँदे�ख एकल बैबा�हक व्यवस्थाको (एक�नष्ठ 
�ववाह प्रणाल�) सुरुआत भयो भ�नन्छ। जब व्यिक्तलाई आफ्नो सम्प�� 
आफ्नै सन्तानमा हस्तान्तरण होस भन्ने लालसा जाग्यो, त्य�तबेला 
समूहमा बस्दा आफ्ना सन्तान �चन्न गाह्रो भयो र �ववाह भन्ने संस्था 
जिन्मयो।

�ववाह भन्ने संस्था य�त �छटै �वघटन होला जस्तो लाग्दैन। �कनभन े
मा�नसहरुका ला�ग �ववाहको कानुनी मात्र होइन सामािजक, सांस्कृ�तक,

भावनात्मक महत्व प�न छ। यो धेरै �दनसम्म घरमा चहलपहल रहन,े

आफन्तहरु भेट्ने, राम्रो लगाउने, मीठो खाने, नाच्न,े गाउने अथार्त 
‘से�लब्रेसन’को एउटा अवसर भएको छ। दै�नक जीवनका उतार चढावबाट 
ब्रेक �लन प�न मान्छेहरु यस्ता से�लब्रेसनलाई �नरन्तरता �दइराख्छन।् 
हाम्रो जस्तो देशमा �ववाह अ�नवायर् मा�ननुको अक� मुख्य कारण
जन्मेको बच्चाको कानुनी है�सयत के हुने भन्ने नै हो। राज्य आफ्ना
नाग�रकप्र�त िजम्मेवार रहने हो भन े पूव�य समाजमा प�न �ववाह 
नामक संस्थाको उपिस्थ�त रहनु नरहनुले फरक पाद�न। यो एउटा रोजाइ 
मात्र ै बनेर रह� रहन सक्छ। �ववाह नभए प�न ‘प�रवार’को संरचनामा 
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�ववाह भन्ने संस्था नै हामीलाई क�त आवश्यक छ ? �ववाह नामक 
संस्थाको �वघटन भएको �दन प�रवारको संरचना कस्तो हुन्छ होला केह� 
�वश्लेषण गनर् स�कन्छ ?

�ववाहको इ�तहास पाँच हजार वषर् पुरानो मात्र ैहो भ�नन्छ। �ववाह संस्था 
जिन्मनुअ�घ मान्छेहरु समूहमा बस्थे। अझै प�न क�तपय ठाउँमा 
आ�दवासीहरुको अिस्तत्व छ। त्यहाँ उनीहरु समूहमै बस्छन।् त्यसर� प�न 
प�रवारको संरचना अिस्तत्वमै �थयो र छ। मात्र ैप�रवारको साइज सानो 
ठूलो भन्ने कुरा हो। समाजमा �ववाह एउटा सामािजक अनुबन्धको रुपमा 
�वक�सत हँुदै आएको हो। �वशषेगर� मा�नस जब व्यिक्तगत सम्प��को 
युगमा प्रवेश गय� त्यहाँदे�ख एकल बैबा�हक व्यवस्थाको (एक�नष्ठ 
�ववाह प्रणाल�) सुरुआत भयो भ�नन्छ। जब व्यिक्तलाई आफ्नो सम्प�� 
आफ्नै सन्तानमा हस्तान्तरण होस भन्ने लालसा जाग्यो, त्य�तबेला 
समूहमा बस्दा आफ्ना सन्तान �चन्न गाह्रो भयो र �ववाह भन्ने संस्था 
जिन्मयो।

�ववाह भन्ने संस्था य�त �छटै �वघटन होला जस्तो लाग्दैन। �कनभन े
मा�नसहरुका ला�ग �ववाहको कानुनी मात्र होइन सामािजक, सांस्कृ�तक,

भावनात्मक महत्व प�न छ। यो धेरै �दनसम्म घरमा चहलपहल रहन,े

आफन्तहरु भेट्न,े राम्रो लगाउने, मीठो खाने, नाच्न,े गाउने अथार्त 
‘से�लब्रेसन’को एउटा अवसर भएको छ। दै�नक जीवनका उतार चढावबाट 
ब्रेक �लन प�न मान्छेहरु यस्ता से�लब्रेसनलाई �नरन्तरता �दइराख्छन।् 
हाम्रो जस्तो देशमा �ववाह अ�नवायर् मा�ननुको अक� मुख्य कारण
जन्मेको बच्चाको कानुनी है�सयत के हुने भन्ने नै हो। राज्य आफ्ना
नाग�रकप्र�त िजम्मेवार रहने हो भन े पूव�य समाजमा प�न �ववाह 
नामक संस्थाको उपिस्थ�त रहनु नरहनुले फरक पाद�न। यो एउटा रोजाइ 
मात्र ै बनेर रह� रहन सक्छ। �ववाह नभए प�न ‘प�रवार’को संरचनामा 

कुनै फरक पछर् जस्तो मलाई लाग्दैन। जसर� पिश्चमका थपु्रै देशमा 
जवान छोराछोर�का बाबुआमा एक अकार्सँग अ�ववा�हत नै हुन्छन ्र प�न 
उनीहरु प�रवारकै रुपमा रहन्छन।्

समाजशास्त्रीय दृिष्टकोण र अध्ययनहरुले एकल बैबा�हक प्रथाले 
म�हलाको सामािजक शार��रक स्वतन्त्रतालाई कुिण्ठत नै गरेको मान्छन।् 
एकल बैबा�हक व्यवस्थामा म�हलाहरु घर सम्हाल्ने पुरुषहरु बा�हर जाने 
चलनले पुरुषहरु झन ् बढ� स्वतन्त्र र फैलँदै गए र म�हलाको �हँडडुल 
गन� स्वतन्त्रता त्यह� अनुपातमा कम हँुदे गयो। अ�हले प�न िस्थ�त 
त्यह� नै छ। यसमा धेरै प�रवतर्न आएको छैन। अझै प�न कलेज पढ्ने 
बुहार�ले जाँचको बेला पढ्ने समयका ला�ग माइत जानुपन�, सुत्केर� 
भएप�छ बच्चा बोकेर माइतै जानुपन� र बच्चा अ�ल�कत हुक� प�छ र 
घरको काम गनर् सक्नेगर� शर�र तङ्�ग्रएप�छ तुरुन्त फक� र शार��रक श्रम 
गनुर्पन� जस्ता प्रचलन बाँक� नै छन।्

बुहार�लाई उसको पढाइ र स्वास्थ्यका ला�ग समयसमेत लगानी 
नग�र�दने चलन छ। अब झन ् बुहार�ले कुनै आ�थर्क कारोबार गनुर्परेमा 
प�तको प�रवारले उसका ला�ग अचल सम्प�� �धतो रा� �दनसेम्मको 
अवस्था त झन कल्पनाबा�हर नै छ। म�हलाको व्यिक्तत्वले माग गरेका 
आराम, �श�ा, रोजगार�, �हँडडुलको स्वतन्त्रता वा आ�थर्क लगानीजस्ता 
कुरालाई �वनाशतर् स्वीकार ग�रने प�रवारमा �बहा हुने हो भने �ववाह 
संस्थामा �छरेर प�न व्यिक्तत्व समदृ्ध भएका केह� म�हलाको उदाहरण 
छ। तर यी अपवाद मात्र ै हुन।् जसलाई हामी सामान्यीकरण गनर् 
सक्दैन�। तर अब नयाँ पुस्ताका म�हलाले �ववाहप�छ प�न आफ्ना पूवर्वत 
व्यवहार, अवसर र अ�धकारको प्रयोग वा माग �वस्तारै गनर् थालेका छन।् 
प�तको प�रवारलाई सुरुमा असहज लागे प�न, यस्ता दृश्य �बझाए प�न 
यो स्वीकार गनुर्को �वकल्प छैन।



n}lËs ax; – 28

अवसर खोज्न पुरुष अथवा म�हला �वदेश जान थालेसँगै नेपाल� म�हला 
च�रत्रह�न भए भन्ने कुरा उठेको छ। त्यसो त गाउँमै बसेको अथवा 
�वदेश गएको पुरुषको च�रत्रको �वषयमा क�हलै कुरा उठ्दैन। यो 
मान�सकताको �नमार्ण कसर� हुने गछर् �क म�हला च�रत्रह�न हुने 
अवस्थामा पुरुष च�रत्रवान नै रहन्छ ?

यो च�रत्र भन्ने कुराको मेरो आफ्नै प�रभाषा छ। तपा� कसैलाई 
लुट्नुहुन्न, चोर� गनुर्हुन्न, कसैलाई होलोहोचो भेदभाव, �थचो�मचो 
गनुर्हुन्न। एउटा सभ्य नाग�रकको रुपमा देशको शासन व्यवस्था पालना 
गनुर्हुन्छ, आफ्नो व्यिक्तगत फाइदाका ला�ग अनेकथर� �तकडम गनुर्हुन्न,

देशको कर छल� गनुर्हुन्न भने तपा� च�रत्रवान नाग�रक वा मानव हो। 
कसैको च�रत्र भन्ने कुरा उसको शार��रक वा भावनात्मक सम्बन्ध 
कोसँग छ भन्ने कुराले �नधार्रण गद�न। च�रत्रका सन्दभर्मा समाजमा 
जुन मान्यता स्था�पत छ म त्यो मान्यतालाई मािन्दन। त्यसैले तपा�ले 
सोध्न खोज्नुभएको ‘च�रत्र’बारेको उ�र एक प्रकारले यह�ँ स�कन्छ।

अब यो क�थत ‘च�रत्र’ को दोहोरो मान्यतालाई कसर� मलजल ग�रन्छ 
भन्ने कुरासँग पूव�य दशर्न र जीवनशैल� आ�दका कुरा जो�डन्छन।् अन्य 
सम्प्रदायकोबारे म �बना अध्ययन बोल्न सिक्दन। तर तपा� र म जुन 
सम्प्रदायमा जिन्मय�, हु�कर् य� त्यहाँ म�हला र पुरुषको ला�ग बनेका 
उखानटुक्का, उिक्तहरु र प�ढने �कताबहरु हेदार् थाहा हुन्छ। यस्ता 
खालका दोहोरो मान�सकतालाई �यनैले मलजल गरेका हुन।् ‘प�तव्रता 
नार�’ र ‘मदर्का दशवट�’ भन्ने जस्ता �वरोधाभासी उिक्तहरु एकै समयमा 
प्रच�लत रहेको समाजमा बस्ने तपा� हामीले यो प्रश्नको उ�र
एकअकार्लाई नसोधीकनै बुझ्न सक्छ�। प�तव्रता धमर् नष्ट भएमा तेरो
लोग्नलेाई य�तय�त नराम्रो हुन्छ भनेर सध� त्रस्त बनाइने पत्नी राम्रर�
दाँत देखाएर हाँस्न प�न �हच�कचाउँछे। तर एउटा लोग्नेले प�हल� 
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अवसर खोज्न पुरुष अथवा म�हला �वदेश जान थालेसँगै नेपाल� म�हला 
च�रत्रह�न भए भन्ने कुरा उठेको छ। त्यसो त गाउँमै बसेको अथवा 
�वदेश गएको पुरुषको च�रत्रको �वषयमा क�हलै कुरा उठ्दैन। यो 
मान�सकताको �नमार्ण कसर� हुने गछर् �क म�हला च�रत्रह�न हुने 
अवस्थामा पुरुष च�रत्रवान नै रहन्छ ?

यो च�रत्र भन्ने कुराको मेरो आफ्नै प�रभाषा छ। तपा� कसैलाई 
लुट्नुहुन्न, चोर� गनुर्हुन्न, कसैलाई होलोहोचो भेदभाव, �थचो�मचो 
गनुर्हुन्न। एउटा सभ्य नाग�रकको रुपमा देशको शासन व्यवस्था पालना 
गनुर्हुन्छ, आफ्नो व्यिक्तगत फाइदाका ला�ग अनेकथर� �तकडम गनुर्हुन्न,

देशको कर छल� गनुर्हुन्न भने तपा� च�रत्रवान नाग�रक वा मानव हो। 
कसैको च�रत्र भन्ने कुरा उसको शार��रक वा भावनात्मक सम्बन्ध 
कोसँग छ भन्ने कुराले �नधार्रण गद�न। च�रत्रका सन्दभर्मा समाजमा 
जुन मान्यता स्था�पत छ म त्यो मान्यतालाई मािन्दन। त्यसैले तपा�ले 
सोध्न खोज्नुभएको ‘च�रत्र’बारेको उ�र एक प्रकारले यह�ँ स�कन्छ।

अब यो क�थत ‘च�रत्र’ को दोहोरो मान्यतालाई कसर� मलजल ग�रन्छ 
भन्ने कुरासँग पूव�य दशर्न र जीवनशैल� आ�दका कुरा जो�डन्छन।् अन्य 
सम्प्रदायकोबारे म �बना अध्ययन बोल्न सिक्दन। तर तपा� र म जुन 
सम्प्रदायमा जिन्मय�, हु�कर् य� त्यहाँ म�हला र पुरुषको ला�ग बनेका 
उखानटुक्का, उिक्तहरु र प�ढने �कताबहरु हेदार् थाहा हुन्छ। यस्ता 
खालका दोहोरो मान�सकतालाई �यनैले मलजल गरेका हुन।् ‘प�तव्रता 
नार�’ र ‘मदर्का दशवट�’ भन्ने जस्ता �वरोधाभासी उिक्तहरु एकै समयमा 
प्रच�लत रहेको समाजमा बस्ने तपा� हामीले यो प्रश्नको उ�र
एकअकार्लाई नसोधीकनै बुझ्न सक्छ�। प�तव्रता धमर् नष्ट भएमा तेरो
लोग्नेलाई य�तय�त नराम्रो हुन्छ भनेर सध� त्रस्त बनाइने पत्नी राम्रर�
दाँत देखाएर हाँस्न प�न �हच�कचाउँछे। तर एउटा लोग्नेले प�हल� 

पत्नीलाई थाहै न�दई घरमा अक� �भ�याउनेसम्मको �हम्मत सिजलै 
गछर्।

जेठ� चपुचाप सहेर बस्न बाध्य हुन्छे। जे भए �न �मलेर बस भनेर त्यह� 
समाज उसलाई सम्झाउँछ। र केह� समयप�छ �दद�ब�हनी भनेर �मलेर 
�हँड्न बाध्य हुन्छे। कमाएर खवुाउने भन्ने कुरामा पुरुषको पहँुच र 
म�हलालाई कमाएर खवुाउनेले जे गरे �न सहनपुछर् भन्ने मान्यताकै 
आधारमा यो कुरा स्था�पत भएको हो। वैदे�शक रोजगार�मा गएका 
प�तका पत्नीलाई प�न उसैलाई पाल्नका ला�ग �वदेश गएकोले उसलाई 
(प�त) केह� भन्नु हँुदैन भन्ने मान्यता स्था�पत ग�रएको हो। वैदे�शक
रोजगार�कै कारण सह�, अब �बस्तारै म�हलाहरुले आफ्नो सामािजक 
स्थान र यौ�नकताको बारेमा मौन रुपमै भए प�न आवाज उठाइरहेका 
छन।् उनीहरुले च�रत्रको दोहोरो प�रभाषाकै बारेमा नबोल� नबोल� प्रश्न 
उठाएका छन।् यो कुरा एक �दन त पक्कै सु�नने गर� बहसमा आउला।

प्रेममा �न�लर्प्त भएर सम्पूणर् समपर्ण गरेक� प्रे�मका डराउँदै प्रेमीलाई 
भन्छे– ‘�तमीलाई के, �तमी त छोरा मान्छे ह� केह� हुन्न, म त म�हला हँु 
मेरो इज्जतै जान्छ। म समाजमा मुख देखाउन लायक हँु�दनँ’ इज्जत 
अथार्त च�रत्रह�न घो�षत हुने डरको धारणा कसर� �नमार्ण हुन्छ ?

सामािजक प्र�तष्ठाको कुरा स्वतन्त्र यौन जीवनसँग कसर� गा�सँने गछर् ?

यसको कारण म�हलाको यौ�नकता समाजको �नयन्त्रणमा रहनु हो। 
सामािजक प्र�तष्ठाको कुरा प�न म�हलाको स्वतन्त्र यौनजीवनसँग मात्र ै
जो�डएको छ। पुरुषसँग होइन। �ववाह अ�घसम्म केट� ‘कुमार�’ नै 
रहनुपन� भन्न ेधारणा छ। पुरुष ‘कुमार’ छ �क छैन भन्ने खोजी गौण 
रहन्छ। अक� कुरा �ववाह भन्ने संस्था समाज र राज्यको कानुन 
दवुैद्वारा संर��त र संस्थागत छ। कसैले ‘�बटुल्याएक�’ केट�सँग �बहा 
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नगन� भन्नेजस्ता एकाङ्गी धारणा म�हलाका ला�ग मात्रै ‘एिप्लकेबल’ छ। 
जब�क एउटा प्रेमसम्बन्ध टुट्◌्नु त के कुरा घरमा पत्नी नै हँुदा प�न 
कुनै पुरुषले ढुक्कले अक� �बहेसमेत गनर् पाउँछ। त्यसैले प्रेमीसँगको 
सम्बन्ध बा�हर आइसकेप�छ त्यो टुट्यो र अक�सँग �बहा हुने िस्थ�त 
आएमा के गन� भनेर उनीहरु डराउँछन।् �तमीलाई के छ र जस्ता प्रश्न
गछर्न।्

अक� कुरा प्रेम सम्बन्धबाट गभर् रहे वा बच्चा जन्मे आफ्नो भ�वष्य के 
हुने भनेर प�न प्रे�मकाहरु डराउँछन।् �कनभने यस्ता सम्बन्धबाट 
जन्मेको बच्चाको बाबु सध� अदृश्य हुन्छ। तर आमाले त अदृश्य हुन 
�मलेन। साढे नौ म�हना पेटमा रा� ुनै पय�। जन्माउन हुकार्उन नै पय�। 
अब त्यो बच्चाको कानुनी है�सयत के हुने। गभर्पात नै गरे प�न त्यसका 
ला�ग स्याहार सुसार र समय चा�हयो, जुन अदृश्य बनेर प्राप्त हँुदैन। 
जन्मेको बच्चाको ला�ग सध� आमालाई दोषी देखाउने प्रचलन बन्द हुनका 
ला�ग जन्मने बच्चा स्वतः राज्यको संर�णमा जाने �दन आउनुपछर्। यो 
कुरा उह� आमालाई आफ्नो सन्तानलाई �नःशतर् नाग�रकता �दने
अ�धकारसँग जो�डन्छ। अ�न मात्र म�हलाको स्वतन्त्र यौनजीवन र 
क�थत इज्जतको सम्बन्ध गाँ�सदैन। नत्र ‘बाबुको प�ा नलागेको’ भनेर 
नाग�रकतामा ले�खनुपन� जस्तो कानुनी प्रावधान ज�हलेसम्म देशमा 
रहन्छ म�हलाको स्वतन्त्र यौनजीवनसँग इज्जत जो�डने प्रचलन बन्द 
हँुदैन।

काम र अवसरको खोजीमा �वदेश जाने प्र�क्रया बढेसँगै �ववाहाउ�र 
सम्बन्धमा वदृ्�ध भएको अनुमान ग�रएको छ, यसले समाजमा कस्तो 
प्रभाव पाछर् ?
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नगन� भन्नेजस्ता एकाङ्गी धारणा म�हलाका ला�ग मात्रै ‘एिप्लकेबल’ छ। 
जब�क एउटा प्रेमसम्बन्ध टुट्◌्नु त के कुरा घरमा पत्नी नै हँुदा प�न 
कुनै पुरुषले ढुक्कले अक� �बहेसमेत गनर् पाउँछ। त्यसैले प्रेमीसँगको 
सम्बन्ध बा�हर आइसकेप�छ त्यो टुट्यो र अक�सँग �बहा हुने िस्थ�त 
आएमा के गन� भनेर उनीहरु डराउँछन।् �तमीलाई के छ र जस्ता प्रश्न
गछर्न।्

अक� कुरा प्रेम सम्बन्धबाट गभर् रहे वा बच्चा जन्मे आफ्नो भ�वष्य के 
हुने भनेर प�न प्रे�मकाहरु डराउँछन।् �कनभने यस्ता सम्बन्धबाट 
जन्मेको बच्चाको बाबु सध� अदृश्य हुन्छ। तर आमाले त अदृश्य हुन 
�मलेन। साढे नौ म�हना पेटमा रा� ुनै पय�। जन्माउन हुकार्उन नै पय�। 
अब त्यो बच्चाको कानुनी है�सयत के हुने। गभर्पात नै गरे प�न त्यसका 
ला�ग स्याहार सुसार र समय चा�हयो, जुन अदृश्य बनेर प्राप्त हँुदैन। 
जन्मेको बच्चाको ला�ग सध� आमालाई दोषी देखाउने प्रचलन बन्द हुनका 
ला�ग जन्मने बच्चा स्वतः राज्यको संर�णमा जाने �दन आउनुपछर्। यो 
कुरा उह� आमालाई आफ्नो सन्तानलाई �नःशतर् नाग�रकता �दने
अ�धकारसँग जो�डन्छ। अ�न मात्र म�हलाको स्वतन्त्र यौनजीवन र 
क�थत इज्जतको सम्बन्ध गाँ�सदैन। नत्र ‘बाबुको प�ा नलागेको’ भनेर 
नाग�रकतामा ले�खनुपन� जस्तो कानुनी प्रावधान ज�हलेसम्म देशमा 
रहन्छ म�हलाको स्वतन्त्र यौनजीवनसँग इज्जत जो�डने प्रचलन बन्द 
हँुदैन।

काम र अवसरको खोजीमा �वदेश जाने प्र�क्रया बढेसँगै �ववाहाउ�र 
सम्बन्धमा वदृ्�ध भएको अनुमान ग�रएको छ, यसले समाजमा कस्तो 
प्रभाव पाछर् ?

�ववाहउ�र सम्बन्धका अरु प�न थपु्रै कारण छन।् वैदे�शक रोजगार� यो 
मध्येको एउटा कारण हो। तर यह� मात्र ैअिन्तम कारण होइन। लामो 
समय सम्पकर् �वह�न भएप�छ कुनै प�न व्यिक्तका बीचको सम्बन्धको 
घनत्व कम हँुदै जान्छ। यो प्रेमी प्रेमीकाका ला�ग प�न उ��कै लागू 
हुन्छ। बाबु आमा र छोराछोर� बीच प�न। �ववाहउ�र सम्बन्धको कारण 
प�न यह� हो। एउट� वयस्क म�हलाका ला�ग �ववाह दालभात खाएर 
पा�लनु मात्रै हो वा अरु प�न केह� हो ? तँलाई पालेको छु भन्ने आधारमै 
उसलाई उसका यौनजीवन र प्रजननजस्ता वयस्कताका अ�धकारबाट 
वष�वषर् विञ्चत गनर् पाइने हो �क हैन ? �ववाह एकजना वयस्क 
व्यिक्तका ला�ग भावनात्मक, मान�सक सुर�ा र साथ त हो नै हाम्रो 
जस्तो देशमा यौन अ�धकारको वैधा�नकता प्राप्त गन� प्र�क्रया प�न हो।

य�द कुनै म�हलाले मेरा ला�ग �ववाह प�तका घरका हजारवटा धन्दा 
गनुर्, उसका �बरामी र वदृ्ध बाबुआमा स्याहानुर्, बच्चा हुकार्उनुबाहेक अरु 
प�न केह� हो भनेर आवाज उठाएका छन ्भने त यसको सुनुवाइ हुनै 
पय�। �ववाह भन्ने संस्थालाई वष�वषर् आफ्नो मात्र काँधमा धान्ने 
िजम्मेवार� म�हलाको मात्र हो �क होइन भन्न ेप्रश्न मुख्य हो। तपा�ले 
राम थापाले गाएको गीत सुन्नुभएको छ ? ‘मैले के गरँु �तमी आउँछौ 
�क अक�  बे (�बहे) गरँु’। नेपाल� म�हलाको अ�हलेको आवाज प�न 
यस्तैयस्तै हो, �क ‘म एक्लोपनाबाट वाक्क भएँ, �तम्रो साथ वष�वषर् 
नपाउने हो भने मैले अक� साथी खोज्नुपछर्।’ समाजमा यसको असर 
ठ्याक्कै यह� होला भनेर त कसर� भन्न।े तर के अनुमान गनर् सिक्न्छ 
भने ‘स्वास्नी पोइला जान्छे’ भन्ने डरले युवाहरुको �वदे�शने क्रम
रो�कएला अथवा �वदेश गए समय समयमा घर आउलान ्अथवा त्यस्तो 
देशमा जालान ्जहाँ पत्नी वा प�रवार लैजान �मल्नेछ। यसो हुन नसके 
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समाजमा �ववाहउ�र सम्बन्ध, पुन�वर्वाह वा बैबा�हक सम्बन्ध�वच्छेदलाई 
हेन� समाजको नज�रया प�हलेको भन्दा सहज हँुदै जाला।

वेश्याव�ृ� र समाज

रण्डी, वेश्या भन्ने प्रचलन प�न छ। समाजमा हा�व भएको यो 
मान�सकताको कुरा गनुर्अ�घ म�हलाहरुलाई यौनकम�को रुपमा �वकास 
गन� प्र�क्रया कस्तो रह्यो बताइ�दनुस न ?

वेश्यालयको स्थापना वा �नमार्ण ठ्याक्कै क�हले र कसर� भयो भन्ने 
�त�थ�म�त न ैत थाहा छैन। तर राजा महाराजाको पालामा एउटा राजाले 
अक� राज्यलाई िजतेप�छ त्यहाँका म�हलाहरुमा�थ िजतेकाहरुले यौन 
द�ुयवहार गदर्थे भन्ने पढेक� छु। भारतमै गयाशुद्धीन तुगलकजस्ता 
शासकका सै�नकहरुले बहुसङ्ख्यक �हन्दू धमार्वलम्बी घरका 
छोर�बुहार�हरुलाई बलात्कार गरे भनेर पढ्न पाइन्छ। त्यस्त ै
पथृ्वीनारायण शाहका सै�नकहरुले कुमाउ गढवालमा जीत हा�सल 
गरेप�छ गरे भन्ने प�न पढ्न पाइन्छ। यसमा िजतेको राज्यबाट अपहरण 
गरेर ल्याएका म�हलालाई सामू�हक रुपमा एकैठाउँमा रा�खयो र 
उनीहरुलाई यौनकम�का रुपमा प्रयोग गरेर यो प्र�क्रयाको सुरुआत भयो 
होला भनेर प�न जोड्न �मल्छ। राजा महाराजा वा नगरप्रमुखहरुले 
नगरवधहुरुलाई आश्रय र �वशषे सम्मानसमेत �दएर राख्थे भन्ने कुरा 
प�न यहाँ जो�डन सक्छन।्

नेपालमा प�न �तब्बतसँग व्यापार गन�बेला तामाङ युवतीहरुसँग 
मालसामान सा�टने चलन �थयो र त्यो प्रचलनले आजसम्म प�न 
�नरन्तरता पाएको छ। बेच�बखनमा पन�हरुमा तामाङ युवतीहरुको 
सङ्ख्या सबभन्दा बढ� हुनुको कारण त्यह� हो भनेर अध्येताहरु 
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समाजमा �ववाहउ�र सम्बन्ध, पुन�वर्वाह वा बैबा�हक सम्बन्ध�वच्छेदलाई 
हेन� समाजको नज�रया प�हलेको भन्दा सहज हँुदै जाला।

वेश्याव�ृ� र समाज

रण्डी, वेश्या भन्ने प्रचलन प�न छ। समाजमा हा�व भएको यो 
मान�सकताको कुरा गनुर्अ�घ म�हलाहरुलाई यौनकम�को रुपमा �वकास 
गन� प्र�क्रया कस्तो रह्यो बताइ�दनुस न ?

वेश्यालयको स्थापना वा �नमार्ण ठ्याक्कै क�हले र कसर� भयो भन्ने 
�त�थ�म�त नै त थाहा छैन। तर राजा महाराजाको पालामा एउटा राजाले 
अक� राज्यलाई िजतेप�छ त्यहाँका म�हलाहरुमा�थ िजतेकाहरुले यौन 
द�ुयवहार गदर्थे भन्ने पढेक� छु। भारतमै गयाशुद्धीन तुगलकजस्ता 
शासकका सै�नकहरुले बहुसङ्ख्यक �हन्दू धमार्वलम्बी घरका 
छोर�बुहार�हरुलाई बलात्कार गरे भनेर पढ्न पाइन्छ। त्यस्त ै
पथृ्वीनारायण शाहका सै�नकहरुले कुमाउ गढवालमा जीत हा�सल 
गरेप�छ गरे भन्ने प�न पढ्न पाइन्छ। यसमा िजतेको राज्यबाट अपहरण 
गरेर ल्याएका म�हलालाई सामू�हक रुपमा एकैठाउँमा रा�खयो र 
उनीहरुलाई यौनकम�का रुपमा प्रयोग गरेर यो प्र�क्रयाको सुरुआत भयो 
होला भनेर प�न जोड्न �मल्छ। राजा महाराजा वा नगरप्रमुखहरुले 
नगरवधहुरुलाई आश्रय र �वशषे सम्मानसमेत �दएर राख्थे भन्ने कुरा 
प�न यहाँ जो�डन सक्छन।्

नेपालमा प�न �तब्बतसँग व्यापार गन�बेला तामाङ युवतीहरुसँग 
मालसामान सा�टने चलन �थयो र त्यो प्रचलनले आजसम्म प�न 
�नरन्तरता पाएको छ। बेच�बखनमा पन�हरुमा तामाङ युवतीहरुको 
सङ्ख्या सबभन्दा बढ� हुनुको कारण त्यह� हो भनेर अध्येताहरु 

बताउँछन।् अक� कुरा युद्धको समयमा सै�नकहरु लडाइँ छोडरे घर
नफकुर् न ् उनीहरुलाई आफ्नी पत्नी वा प्रे�मकासँगको शार��रक साथको 
याद नआओस ् भनेर प�न उनीहरुका ला�ग म�हलाको व्यवस्था गनर् 
था�लयो र यौनकम�को रुपमा उनीहरुको �नमार्ण भयो भ�नन्छ। तपा�ले 
प�हलो प्रश्नमा भनेका जस्ता सम्बोधनमा�थ पुग्नुअ�घ नै हाम्रो समाजमा 
प्रच�लत अरु भनाइबारे सोच्नुस ् न। कुनै पुरुषलाई नालायक घो�षत 
गनर्का ला�ग आइमाइजस्तो भन्ने प्रचलन वा कुनै मान्छेलाई 
जनावरजस्तो, कुकुरजस्तो भन्ने प्रचलनबारे।

कुनै प�न जनावारका आफ्नै �वशषेता हुन्छन ् र प्रकृ�तको जै�वक 
�व�वधतामा उनीहरुका आफ्नै �व�शष्ट स्थान प�न रहन्छ। तर कुनै प�न 
समाजमा �नमुखा मा�ननेहरुमा�थ सिजलै �टप्पणी गनर् सिजलो हुन्छ। 
�कनभने उनीहरु आवाज उठाउँदैनन।् म�हला र जनावरमा�थ ग�रने यस्ता 
�टप्पणी उनीहरुलाई �नमुखा ठानेरै ग�रएको हो। त्यसमा�थ हाम्रो 
समाजमा मा�नसले गन� कामअनुसार उसको सोसल स्टाटसको प�न
वग�करण हुन्छ। तपा�ले टेबलकुस�मा बसेर गन� काम राम्रो, माटोमा
टेकेर गन� काम नराम्रो भन्नेजस्तो। त्यसैले म�हला त्यसमा प�न यौन
व्यवसाय जस्तो क�थत ‘तल्लो स्तर’को काम गन�हरुलाई उनीहरुको 
पेसासँगै जोडरे जेसुकै नामले बोलाए प�न हुन्छ भन्ने हेय दृिष्टकोणको 
उपजस्वरुप यस्ता सम्बोधनहरु प्रयोग ग�रने हुन।्

आध�ुनक समाजमा यौनकमर् प�न पेसा हो भन्ने धारणा रा� था�लएसँगै 
यसको उ�चत व्यवस्थापनको कुरा उ�ठरहेको छ। रेडलाइट ए�रयाको 
�नमार्ण यसको उ�चत व्यवस्थापन हो, अथवा पँुजीवाद� अभ्यासको 
�वषाक्त अभ्यास ्?
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म�हलाहरुलाई उपभोग्य वस्तुका रुपमा प्रयोग ग�रनु आफैमा पँुजीवाद� 
समाजको �वषाक्त अभ्यास हो। यौनव्यापार जुनसकैु अवस्थामा भए प�न 
अिस्तत्वमा छ, यो सत्य हो। अ�धकारको �ेत्रमा बोल्ने—ले�,े काम 
गन�हरुका अनुसार रेडलाइट ए�रयाको �नमार्ण हुनु भनेको यौन 
व्यवसायीहरुको आधारभूत स्वास्थ्य र मानवअ�धकार र�ाको प्रत्याभू�त 
हुनु हो। उनीहरु भन्छन—् यौन व्यवसाय गन� म�हलाहरुलाई एचआईभी 
एड्स, अ�निच्छत गभर्धारण वा असुर��त गभर्पतन वा अन�धकृत ठाउँमा 
व्यापार गदार् बेला कुबेला प्रहर�ले मान� छापाका कारण उनीहरुको 
पा�रवा�रक र सामािजक जीवनमा पन� नकारात्मक असर आ�दबाट 
बचाउन रेडलाइट ए�रयाको घोषणाले मद्दत गदर्छ।

अब कुनै म�हलाले जी�वकाका ला�ग कप�रेट द�ुनया वा यौन व्यवसाय 
छान्नुमा पक्कै परक त हुन्छ नै। कोह� प�न खुशीले वा छनौटले यौन 
व्यापारमा पक्कै लाग्दैन होला। रेडलाइट ए�रयाको अिस्तत्व कुनै 
समाजमा हुनु पुँजीवाद� समाजको अनुहारको कुरुप पाटो हो भन्न 
स�कन्छ। तर समाजमा लु�कचोर� नै सह� भइरहेको यौन व्यापार र 
त्यसका के्रता चोखो छो�डनु र �वके्रताको मात्रै मयार्दा हनन हुनु क��को 
न्यायसङ्गत हो ? यसको �वकल्प के हो भन्ने प्रश्नको उ�र नआउन्जेल 
रेडलाइट ए�रया यौनव्यापारको उ�चत व्यवस्थापन नै हो भनेर मान्नैपन� 
अवस्था रहन्छ।

पुँजीवादको चरम अभ्यास गद� गरेका �वक�सत मुलुकमा म�हलालाई 
वस्तुको रुपमा ठूलो �ससाको सोकेसमा सजाएर रा� े ग�रन्छ। त्यसर� 
सजाइएका म�हलालाई उपभोक्ताले ख�रद गरेर यौन आनन्द �लन 
सक्छन।् दास युगमा दासहरुलाई �कन्ने परम्परा �थयो, प�छ दास 
म�हलाहरुको प�न त्यसैगर� ख�रद�बक्र� हुने गदर्थ्यो। आज त्यसको 
�वक�सत रुप दे�खन्छ। तर प�न म�हला अ�धकारको प�मा �वश्वलाई 
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म�हलाहरुलाई उपभोग्य वस्तुका रुपमा प्रयोग ग�रनु आफैमा पुँजीवाद� 
समाजको �वषाक्त अभ्यास हो। यौनव्यापार जुनसकैु अवस्थामा भए प�न 
अिस्तत्वमा छ, यो सत्य हो। अ�धकारको �ेत्रमा बोल्ने—ले�,े काम 
गन�हरुका अनुसार रेडलाइट ए�रयाको �नमार्ण हुनु भनेको यौन 
व्यवसायीहरुको आधारभूत स्वास्थ्य र मानवअ�धकार र�ाको प्रत्याभू�त 
हुनु हो। उनीहरु भन्छन—् यौन व्यवसाय गन� म�हलाहरुलाई एचआईभी 
एड्स, अ�निच्छत गभर्धारण वा असुर��त गभर्पतन वा अन�धकृत ठाउँमा 
व्यापार गदार् बेला कुबेला प्रहर�ले मान� छापाका कारण उनीहरुको 
पा�रवा�रक र सामािजक जीवनमा पन� नकारात्मक असर आ�दबाट 
बचाउन रेडलाइट ए�रयाको घोषणाले मद्दत गदर्छ।

अब कुनै म�हलाले जी�वकाका ला�ग कप�रेट द�ुनया वा यौन व्यवसाय 
छान्नुमा पक्कै परक त हुन्छ नै। कोह� प�न खुशीले वा छनौटले यौन 
व्यापारमा पक्कै लाग्दैन होला। रेडलाइट ए�रयाको अिस्तत्व कुनै 
समाजमा हुनु पँुजीवाद� समाजको अनुहारको कुरुप पाटो हो भन्न 
स�कन्छ। तर समाजमा लु�कचोर� नै सह� भइरहेको यौन व्यापार र 
त्यसका के्रता चोखो छो�डनु र �वके्रताको मात्रै मयार्दा हनन हुनु क��को 
न्यायसङ्गत हो ? यसको �वकल्प के हो भन्ने प्रश्नको उ�र नआउन्जेल 
रेडलाइट ए�रया यौनव्यापारको उ�चत व्यवस्थापन नै हो भनेर मान्नैपन� 
अवस्था रहन्छ।

पुँजीवादको चरम अभ्यास गद� गरेका �वक�सत मुलुकमा म�हलालाई 
वस्तुको रुपमा ठूलो �ससाको सोकेसमा सजाएर रा� े ग�रन्छ। त्यसर� 
सजाइएका म�हलालाई उपभोक्ताले ख�रद गरेर यौन आनन्द �लन 
सक्छन।् दास युगमा दासहरुलाई �कन्ने परम्परा �थयो, प�छ दास 
म�हलाहरुको प�न त्यसैगर� ख�रद�बक्र� हुने गदर्थ्यो। आज त्यसको 
�वक�सत रुप दे�खन्छ। तर प�न म�हला अ�धकारको प�मा �वश्वलाई 

नयाँ दृिष्टकोण �दने म�हला अ�धकारवाद�हरुको आवाज मुखर भएको 
पाइँदैन �कन ?

म�हलाको शर�रको दरुुपयोग कहाँ भएको छैन ? पुँजीवादमा म�हलाको 
स्थान सम्मानजनक छैन तर समाजवादमा �नकै सम्मा�नत छ भन्ने 
दाबी प�न हामी गनर् सक्दैन�। यसर� सोकेसमा राखेर मात्र ै उनीहरुको 
शोषण भएको छ भन्ने व्याख्या एकोहोरो हुन जान्छ। ओलिम्पक वा 
�वश्वकप फुटबलजस्ता �वश्वस्तर�य प्र�तस्पधार् र युद्धको समयमा समेत 
म�हलाको शर�रको दरुुपयोग ग�रएको छ भनेर म�हलाको �ेत्रमा
अनुसन्धान गरेका हाम्रा अग्रजहरु हामीलाई भन्छन।् प�हलो र दोस्रो
�वश्वयुद्धको बेला लडाइँको क्रममा गाउँगाउँ पुगेका सै�नकहरुले स्थानीय
युवतीहरुलाई बलात्कार गरेको कुरा, अमे�रका र �भयतनामको युद्धप�छ 
द��ण पूव� ए�सयाका थाइल्यान्ड, कम्बो�डया, उ�र को�रयाका युवतीहरुको 
बेच�बखन बढेको कुरा वा नेपालमै क्यान्टोनमेन्टबाट साना बच्चा �लएर 
घर �फतार् भएका युवतीहरु आ�दको कुरा वा खोलामा बगेका भ्रूणहरुका 
कुरा।

अक� कुरा, हामी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आ�द व्यवस्था भएका 
देशमा बस्छ�। खलुा बजार र वैयिक्तक स्वतन्त्रताजस्ता शब्दावल�हरुको 
भरपूर प्रयोग गछ�◌।ँ त्यह� कारण शोकेसमा सजाइएका म�हलालाई कुनै 
प�न अ�धकारकम�ले �तमी यहाँ�भत्र नबस भनेर जबरजस्ती बा�हर 
�नकाल्न �मल्दैन। यो कसैको पेसा छनोट गन� स्वतन्त्रता�भत्र प�न पछर्। 
बरु अ�धकारको �ेत्रमा काम गन�हरुले उनीहरुलाई �तमीले ग�ररहेको काम 
य�तय�त कारण उपयुक्त छैन भनेर अ�भमुखीकरणजस्ता कामसम्म गनर् 
�मल्छ। म�हलालाई सोकेसमा सजाइने प्रणाल� गलत हो भनेर प्रशस्त 
छलफल गनर् �मल्छ र तपा�ले यो बारेमा अनुसन्धान गनुर्भयो भने थाहा 
पाउन◌्ुहुन्छ, छलफल भएका प�न छन।् तर आधारभूत कुराहरुकै ला�ग 
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चक� आवाजमा लड्नुपन� अवस्था रहेकोमा यस्ता कुराका ला�ग लडकेो 
लडाइँको बल र आवाजको चक�पना अ�ल कम भएको छ जस्तो लाग्छ।

म�हलाको िस्वकृ�तमा यौन सम्पकर्  गदार् इज्जत नलु�टने तर त्यह� काम 
�बनािस्वकृ�त भएमा बलात्कार हुने र ती म�हलाको इज्जत लु�टएको 
ठा�नन्छ। के जबरजस्ती यौन सम्पकर्  गद�मा कसैको इज्जत लु�टन्छ,

जसर� हामी ठान्ने गछ� ?

स्वीकृ�तमा हुने यौनसम्पकर् , �बनास्वीकृ�त हुने यौन सम्पकर् , बलात्कार र 
इज्जत लु�टने जस्ता फरक फरक प्रसङ्गलाई तपा�ले एकदम खतरनाक 
त�रकाले एउटै डालोमा हालेर प्रश्न गनुर्भएको छ। �बनास्वीकृ�तको 
जुनसुकै यौनसम्पकर्  बलात्कार नै हो। तर यसको �स�भया�रट�मा भने 
फरक हुन्छ जुन �स�भया�र�टप्र�त तपा�को प्रश्न ‘के जबरजस्ती 
यौनसम्पकर्  गद�मा इज्जत लु�टन्छ…’ भन्ने लाइन अ�ल असंवेदनशील 
भएजस्तो लाग्यो मलाई। बलात्कारको �स�भया�रट�कै कारण कानुनमा
प�न बलात्कार�ले पाउने दण्ड सजाय र त्यसको समयाव�ध फरक फरक 
हुन्छ। जस्तै एउटा प�तले पत्नीलाई गोप्य कोठामा �बछ्यौनामा गन� 
वैवा�हक बलात्कार र एउट� युवतीलाई खलुा सडकमा सामू�हक ग�रन े
बलात्कारको �स�भया�रट� तुलना गनुर्स।्

दा�मनी केस त तपा�लाई यादै होला, सावर्ज�नक बस�भत्र फलामे छडले 
�हकार्इ �हकार्इ ग�रएको बलात्कार कल्पना गनुर्स ् वा अिस्त भखर्र 
बलात्कारप�छ हत्या भएक� एलकेजी क्लासमा पढ्ने बच्चीमा�थको 
बलात्कारको कल्पना गनुर्स।् बीस� ना�तना�तना हुकार्इसकेक� १०१ वषर्क� 
वदृ्धामा�थको बलात्कारको �स�भया�रट� क�त हुन्छ कल्पना गनुर्स।् 
उनलाई आफ्नो के–केसम्म लु�टएको महसुस हुन्छ होला। अब
जबरजस्ती यौन सम्पकर्  गद�मा इज्जत लु�टन्छ भन्ने प्रश्न— म�हलाको 



n}lËs ax; – 37

चक� आवाजमा लड्नुपन� अवस्था रहेकोमा यस्ता कुराका ला�ग लडकेो 
लडाइँको बल र आवाजको चक�पना अ�ल कम भएको छ जस्तो लाग्छ।

म�हलाको िस्वकृ�तमा यौन सम्पकर्  गदार् इज्जत नलु�टने तर त्यह� काम 
�बनािस्वकृ�त भएमा बलात्कार हुने र ती म�हलाको इज्जत लु�टएको 
ठा�नन्छ। के जबरजस्ती यौन सम्पकर्  गद�मा कसैको इज्जत लु�टन्छ,

जसर� हामी ठान्ने गछ� ?

स्वीकृ�तमा हुने यौनसम्पकर् , �बनास्वीकृ�त हुने यौन सम्पकर् , बलात्कार र 
इज्जत लु�टने जस्ता फरक फरक प्रसङ्गलाई तपा�ले एकदम खतरनाक 
त�रकाले एउटै डालोमा हालेर प्रश्न गनुर्भएको छ। �बनास्वीकृ�तको 
जुनसुकै यौनसम्पकर्  बलात्कार नै हो। तर यसको �स�भया�रट�मा भने 
फरक हुन्छ जुन �स�भया�र�टप्र�त तपा�को प्रश्न ‘के जबरजस्ती 
यौनसम्पकर्  गद�मा इज्जत लु�टन्छ…’ भन्ने लाइन अ�ल असंवेदनशील 
भएजस्तो लाग्यो मलाई। बलात्कारको �स�भया�रट�कै कारण कानुनमा
प�न बलात्कार�ले पाउने दण्ड सजाय र त्यसको समयाव�ध फरक फरक 
हुन्छ। जस्तै एउटा प�तले पत्नीलाई गोप्य कोठामा �बछ्यौनामा गन� 
वैवा�हक बलात्कार र एउट� युवतीलाई खलुा सडकमा सामू�हक ग�रन े
बलात्कारको �स�भया�रट� तुलना गनुर्स।्

दा�मनी केस त तपा�लाई यादै होला, सावर्ज�नक बस�भत्र फलामे छडले 
�हकार्इ �हकार्इ ग�रएको बलात्कार कल्पना गनुर्स ् वा अिस्त भखर्र 
बलात्कारप�छ हत्या भएक� एलकेजी क्लासमा पढ्ने बच्चीमा�थको 
बलात्कारको कल्पना गनुर्स।् बीस� ना�तना�तना हुकार्इसकेक� १०१ वषर्क� 
वदृ्धामा�थको बलात्कारको �स�भया�रट� क�त हुन्छ कल्पना गनुर्स।् 
उनलाई आफ्नो के–केसम्म लु�टएको महसुस हुन्छ होला। अब
जबरजस्ती यौन सम्पकर्  गद�मा इज्जत लु�टन्छ भन्ने प्रश्न— म�हलाको 

इज्जत स्वीकृ�तमा, अस्वीकृ�तमा यौन सम्पकर्  हँुदा र बलात्कार समेत 
हँुदा कुनै प�न बेला लु�टँदैन। एकदमै गोप्य त�रकाले, एकदमै गोप्य 
ठाउँमा, आफ्नो पूणर् स्वीकृ�तमा हुने यौनसम्पकर्  जस्तो कुरा खलुा ठाउँमा,
क�तपय पटक धेरै व्यिक्तहरुले कुट�पटका साथमा लछार पछारसमेत 
गर�कन ग�रइने हँुदा यसमा म�हलाको स्तन, �नतम्ब, योनी र पुरै शर�र 
मात्र होइन आत्मबल र आत्मासमेत प�न लु�टन्छ।

यसमै तपा�ले सोध्नुभएको शार��रक बलात्कारको त्यत्रो प्रभाव �कन 
भन्ने कुराको जवाफ प�न आउँछ। तर बलात्कृत म�हलाको इज्जत 
कदा�प लु�टँदैन। यो समाजले बनाएको गलत र अन्यायपूणर् न्यारे�टभ 
हो। लु�टनुपन� त बलात्कार�को इज्जत हो। त्यस्तो घ�ृणत काम गरेबापत 
उसले समाजमा मुख ै देखाएर �हँड्न नपाउने गर� इज्जत लु�टनुपन� हो। 
तर समाजले बनाएको म�हला र पुरुषको यौ�नकताको दोहोरो मापदण्डका 
कारण बलात्कार� पुरुषको इज्जत लु�टनुसट्टा हामीकहाँ म�हलाको
इज्जत लु�टने भन्ने गलत न्यारे�टभ स्था�पत छ। जुन तो�डन जरुर� 
छ। अब बलात्कारमा परेका म�हला �कन आत्महत्यासम्मको बाटो 
अपनाउँछन ् भन्ने प�न यह� न्यारे�टभकै कारण हो। अिस्त भखर्र 
समाचारमा तपा�ले पढ्नु नै भयो होला, बलात्कारमा परेक� युवतीको◌ े
�बहे रो�कएको। उनलाई बलात्कार गरेकाले त सय� केट�हरुमध्ये छानेरै 
�बहा गलार्। एक त बलात्कार जस्तो शार��रक मनोवै�ा�नक त्रासद�बाट 
गुजे्रक� म�हला उल्टो समाजको ब�हष्कार वा अस्वीकृ�तमा प�छर्न ् भन े
उनलाई बाँच्ने इच्छा क��को रहन्छ यो हामी सिजलै सोच्न सक्छ� �न।

सा�हत्यकार तथा राजनी�तकम� आहू�त भन्छन–् ‘अपवाद छोडरे 
समाजका सबै पुरुषमा बलात्कार� पुरुषको सोच हुन्छ, मात्र ै त्यसको 
स्तरमा �भन्नता छ।’ तपा� यस भनाइसँग क��को सहमत हुनुहुन्छ ?
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यो उहाँको व्यिक्तगत �वचार हो। कुन �हसाबले भन्नुभयो यो उहाँलाई न ै
थाहा होला। मलाई उहाँको धारणामा�थ �टप्पणी गन� �ेत्रा�धकार रहँदैन। 
मेरो मामलामा म य�त ठूलो स्टेटमेन्ट कुनै तथ्याङ्क�य जानकार��वना 
�दन सिक्दन। समाजका सबै पुरुषमा बलात्कार� पुरुषको सोच हुन्छ 
भनेर मैले बोल्नुअ�घ मलेै संसारका सबै पुरुष जनसङ्ख्यामा�थ शोध 
गनुर्पन� हुन्छ उनीहरु�भत्र बलात्कार� सोच छ �क छैन भनेर। कम्तीमा 
नेपाल� समाज जहाँ म बस्छु त्यस�भत्र त पक्कै गनुर्पछर्। अब नपेालको 
पुरुष जनसङ्ख्या क�त करोड छ ती सबैलाई बलात्कार� सोच भएका हुन ्
�क होइनन ् भनेर प्रमा�णत गनुर्अ�घ मैले करोडमा�थको जनसङ्ख्यामा 
कसर� क�त वषर्मा शोध ग�रसक्नु। त्यसैले यो मेरो वशको कुरो होइन।

म�हला अ�धकारवाद� �समोन द बुउवारले द सेकेन्ड सेक्समा ‘म�हला 
जिन्मदैनन ् बनाइन्छन’् भनेक� छन,् नेपालमा �हजोसम्म म�हलाहरुको 
�नमार्ण कसर� भइरहेको �थयो र आज कसर� भइरहेको छ ?

�समोनले भनेकै कुरा नेपालमा प�न लैङ्�गक �वश्लेषकहरुले भ�नराख्छन।् 
जस्तो लैङ्�गक �वश्लेषक प्राध्यापक चन्द्रा भद्राले ‘नेपालमा छोर�को नाम 
फूलमाया रा�खन्छ र छोराहरुको नाम वीरबहादरु।’ भनेर ले�भुएको छ। 
यसले के मनो�व�ान �नमार्ण गछर् भने छोर�हरु फूलजस्तै कोमल हुन ु
पय�, माया बसार्इरा�ु पय� र छोराहरु वीर मा�थ प�न बहादरु हुनुपय�। 
�पङ्�क�फकेसन भन्ने अक� शब्द प�न छ, म�हलाहरुको बारे �क 
छोर�हरुलाई सानैदे�ख तुलनात्मक रुपमा नरम मा�नने गुलाबी रङका 
लुगा, जु�ा वा ब्याग प्रयोग गनर् लगाइन ेप्रचलन। पोखराकै एकजना मेरो 
साथी हुनुहुन्छ सहारा स्कुलक� प्राचायर् लोचना अ�धकार�, उहाँ स्कुलले 
जीवनको स्मरण गद� भन्नुहुन्छ, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप हुने बेला 
भ�लबल खेल्न अ�त रु�च भएक� उहाँलाई �श�कहरु �तमी त केट� भनेर
उ�फ्रने डोर� वा �रङ �दन्थे। अझै प�न स्कुलमा स्कटर् लगाउन पन� 
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यो उहाँको व्यिक्तगत �वचार हो। कुन �हसाबले भन्नुभयो यो उहाँलाई न ै
थाहा होला। मलाई उहाँको धारणामा�थ �टप्पणी गन� �ेत्रा�धकार रहँदैन। 
मेरो मामलामा म य�त ठूलो स्टेटमेन्ट कुनै तथ्याङ्क�य जानकार��वना 
�दन सिक्दन। समाजका सबै पुरुषमा बलात्कार� पुरुषको सोच हुन्छ 
भनेर मैले बोल्नुअ�घ मलेै संसारका सबै पुरुष जनसङ्ख्यामा�थ शोध 
गनुर्पन� हुन्छ उनीहरु�भत्र बलात्कार� सोच छ �क छैन भनेर। कम्तीमा 
नेपाल� समाज जहाँ म बस्छु त्यस�भत्र त पक्कै गनुर्पछर्। अब नपेालको 
पुरुष जनसङ्ख्या क�त करोड छ ती सबैलाई बलात्कार� सोच भएका हुन ्
�क होइनन ् भनेर प्रमा�णत गनुर्अ�घ मैले करोडमा�थको जनसङ्ख्यामा 
कसर� क�त वषर्मा शोध ग�रसक्नु। त्यसैले यो मेरो वशको कुरो होइन।

म�हला अ�धकारवाद� �समोन द बुउवारले द सेकेन्ड सेक्समा ‘म�हला 
जिन्मदैनन ् बनाइन्छन’् भनेक� छन,् नेपालमा �हजोसम्म म�हलाहरुको 
�नमार्ण कसर� भइरहेको �थयो र आज कसर� भइरहेको छ ?

�समोनले भनेकै कुरा नेपालमा प�न लैङ्�गक �वश्लेषकहरुले भ�नराख्छन।् 
जस्तो लैङ्�गक �वश्लेषक प्राध्यापक चन्द्रा भद्राले ‘नेपालमा छोर�को नाम 
फूलमाया रा�खन्छ र छोराहरुको नाम वीरबहादरु।’ भनेर ले�भुएको छ। 
यसले के मनो�व�ान �नमार्ण गछर् भने छोर�हरु फूलजस्तै कोमल हुन ु
पय�, माया बसार्इरा�ु पय� र छोराहरु वीर मा�थ प�न बहादरु हुनुपय�। 
�पङ्�क�फकेसन भन्ने अक� शब्द प�न छ, म�हलाहरुको बारे �क 
छोर�हरुलाई सानैदे�ख तुलनात्मक रुपमा नरम मा�नने गुलाबी रङका 
लुगा, जु�ा वा ब्याग प्रयोग गनर् लगाइन ेप्रचलन। पोखराकै एकजना मेरो 
साथी हुनुहुन्छ सहारा स्कुलक� प्राचायर् लोचना अ�धकार�, उहाँ स्कुलले 
जीवनको स्मरण गद� भन्नुहुन्छ, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप हुने बेला 
भ�लबल खेल्न अ�त रु�च भएक� उहाँलाई �श�कहरु �तमी त केट� भनेर
उ�फ्रने डोर� वा �रङ �दन्थे। अझै प�न स्कुलमा स्कटर् लगाउन पन� 

�नयमका कारण छात्राहरु स्कुलमा दै�नक खे�लने भ�लबल, बास्केटबल वा 
फुटबल जस्ता खेलबाट विञ्चत हुन्छन।् अझै प�न कायार्लयहरुमा 
म�हलालाई �रसेप्स�नस्ट, सावर्ज�नक कायर्क्रम वा बौद्�धक छलफलहरुमा 
कायर्क्रम उद्घोषक वा सेसन मोडरेटर भन्दा मा�थको है�सयतमा हेनर् 
�हच�कचाइनु प�न यह� ‘म�हला बनाइन’े प्रव�ृ� नै हो। अझै प�न ठूलो 
स्वरले बोल्ने केट�लाई ‘यसले कसर� घर गरेर खाल�’ भ�नन्छ, कस्मे�टक 
प्रयोग नगन� केट�लाई कस्ती केटाजस्ती भ�नन्छ।

उसमा केट�हरुमा हुने जस्ता प्रजनन अङ्ग छन ् �क छैनन,् प्रजननको 
�मता छ �क छैन होला जस्ता भद्दा �टप्पणीसमेत समाजमा ग�रन्छन।् 
मजस्ता कस्मे�टक र सार� चोलोको आं�शक प्रयोग गन�लाई मेरै साथीहरु 
‘छापामार’ भनेर बोलाउँछन।् म�हला जिन्मने होइन बनाइने हो भनेको 
यह� हो। यह� न ै बायोलोिजकल जेन्डर आइ�डयोलोजी हो। �वस्तारै यो 
प्रचलन तो�डँदै छ। यसका उदाहरण त मैले मा�थ नै �दइसक� , कसर� 
द्वन्द्वकालमा म�हलाले बन्दकु बोकेर �हँडरे प�न यो केह� हदसम्म 
तो�डयो। आजका बाबुआमा छोर�को नाम फूलमाया र छोराको नाम 
वीरबहादरु रा� े घेराभन्दा केह� पर अवश्य पुगेका छन,् केह� सी�मत 
प�रवारमा मात्र।ै यो बायोलोिजकल जेन्डर आइ�डयोलोजी ज�त धराशायी 
हुनुपन� हो त्य�त भइसकेको छैन।

यौन उद्योग र म�हला

ह�लउड, ब�लउड र क�लउडको उद्योग भएजस्तै यौनको प�न उद्योग छ 
जसमा कय� प्रकारका प्रोडक्टहरु उपभोक्ताले ख�रद गनर् पाउँछन।् 
तथ्याङ्कहरुले पोनर् साइट हेन�हरुमा सबैभन्दा धेरै �टनएजका हुने गरेको 
देखाएको छ। पोन�ग्राफ� हरेर हु�कर् एको पुरुष अथवा म�हलामा कस्तो 
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मान�सकताको �वकास हुन्छ होला ? यो समाज �वकासका ला�ग घातक 
कुरा हो �क सहायक ?

पोन�ग्राफ� वा पोनर् �फल्म उद्योग आफैमा एउटा डरलाग्दो शोषणको 
उद्योग हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। २ वषर्अ�घ केह� अ�धकारकम�हरुसँग 
छलफल हँुदा उहाँहरुले कसर� पोनर् �फल्महरुमाफर् त म�हलाको शोषण 
हुन्छ भन्ने कुरा गनुर्भएको �थयो। मलाई लाग्दैन यसमा पुरुष प�न कम 
शो�षत हुन्छन।् यौनसम्बन्धी सरुवा रोगहरु वा एचआईभी एड्सको 
जो�खममा उनीहरु प�न हुन्छन।् तर म�हला त असुर��त गभर्धारणको 
थप जो�खममा प�न रहन्छन।् खलुा बजार वा खलुा अथर्तन्त्रको एउटा
कुरुप पाटो पोन�ग्राफ� प�न हो। यसले सूचना प्र�व�ध कस्तो बनाउने र 
कस्तो ग्रहण गन� भन्ने अ�धकारको कुरालाई पुरै ट्�वस्ट ग�र�दन्छ। 
�टनएजकाहरु �कन पोनर् साइटहरुमा आक�षर्त हुन्छन ्भन्नेबारेमा उनीहरु 
आफ्नो हुक� दै गरेको शर�र र त्यसप्र�तको िज�ासाका कारण हो भनेर 
भन्ने ग�रन्छ।

तर पोन�ग्राफ� मात्र ैहेरेर कोह� हुकर् न्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै ��णक 
िज�ासाका कारण हेरे प�न िजन्दगीभ�र त्य�त मात्र काम गरेर बस्न
कुनै प�न मा�नसलाई पुग्दैन। अब कस्तो खालको सूचना वा प्र�व�ध 
कसले आफ्नो व्यिक्तगत जीवनमा ग्रहण गछर् , यो उसको गोपनीयताको 
कुरा प�न भयो। त्यस्तो �व�ध मान�सक धारणाकै �नमार्ण पोन�ग्राफ�ले 
गछर् जस्तो प�न मलाई लाग्दैन। पोनर् उद्योग समाज �वकासका ला�ग 
फाइदाजनक अवश्य होइन। तर पोन�ग्राफ�को लत नै नभएका मान्छे 
अ�त ‘सज्जन’ हुन्छन ् भनेर प�न म भिन्दनँ। हाम्रो द�ुनया आशाराम 
बापुहरुको प�न अिस्तत्व रहेको द�ुनया हो।
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मान�सकताको �वकास हुन्छ होला ? यो समाज �वकासका ला�ग घातक 
कुरा हो �क सहायक ?

पोन�ग्राफ� वा पोनर् �फल्म उद्योग आफैमा एउटा डरलाग्दो शोषणको 
उद्योग हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। २ वषर्अ�घ केह� अ�धकारकम�हरुसँग 
छलफल हँुदा उहाँहरुले कसर� पोनर् �फल्महरुमाफर् त म�हलाको शोषण 
हुन्छ भन्ने कुरा गनुर्भएको �थयो। मलाई लाग्दैन यसमा पुरुष प�न कम 
शो�षत हुन्छन।् यौनसम्बन्धी सरुवा रोगहरु वा एचआईभी एड्सको 
जो�खममा उनीहरु प�न हुन्छन।् तर म�हला त असुर��त गभर्धारणको 
थप जो�खममा प�न रहन्छन।् खलुा बजार वा खलुा अथर्तन्त्रको एउटा
कुरुप पाटो पोन�ग्राफ� प�न हो। यसले सूचना प्र�व�ध कस्तो बनाउने र 
कस्तो ग्रहण गन� भन्ने अ�धकारको कुरालाई पुरै ट्�वस्ट ग�र�दन्छ। 
�टनएजकाहरु �कन पोनर् साइटहरुमा आक�षर्त हुन्छन ्भन्नेबारेमा उनीहरु 
आफ्नो हुक� दै गरेको शर�र र त्यसप्र�तको िज�ासाका कारण हो भनेर 
भन्ने ग�रन्छ।

तर पोन�ग्राफ� मात्र ैहेरेर कोह� हुकर् न्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै ��णक 
िज�ासाका कारण हेरे प�न िजन्दगीभ�र त्य�त मात्र काम गरेर बस्न
कुनै प�न मा�नसलाई पुग्दैन। अब कस्तो खालको सूचना वा प्र�व�ध 
कसले आफ्नो व्यिक्तगत जीवनमा ग्रहण गछर् , यो उसको गोपनीयताको 
कुरा प�न भयो। त्यस्तो �व�ध मान�सक धारणाकै �नमार्ण पोन�ग्राफ�ले 
गछर् जस्तो प�न मलाई लाग्दैन। पोनर् उद्योग समाज �वकासका ला�ग 
फाइदाजनक अवश्य होइन। तर पोन�ग्राफ�को लत नै नभएका मान्छे 
अ�त ‘सज्जन’ हुन्छन ् भनेर प�न म भिन्दनँ। हाम्रो द�ुनया आशाराम 
बापुहरुको प�न अिस्तत्व रहेको द�ुनया हो।

पोन�ग्राफ�मा म�हलालाई जसर� प्रस्तुत ग�रन्छ त्यो हेरेर हु�कर् एको युवा 
अथवा प्रौढले सडकमा �हँड्दै गरेक� म�हलाप्र�त बनाउने धारणा कस्तो 
हुन्छ ? तपा�लाई के लाग्छ पोन�ग्राफ�ले समाजमा भा�व 
बलात्कार�हरुलाई जन्म �दन्छ अथवा यौन कुण्ठाको व्यवस्थापनको 
�वकल्प �दन्छ ?

पोन�ग्राफ�हरुमा प्रस्तुत ग�रएकै आधारमा कसैले म�हलामा�थ कुनै धारणा 
बनाउँछ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यो व्यिक्त�वशषेको मान�सकताको 
कुरा हो। �कनभने एकदमै बन्द भ�नने देशहरु, सूचना प्र�व�धको पहँुच 
नपुगेका समाज र �कताब नै नपुगेका समुदायहरुमा प�न म�हलाको 
शोषण एकदम चरम रुपमा भएको पाइन्छ। नेपालमै प�न सूचना प्र�व�ध 
न�भ�त्रदैँ अ�डयो �भजुअल सामग्रीको यो तहको उपलब्धता नहँुदा
बलात्कारका घटनामा कमी त �थएन �न।

यसले भावी बलात्कार�लाई जन्म �दन्छ वा बलात्कारको मान�सकता हँुदै 
नभएको मान्छे पोन�ग्राफ�का कारण बलात्कार� बन्छ भन्नु चा�हँ अ�ल 
बढ� होला। बरु जो बलात्कार� मान�सकताको छ ऊ बढ� ‘प्रोभोक्ड’ हुन्छ 
यस्ता सामग्रीबाट भन्न चा�हँ �मल्छ होला। अब यो यौन कुण्ठाको 
�वकल्प �दने भन्ने कुरा प�न मैले य��कै भन्न �मल्दैन। यस्ता कुरा 
पोनर् सामग्री हेन� व्यिक्तहरु �कन हेछर्न ् र के प्राप्त गछर्न ् भन्न े
शोधमाफर् त मात्र ैबोल्न स�कन्छ।

पा�रश्र�मक �लने गछर्न ्तर जीवनको उ�राधर्मा �वच्छोड र एक्लोपनको 
�शकार भएर अ�धकांश पोनर् स्टारहरुले आत्महत्या रोज्ने गरेका छन।् 
यसलाई हामीले कुन अथर्मा बुझ्ने ?
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आत्महत्या त जोसुकैले प�न गछर्न।् भारतमा न�फसा जोसेफ जस्ती 
�मस इिन्डया ब�नसकेक� सफल मोडलले प�न यौवनावस्थामै आत्महत्या 
गरेका उदाहरण छन।् आत्महत्याका �व�भन्न कारणमध्ये जुनसुकै 
कारणले प�न पोनर्स्टार वा अरु जो सुकैले जीवनको पूवा�ध वा 
उ�राधर्मा आत्महत्या गनर् सक्छन।् पोनर्स्टार �कन एक्लोपनको �शकार 
हुन्छन ्भन्नेबारेमा चा�हँ अरु कारण हुन सक्छन।् जस्तो अरु खालका 
�फल्ममा काम गन� कलाकारले उमेर ढल्केप�छ नै प�न सहायक रोलमा
अ�भनय गरेर जी�वका चलाउन पाउँछन।्

यसबाट उनीहरु आफ्ना सहकम�हरुसँग �नय�मत सम्पकर् मा रहने भए। 
आ�थर्क रुपमा प�न रोजगार नै रहने भए। जब�क पोनर् चल�चत्र त 
�वशुद्ध यौवनको व्यापार भयो। यसमा त प्रौढावस्थाका कलाकारको कुनै 
काम हुने भएन। त्यसकारण प�न उनीहरुले उमेर ढल्केप�छ रोजगार� 
पाउँदैनन।् अब बेरोजगार�का कारण घरमै बस्ने र सामािजक सम्पकर् बाट 
टाढा भएकाले एक्लोपन र आ�थर्क समस्याका कारण उनीहरु
आत्महत्यासम्म पुगेका हुन ्�क भनेर अन्दाज गनर् स�कन्छ।

डोनाल्ड ट्रम्प र म�हला माचर्

अमे�रक� राष्ट्रप�त डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रप�तको शपथ खाएको भो�लपल्ट 
नै �वश्वभर म�हलाहरुले म�हला माचर् �नकालेर खबरदार� गरे। त्यस 
प�रघटनाले समग्र �वश्व र नेपालको म�हला आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव 
पालार् ?

ट्रम्पजस्ता व्यिक्तको �वजयले समग्र �वश्वका म�हलाको स्वतन्त्रता,
मयार्दा, र शर�रमा�थ नै प्रभाव पाछर्। म�हलाले आजसम्म लामो 
लडाइँमाफर् त स्था�पत गरेका अ�धकारका मुद्दा नै डगमगाउँछन ् वा 
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आत्महत्या त जोसुकैले प�न गछर्न।् भारतमा न�फसा जोसेफ जस्ती 
�मस इिन्डया ब�नसकेक� सफल मोडलले प�न यौवनावस्थामै आत्महत्या 
गरेका उदाहरण छन।् आत्महत्याका �व�भन्न कारणमध्ये जुनसुकै 
कारणले प�न पोनर्स्टार वा अरु जो सुकैले जीवनको पूवा�ध वा 
उ�राधर्मा आत्महत्या गनर् सक्छन।् पोनर्स्टार �कन एक्लोपनको �शकार 
हुन्छन ्भन्नेबारेमा चा�हँ अरु कारण हुन सक्छन।् जस्तो अरु खालका 
�फल्ममा काम गन� कलाकारले उमेर ढल्केप�छ नै प�न सहायक रोलमा
अ�भनय गरेर जी�वका चलाउन पाउँछन।्

यसबाट उनीहरु आफ्ना सहकम�हरुसँग �नय�मत सम्पकर् मा रहने भए। 
आ�थर्क रुपमा प�न रोजगार नै रहने भए। जब�क पोनर् चल�चत्र त 
�वशुद्ध यौवनको व्यापार भयो। यसमा त प्रौढावस्थाका कलाकारको कुनै 
काम हुने भएन। त्यसकारण प�न उनीहरुले उमेर ढल्केप�छ रोजगार� 
पाउँदैनन।् अब बेरोजगार�का कारण घरमै बस्ने र सामािजक सम्पकर् बाट 
टाढा भएकाले एक्लोपन र आ�थर्क समस्याका कारण उनीहरु
आत्महत्यासम्म पुगेका हुन ्�क भनेर अन्दाज गनर् स�कन्छ।

डोनाल्ड ट्रम्प र म�हला माचर्

अमे�रक� राष्ट्रप�त डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रप�तको शपथ खाएको भो�लपल्ट 
नै �वश्वभर म�हलाहरुले म�हला माचर् �नकालेर खबरदार� गरे। त्यस 
प�रघटनाले समग्र �वश्व र नेपालको म�हला आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव 
पालार् ?

ट्रम्पजस्ता व्यिक्तको �वजयले समग्र �वश्वका म�हलाको स्वतन्त्रता,
मयार्दा, र शर�रमा�थ नै प्रभाव पाछर्। म�हलाले आजसम्म लामो 
लडाइँमाफर् त स्था�पत गरेका अ�धकारका मुद्दा नै डगमगाउँछन ् वा 

डगमगाउन सुरु ग�रसके भनेर नै �वश्वभ�र ट्रम्प�वरुद्ध खबरदार� गद� 
यार्ल� �नका�लएको हो। ट्रम्पजस्ता म�हला�वरोधी ९◌ःष्कयनथलष्कत० 
हरु संसारका हरेक कुनामा छन।् अमे�रका जस्तो प्रभावशाल� देशमा 
ट्रम्पजस्ता व्यिक्त शिक्तमा आउनु भनेको म�हला �वरोधी भूमण्डल�कृत 
�वश्वको �नमार्ण हुनु हो भनेर संसारभरका म�हलाहरु एक भएका हुन।् 
ट्रम्पको �वजयले नेपालमा अवश्य असर पाछर्। यसमा एउटा मात्रै 
उदाहरण भनेको अमे�रकाकै ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ भ�नने ‘मेिक्सको �सट� 
प्लान’ले प�रवार स्वास्थ्य र प�रवार �नयोजनसम्बन्धी काम गन� 
संसारभरका थपु्रै गैरसरकार� संस्थालाई फिन्डङ ग�ररहेको �थयो।

ग्लोबल ग्याग कायर्क्रम बन्द ग�रनेसाथ यसले म�हलाको प्रजनन 
स्वास्थ्य, सुर��त गभर्पतन र प�रवार �नयोजनसम्बन्धी कैय� 
कायर्क्रमहरुलाई प्रत्य� असर गछर्। �नकट भ�वष्यमै तपा�ले �नय�मत 
टे�ल�भजनमा दे�खरा� े ‘स्माटर् दम्पती’ जस्ता �व�ापन दे� छोड्नुभयो 
भने अचम्म नमाने हुन्छ। गभर्पतनलाई अनै�तक र च�रत्रह�न भनेर 
नेपालमा अझै प�न व्याख्या ग�रन्छ। यस्तो देशमा बलात्कारबाट रहेको 
गभर्, आमाको कम उमेरमा गभर्धारणा गरेका कारण शर�र जो�खमयुक्त 
रहेकाले, आमामा रक्तअल्पता वा कमजोर स्वास्थ्यका अन्य कारणले
रहेको गभर् आ�द कारण सुर��त गभर्पतन गनर् पाउनुपछर् भनेर नेपालमा 
कानुन पास गराउन यहाँका म�हलाले क�त लामो सङ्घषर् गरे होलान।्

अब ट्रम्पजस्ता ‘गभर्पतन अनै�तक हो, भगवानको मज�को �खलाफ हो’
भन्ने व्यिक्त अमे�रकाको स�ामा रहेप�छ यो कायर्क्रमका ला�ग ग�रने 
लगानी त बन्द हुने नै भयो। नेपालजस्तो देशका म�हलाको स्वास्थ्यमा 
अत्यन्त कम लगानी ग�रने ठाउँमा यस्ता सहु�लयतमाफर् त चलेका 
कायर्क्रमको महत्व �नकै हुन्छ। त्यसैले ट्रम्पको �वजयले सबै ठाउँको 
म�हला आन्दोलनमा अवश्य असर पाछर्।
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फागनु २४, २०७४
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फागनु २४, २०७४

  

म�हलाले आफ्नै प�तसँग प�न 
‘हुन्न’ भन्ने अ�धकार पाउनुपछर् :

तस�लमा नस�रन
लज्जा’ उपन्यास मैले धरै वषर्अ�घ पढेको �थएँ। त्यसप�छ अरु प�न केह� 
प�ढयो र ले�खकाको नाम घो�कयो तस�लमा नस�रन। तस�लमाको नाम 
तसल्ल�का साथ �लन �मल्दैनथ्यो, �कनभने यो नामसँगै उनको �वद्रोह 
प�न गा�सएर आउँथ्यो। क�तले उनको �वद्रोहलाई होइन यौन प�लाई 
बढ� प्रधानता �दन्थे र भन्थे– यो त �नकै ‘�छिल्लएर’ लेख्छे, आइमाई 
होइन र ? यो त्यह� कुरा �थयो जुन नयाँ सोच्ने पुरुष लेखकलाई 
‘अराजक’ र म�हला ले�खकालाई ‘�छिल्लने’ भनेर भ�नन्थ्यो/भ�नन्छ।

अधँ्यारो �दमागलाई उिजल्याउन झ्याल खोलेर प्रकाशलाई �भ�याउँदै मात्र 
के �थएँ �क अप्ठेरो पान� गर�को फोन आयो। फोन उह� �वद्रोह� 
ले�खकासँग भेट्नेबारेको जानकार�स�हत �थयो। त्यसप�छ �नकै 
अल्छ�पनाका साथ मैले कोठा छोड�। तर ज�त अल्छ� गरेको �थएँ त्यो 
भन्दा �नकै फु�तर्का साथ न्यानो माया �दन कायर्क्रम आयोजक प्र�मला 
�रजाल अग्रसर दे�खनुभयो। ‘साउथ ए�सयन उमन डभेलपमेन्ट फोरम’ले 
आयोजना गरेको कायर्क्रममा तस�लमा मन्तव्य रा� आएक� �थइन।
�वद्रोह� ले�खकाको गहन पाठक मेरा �मत्र वासुदेव पौडले मसँगै �थए,

जसले मलाई अिन्तमसम्म साथ �दए।

अन्तरवातार् �लनु सिजलो �थएन। त्यो प�न म जस्तो सामान्य क�थत 
पत्रकारले। �वद्रोह� ले�खकाको सुर�ामा सुर�ाकम� ख�टएका �थए। हामीले 
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त्यसलाई पार गनुर् ठूलो कुरा �थएन। ठूलो कुरा त �वद्रोह� ले�खकाले 
�दएको समयमा नै �वद्रोह गन� हो �क भन्ने �थयो। आ�खर त्यह� भयो। 
उनले अनलाइनलाई अन्तरवातार् �दने आफ्नो नी�त नरहेको सूचना 
हामीसम्म आइपुग्यो। जब �क हामीलाई तो�कएको समयसम्म त्यसबारे 
केह� थाहा �थएन। म जसर� भए प�न एक पटक उनैसँग कुरा गरेर मात्र 
घर फ�कर् ने सोचमा दृढ �थएँ। प�छ धन्न उनले हामीलाई बोलाइन।्
हामीसँगै रहेक� फोटो पत्रकार �वजु महजर्नस�हत हामीले झण्ड ै तीन 
घण्टा कुरेर अन्तरवातार् �लय�।

अन्तरवातार् �दन हाम्रै अगा�ड बसेक� ५५ वष�य तस�लमा �नकै मधरुो र 
मीठो स्वरमा हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ �दन तयार� �थइन।् अन्तरवातार् 
�लने ठाउँसम्म म�सनो स्वरमा सङ्गीत बिजरहेको �थयो। तर जीवनको 
लयबद्ध सङ्गीतमा आफन्त र समाज छोडी २५ वषर् �नवार्�सत जीवन 
�बताउनु पक्कै प�न सहज होइन। उनी पेसाले �च�कत्सक हुन।् 
�च�कत्सक पेसामै हुिन्थन ् त सायद उनी हुिन्थन ् बङ्गलादेशमै। जुन 
उनको आफ्नो मातभृू�म हो। तर आफूले देखेको, भोगेको कुरालाई शब्दमा
उतान� बानीले उनलाई तानी ल्यायो लेखनमा। लेखक भएर बाँच्न क�त 
गारो छ, त्यसको िजउँदो उदाहरण हुन ्तस�लमा। �कनभने त्यह� लेखनले 
उनलाई जन्मभू�मबाट बेदखल गरायो। तर भिन्छन–् म 
अन्तरार्िष्ट्रयतावाद� हँु। राजनी�तक सीमाले मान्छेलाई बाध्ने परम्परा 
ठ�क होइन। आशा गर� उनले सोचकेो अन्तरािष्ट्रयतावाद हामै्र 
जीवनकालमा भोग्न पाइनेछ।

उनै ले�खका जसले झण्ड ै साढे तीन दशक लेखनमा र म�हलाको 
अ�धकारका प�मा खचर् ग�रन,् उनले नै म�हलालाई कसर� हे�छर्न ्भन्न े
जान्न चाहनु मेरा ला�ग रु�चपूणर् �थयो।
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त्यसलाई पार गनुर् ठूलो कुरा �थएन। ठूलो कुरा त �वद्रोह� ले�खकाले 
�दएको समयमा नै �वद्रोह गन� हो �क भन्ने �थयो। आ�खर त्यह� भयो। 
उनले अनलाइनलाई अन्तरवातार् �दने आफ्नो नी�त नरहेको सूचना 
हामीसम्म आइपुग्यो। जब �क हामीलाई तो�कएको समयसम्म त्यसबारे 
केह� थाहा �थएन। म जसर� भए प�न एक पटक उनैसँग कुरा गरेर मात्र 
घर फ�कर् ने सोचमा दृढ �थएँ। प�छ धन्न उनले हामीलाई बोलाइन।्
हामीसँगै रहेक� फोटो पत्रकार �वजु महजर्नस�हत हामीले झण्ड ै तीन 
घण्टा कुरेर अन्तरवातार् �लय�।

अन्तरवातार् �दन हाम्रै अगा�ड बसेक� ५५ वष�य तस�लमा �नकै मधरुो र 
मीठो स्वरमा हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ �दन तयार� �थइन।् अन्तरवातार् 
�लने ठाउँसम्म म�सनो स्वरमा सङ्गीत बिजरहेको �थयो। तर जीवनको 
लयबद्ध सङ्गीतमा आफन्त र समाज छोडी २५ वषर् �नवार्�सत जीवन 
�बताउनु पक्कै प�न सहज होइन। उनी पेसाले �च�कत्सक हुन।् 
�च�कत्सक पेसामै हुिन्थन ् त सायद उनी हुिन्थन ् बङ्गलादेशमै। जुन 
उनको आफ्नो मातभृू�म हो। तर आफूले देखेको, भोगेको कुरालाई शब्दमा
उतान� बानीले उनलाई तानी ल्यायो लेखनमा। लेखक भएर बाँच्न क�त 
गारो छ, त्यसको िजउँदो उदाहरण हुन ्तस�लमा। �कनभने त्यह� लेखनले 
उनलाई जन्मभू�मबाट बेदखल गरायो। तर भिन्छन–् म 
अन्तरार्िष्ट्रयतावाद� हँु। राजनी�तक सीमाले मान्छेलाई बाध्ने परम्परा 
ठ�क होइन। आशा गर� उनले सोचकेो अन्तरािष्ट्रयतावाद हाम्र ै
जीवनकालमा भोग्न पाइनेछ।

उनै ले�खका जसले झण्ड ै साढे तीन दशक लेखनमा र म�हलाको 
अ�धकारका प�मा खचर् ग�रन,् उनले नै म�हलालाई कसर� हे�छर्न ्भन्न े
जान्न चाहनु मेरा ला�ग रु�चपूणर् �थयो।

द��ण ए�सयाको सन्दभर्मा �बतेको एक दशकमा म�हलाहरुको भू�मकामा 
यहाँले कस्ता प�रवतर्नहरु महसुस गनुर्भएको छ ?

राम्रा र नराम्रा दवुै। धेरै म�हलाहरुले रोजगार� पाइरहेका छन।् �वशषे गर�
बङ्गलादेशको सन्दभर्मा म�हलाहरुले गाम�न्ट उद्योगहरुमा जा�गर 
पाएका छन।् प�हले उनीहरु बेरोजगार �थए। यस कुरालाई हेदार् के भन्न 
स�कन्छ भने म�हलाहरु आ�थर्क रुपमा स्वतन्त्रत हुन थालेका छन।् तर 
इस्लामीकरणका कारण म�हलाहरु बुकार् र �हजाब लगाउन बाध्य छन।्

धेरै म�हला धा�मर्क कानुनको पालना गदर्छन ् र उनीहरुलाई म�हला 
�वरोधी परम्परा, रहनसहन र भेष–भुषाबाट कसर� छुटकारा पाउने भन्न े
नै थाहा छैन। त्यसैले मेरो अनुभवमा ‘इिन्डयन सब–किन्टनेन्ट’मा 
म�हलाहरुमा राम्रा र नराम्रा दवुै प�रवतर्न दे�खएका छन।् केह� सन्दभर्मा 
यो प�रवतर्न अग्रगामी छ भने कह�ँ पश्चगामी।

द��ण ए�सयाको समाजमा म�हलाहरुको जसर� च�रत्र �नमार्ण ग�रएको 
छ, त्यस कुरालाई तपाइ�ले कसर� हेनुर् भएको छ ?

मलाई लाग्दैन यहाँ म�हलाहरुको �वकासका ला�ग केह� धेरै ग�रएको छ। 
अझै प�न यहाँ म�हला �वरोधी धेरै कानुन, भेष–भुषा र परम्पराहरु 
�वद्यमान छन।् तर प�न के �वश्वस्त पानर् खोिजन्छ भने म�हलाहरु 
स्वतन्त्र छन।् पीतसृ�ात्मकता अझै प�न जस्ताको तस्तै छ, जहाँ 
म�हलाहरु दोस्रो दजार्को नाग�रकका रुपमा ग�नन्छन।्

उनीहरुलाई यौन वस्तु र बच्चा उत्पादन गन� कारखानाको रुपमा 
�लइन्छ। म�हलाहरु पढ्छन,् जा�गर गछर्न ् र कमाउँछन प�न तर 
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उनीहरुलाई पुरुषको दासझ� व्यवहार ग�रन्छ। �पतसृ�ात्मक सोचमा 
अ�लक�त प�न प�रवतर्न आएको छैन। जसले अझै प�न म�हलाहरुलाई 
ड�सरहेको छ।

�ववाह नामक संस्थालाई तपा�ले कुन दृिष्टकोणका साथ हेन� गनुर् हुन्छ 
? म�हलाहरुको सशक्तीकरणमा यसले कस्तो भू�मका खेलेको 
पाउनुभएको छ ?

वैवा�हक व्यवस्था त्यस अथर्मा ठ�क हो, जब यो मायामा आधा�रत 
हुन्छ। य�द म�हला र पुरुष एकअकार्लाई माया गछर्न भने त्यो ठ�क छ 
र उनीहरु �ववाह गनर् सक्छन।् धेरै ठाउँमा हामी के देख्छ� भने 
म�हलाहरु खाना बनाउन, सरसफाइ गनर्, पुरुषको सेवा गनर् र बच्चा 
जन्माउनका ला�ग ल्याइएका हुन।्

हाम्रो समाजमा यो धारणा र अभ्यासलाई नै �ववाहको प्रमुख आदशर् 
वाक्य बनाइयो। होइन र ? एउटा पुरुषका ला�ग �ववाह घरको काम गनर्,
बच्चा जन्माउन र हुकार्उन एउट� आइमाई ल्याउनु सरह मात्र हो। 
म�हलाहरु प�न आफू सुर��त हुन, बाँच्न र पैसा इत्या�दका ला�ग 
�ववाहमा बाँ�धने गछर्न।् म यस प्रकारको वैवा�हक व्यवस्थालाई ठ�क 
ठािन्दनँ।

सामान्यतः धेरै �ववाहमा पुरुषलाई प्रभु स्वामी र म�हलालाई दासीका 
रुपमा �लइन्छ। त्यसैले म�हलाहरु सध�भर� यसैगर� पुरुषमा�थ �नरर्भर 
हुने हो भन ेत्यो सम्बन्ध केवल प्रभु र दासीका रुपमा नै र�हरहन ेपक्का 
छ। वास्तवमा प्रभु र दासीको सम्बन्धभन्दा त्यहाँ समान मानवको 
है�सयतमा एकअकार्लाई माया गन� जोडी हुनुपन� हो।
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उनीहरुलाई पुरुषको दासझ� व्यवहार ग�रन्छ। �पतसृ�ात्मक सोचमा 
अ�लक�त प�न प�रवतर्न आएको छैन। जसले अझै प�न म�हलाहरुलाई 
ड�सरहेको छ।

�ववाह नामक संस्थालाई तपा�ले कुन दृिष्टकोणका साथ हेन� गनुर् हुन्छ 
? म�हलाहरुको सशक्तीकरणमा यसले कस्तो भू�मका खेलेको 
पाउनुभएको छ ?

वैवा�हक व्यवस्था त्यस अथर्मा ठ�क हो, जब यो मायामा आधा�रत 
हुन्छ। य�द म�हला र पुरुष एकअकार्लाई माया गछर्न भने त्यो ठ�क छ 
र उनीहरु �ववाह गनर् सक्छन।् धेरै ठाउँमा हामी के देख्छ� भने 
म�हलाहरु खाना बनाउन, सरसफाइ गनर्, पुरुषको सेवा गनर् र बच्चा 
जन्माउनका ला�ग ल्याइएका हुन।्

हाम्रो समाजमा यो धारणा र अभ्यासलाई नै �ववाहको प्रमुख आदशर् 
वाक्य बनाइयो। होइन र ? एउटा पुरुषका ला�ग �ववाह घरको काम गनर्,
बच्चा जन्माउन र हुकार्उन एउट� आइमाई ल्याउनु सरह मात्र हो। 
म�हलाहरु प�न आफू सुर��त हुन, बाँच्न र पैसा इत्या�दका ला�ग 
�ववाहमा बाँ�धने गछर्न।् म यस प्रकारको वैवा�हक व्यवस्थालाई ठ�क 
ठािन्दनँ।

सामान्यतः धेरै �ववाहमा पुरुषलाई प्रभु स्वामी र म�हलालाई दासीका 
रुपमा �लइन्छ। त्यसैले म�हलाहरु सध�भर� यसैगर� पुरुषमा�थ �नरर्भर 
हुने हो भन ेत्यो सम्बन्ध केवल प्रभु र दासीका रुपमा नै र�हरहन ेपक्का 
छ। वास्तवमा प्रभु र दासीको सम्बन्धभन्दा त्यहाँ समान मानवको 
है�सयतमा एकअकार्लाई माया गन� जोडी हुनुपन� हो।

त्यस्तो सम्बन्धमा जब उनीहरुसँगै बस्न र एकअकार्लाई माया गनर् 
थाल्दछन,् त्यो मायाको समायोजनबाट मात्र बच्चाले रुप �लनुपछर्। 
त्यसप�छ जिन्मएको बच्चालाई प�न सम्प��को रुपमा �लइनु हँुदैन। 
मा�नसहरु भन्ने गछर्न– ‘�तनीहरु मेरा बच्चा हुन।्’ त्यो �कनभने पुरुषहरु 
ज�हले प�न आफ्नो व्यापार–व्यवसाय आफ्ना छोराहरुले अ�धग्रहण गर� 
सञ्चालन गरुन ्भन्ने चाहन्छ।

म�हलाहरुले घर�भत्र समान अ�धकार पाउँदैनन ्भने उनीहरुले बा�हर प�न 
समान अ�धकार पाउन सक्दैनन।् त्यसैले मैले बारम्बार भन्ने गरेक� छु,

घरको काम र बालबा�लकाको हेरचाहको काम म�हलाले मात्र गनुर्पन� 
कामको रुपमा �लइनु हँुदैन। पुरुषहरुले मात्र बा�हरको काम गनुर्पछर् भन्ने 
धारणालाई प�न प�रवतर्न गनुर्पछर्। म�हला र पुरुष दवुै घरबा�हर र 

घर�भत्र उ��नै काम गनर् सक्छन।् यसलाई समान र साझा कामका 
रुपमा �लइनुपछर्। यो नै वास्त�वक साझदेार� हो, जुन �ववाहको ममर् हो।
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एउटा लेखकलाई राजनी�तले क�त प्रभा�वत पानर् सक्छ भन्ने कुराको 
सजीव उदाहरण तपा� नै हो भन्ने लाग्छ तर त्यह� कुरालाई तपा�ले 
आफ्नो शब्दमा भन्नु परेमा कसर� भन्नु हुन्छ ?

राजनी�तको अथर् ज�हले प�न सापे��त हुन्छ। जस्तैः केह� लेखकहरु 
राजनी�तक रुपमा सचते हुन्छन।् केह� लेखक राजनी�तमै लाग्छन।् तर 
केह� लेखक जस्तोसुकै राजनी�तबाट प�न टाढा रहन्छन।् तर त्यस्ता 
लेखक जो समाजप्र�त प्र�तबद्ध हुन्छन ् उनीहरुको लेखनले समाज 
प�रवतर्न र मा�नसहरुको स्तर उन्न�तमा प्रभाव पाछर्।

मैले �नकै निजकबाट के देखेक� छु भने मेरो लेखाइबाट धेरै लेखक तथा 
म�हलाहरुलाई प्रेरणा �मलेको छ। धेरै मा�नसहरुले आफूलाई प�रवतर्न 
गरेका छन।् प�हलेको तलुनमा उनीहरु सशक्त भए भन्ने उनीहरुले न ै
मलाई भनेका छन।् मेरो लेखनले उनी (म�हला)हरुलाई प�रवतर्नमा ऊजार् 
�दएको छ। उनीहरु आफै �नणर्य गनर् सक्न े बनेका छन।् उनीहरु 
पुरुषभन्दा आफूलाई कम ठान्दैनन।् त्यसैले मैले सामान्य मा�नसहरुलाई
आफ्ना अ�धकार र स्वतन्त्रताका ला�ग लड्न प्रे�रत गरेक� छु। केह� 
लेखकहरु फरक हुन्छन,् उनीहरु अझै प�न क�वता र काव्य मात्र ले� े
गछर्न ्र उनीहरुलाई समाज प�रवतर्नको केह� मतलव हँुदैन।

मेरो हकमा, म समाज प�रवतर्नप्र�त सचते छु। �वशषे गरेर म�हला र 
मानव अ�धकारको �वषयमा म �नकै सचते छु। मैले �वशषे गरेर वाक 
स्वतन्त्रताका ला�ग बोल्ने र ले� ेगरेक� छु। तसथर् प�न यो समाजका 
ला�ग म योगदान �दन चहान्छु। �कनभने म यो समाजलाई बदल्न 
चहान्छु। म मा�नसहरुलाई सहयोग गनर् चहान्छु र उनीहरुले वाक 
स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हेनर् चहान्छु।
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एउटा लेखकलाई राजनी�तले क�त प्रभा�वत पानर् सक्छ भन्ने कुराको 
सजीव उदाहरण तपा� नै हो भन्ने लाग्छ तर त्यह� कुरालाई तपा�ले 
आफ्नो शब्दमा भन्नु परेमा कसर� भन्नु हुन्छ ?

राजनी�तको अथर् ज�हले प�न सापे��त हुन्छ। जस्तैः केह� लेखकहरु 
राजनी�तक रुपमा सचते हुन्छन।् केह� लेखक राजनी�तमै लाग्छन।् तर 
केह� लेखक जस्तोसुकै राजनी�तबाट प�न टाढा रहन्छन।् तर त्यस्ता 
लेखक जो समाजप्र�त प्र�तबद्ध हुन्छन ् उनीहरुको लेखनले समाज 
प�रवतर्न र मा�नसहरुको स्तर उन्न�तमा प्रभाव पाछर्।

मैले �नकै निजकबाट के देखेक� छु भने मेरो लेखाइबाट धेरै लेखक तथा 
म�हलाहरुलाई पे्ररणा �मलेको छ। धेरै मा�नसहरुले आफूलाई प�रवतर्न 
गरेका छन।् प�हलेको तलुनमा उनीहरु सशक्त भए भन्ने उनीहरुले न ै
मलाई भनेका छन।् मेरो लेखनले उनी (म�हला)हरुलाई प�रवतर्नमा ऊजार् 
�दएको छ। उनीहरु आफै �नणर्य गनर् सक्न े बनेका छन।् उनीहरु 
पुरुषभन्दा आफूलाई कम ठान्दैनन।् त्यसैले मैले सामान्य मा�नसहरुलाई
आफ्ना अ�धकार र स्वतन्त्रताका ला�ग लड्न प्रे�रत गरेक� छु। केह� 
लेखकहरु फरक हुन्छन,् उनीहरु अझै प�न क�वता र काव्य मात्र ले� े
गछर्न ्र उनीहरुलाई समाज प�रवतर्नको केह� मतलव हँुदैन।

मेरो हकमा, म समाज प�रवतर्नप्र�त सचते छु। �वशषे गरेर म�हला र 
मानव अ�धकारको �वषयमा म �नकै सचते छु। मैले �वशषे गरेर वाक 
स्वतन्त्रताका ला�ग बोल्ने र ले� ेगरेक� छु। तसथर् प�न यो समाजका 
ला�ग म योगदान �दन चहान्छु। �कनभने म यो समाजलाई बदल्न 
चहान्छु। म मा�नसहरुलाई सहयोग गनर् चहान्छु र उनीहरुले वाक 
स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हेनर् चहान्छु।

त्यसैले मेरो राजनी�त भनेको मा�नसलाई आफ्ना भनाइ रा� अवरोध 
हुनुहँुदैन भन्नेमा केिन्द्रत हुन्छ। राजनी�तक दल र धमर्बाट टाडा 
रहनुपछर्। �वशषे गरेर राज्य त झनै धमर्बाट टाढा रहनुपछर्। कानुनहरु 
धमर्मा आधा�रत रहेर �नमार्ण ग�रनु◌ु हँुदैन। कानुन समानतमा आधा�रत 
हुनुपछर्। त्यसैले म लेखकाका रुपमा क�वता, काव्य र काल्प�नक कथा 
मात्र लेिख्दनँ �क सत्य र तथ्यमा आधा�रत रहेर ले� ेगदर्छु। ता �क 
उनीहरुलाई मेरो लेखनले उत्प्रे�रत गरोस ्र राजनी�तक रुपमा सचते रहन 
प्रेरणा �मलोस।्

त्यसको अथर् तपा�लाई राजनी�तले ले� थप घच्घच्याउँछ र पे्र�रत गछर् 
भन्न खोज्नु भएको ?

राजनी�तले मलाई असर पारेको छैन। तर मेरा �वचारहरुले राजनी�तलाई 
प्रभा�वत पान� गरेको छ। मेरा आफ्नै केह� �वचारहरु छन,् जसमा म दृढ 
छु। मेरा �वचारलाई मैले दह्रोसँग समाएक� छु। त्यसैमा टेकेर मैले 
राजनी�तक दल र तीनका योजना �वचारहरुको आलोचना गन� गछुर् । ममा 
कसैप्र�त आसिक्त छैन। चाहे त्यो वामपन्थी होस ्अथवा द��णपन्थी। 
मलाई लागेको कुरामा म उनीहरुको आलोचना गन� गछुर् ।

वामपन्थी अथवा द��णपन्थी जेसुकै होस मैले ठ�कलाई ठ�क र 
बेठ�कलाई बेठ�क भन्नुपछर्। म मेरो �वचारका आधारमा �वषयहरुलाई 
स्वीकार र अस्वीकार गन� गछुर् । मेरो आफ्नै �दमाग छ, सोच छ, जसले 
सह� र गलत छुट्याउँछु। यसलाई कसैले प्रभा�वत पानर् सक्दैन। मैले 
पूणर्रुपमा सह� र सम्पूणर् मानव अ�धकारको र�ा गन� राजनी�तक संस्था 
भेटेक� छैन। �तनीहरुमा सध� केह� राम्रा र नराम्रा कुराहरु हुन्छन,् जसबाट 
राम्रा कुरा मात्र मैले �लने गरेक� छु।
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�वश्वका कैय� लेखकले ‘एिक्ट�भजम’ गरेको दे�खन्छ तर तपा�ले त्यसो 
गरेको पाइँदैन। तपा�लाई के लाग्छ, एउटा लेखकले ‘एिक्ट�भजम’ गनुर् 
हुन्छ �क हँुदैन?

यहाँ धेरै लेखकहरु छन।् जसले ‘डमेोन्सटे«�टभ एिक्टभजम’ गद�नन।् मेरो
एिक्ट�भजम भनेको मेरो लेखाइ हो। म समाजप्र�त प्र�तबद्ध लेखक हँु। 
म म�हला अ�धकार र मानव अ�धकारको �वषयमा जे लेख्छु त्यो नै 
‘एिक्ट�भजम’ हो। बा�हर गएर प्रदशर्न गनुर्लाई मात्र ‘एिक्ट�भजम’

भ�नदैन। म लेखाइबाटै धेरै मा�नसहरुलाई सचते पा�ररहेक� छु। मैले 
पचार्, पम्पलेट नछाप्दैमा र बा�हर गएर प्रदशर्न नगद�मा यसलाई 
‘एिक्ट�भजम’ होइन भन्न �मल्दैन। मैले यी सबै कुरा मेरो लेख–

रचनाबाट गर� रहेक� छु।

मेरा हरेक लेखाइहरुमा मलेै केह� सन्देश �दने गरेक� छु। �यनमा खसुी 
हुनु, दःुखी हुन,ु मायामा पनुर् जस्ता �वषय मात्र छैनन।् मैले मेरा लेख–
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�वश्वका कैय� लेखकले ‘एिक्ट�भजम’ गरेको दे�खन्छ तर तपा�ले त्यसो 
गरेको पाइँदैन। तपा�लाई के लाग्छ, एउटा लेखकले ‘एिक्ट�भजम’ गनुर् 
हुन्छ �क हँुदैन?

यहाँ धेरै लेखकहरु छन।् जसले ‘डमेोन्सटे«�टभ एिक्टभजम’ गद�नन।् मेरो
एिक्ट�भजम भनेको मेरो लेखाइ हो। म समाजप्र�त प्र�तबद्ध लेखक हँु। 
म म�हला अ�धकार र मानव अ�धकारको �वषयमा जे लेख्छु त्यो नै 
‘एिक्ट�भजम’ हो। बा�हर गएर प्रदशर्न गनुर्लाई मात्र ‘एिक्ट�भजम’

भ�नदैन। म लेखाइबाटै धेरै मा�नसहरुलाई सचते पा�ररहेक� छु। मैले 
पचार्, पम्पलेट नछाप्दैमा र बा�हर गएर प्रदशर्न नगद�मा यसलाई 
‘एिक्ट�भजम’ होइन भन्न �मल्दैन। मैले यी सबै कुरा मेरो लेख–

रचनाबाट गर� रहेक� छु।

मेरा हरेक लेखाइहरुमा मलेै केह� सन्देश �दने गरेक� छु। �यनमा खसुी 
हुनु, दःुखी हुन,ु मायामा पनुर् जस्ता �वषय मात्र छैनन।् मैले मेरा लेख–

रचना माफर् त गहन सन्देश �दन सध� प्रयासरत छु। मेरा हरेक कृतीहरुमा 
म�हलाहरु शसक्त र ब�लया हुन्छन।् उनीहरु क�हल्यै कसैको दबाब सहन 
गद�नन।् अवरोधहरु तोड्छन र स्वतन्त्र हुन चहान्छन।् मेरा हरेक 
कृ�तहरुमा म�हला सशक्त भएजस्तै पुरुष लेखकहरुका कृ�त हेनुर्स ् त,

त्यहाँ म�हलाहरुको भू�मका शान्त र दासी स्वभावका हुन्छन।्

त्यहाँ म�हलाहरु क�हल्यै �वद्रोह गद�नन।् उनीहरु प�तको सेवामा,
प�रवारको हेरचाहमा र पुरुषको आदेश मान्न तल्ल�न रहन्छन।् पुरुष 
लेखकहरुको लेखनमा म�हलाले आफ्नो सम्पूणर् माया प�तमा अपर्ण 
गछर्न ् तर उनीहरुलाई प�तबाट माया पाइएको छ �क छैन ् भन्नेसमेत 
मतलब हँुदैन। उनीहरु म�हलालाई यसर� आदशर् नार�का रुपमा �च�त्रत 
गनर् सध� तम्तयार हुन्छन।् तर मेरा कृ�तहरुमा म�हलाहरु ती हुन ् जो 
सध� समाजमा �वद्यमान व्यवस्था र �पतसृ�ात्मक सोचको �वरुद्धमा
उ�त्रन्छन।् यो नै मेरो ‘एिक्ट�भजम’को शैल� हो।

तपा�ले �पतसृ�ात्मकता, धा�मर्क अ�तवाद, यौन �हसंाबारे �नकै ले�भुयो 
र अरुलाई प�न यसैमा ले� प्रे�रत गनुर्भयो। तर यी सा�हत्यमा मूलतः 
यौनलाई नै केन्द्र बनाइयो भन्ने धारणा रहेको छ। के तपा�लाई 
म�हलाकै �वषयमा लेख्दा प�न यसबाहेक ले� अरु �वषय छन ् भन्ने 
लागेन ?

यौन मात्र होइन, जसमा मैले कलम चलाएँ। मैले म�हलाका सम्पूणर् 
मुद्दाहरुमा लेखेक� छु। मैले म�हलाको यौ�नक स्वतन्त्रताको �वषयलाई 
जोड �दएर भने लेखेक� हँु। �कनभने मा�नसहरु के बुझ्ने गछर्न ् भने 
म�हलाहरु स्वतन्त्र भइसके र अ�लक धरै नै स्वतन्त्र भए त्यो सह� 
होइन। म�हलाहरुको स्वतन्त्रता आज प�न पुरुष �नयिन्त्रत स्वतन्त्रता 
हो।
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कुनै समय �थयो ज�त बेला पुरुषहरु म�हलालाई �वद्ययालय, कलेज र 
जा�गरमा नजा भन्थे तर समय फे�रएसँगै उनीहरुले अ�हले कम्तीमा 
पढ्न, जा�गर खान जा भन्न थालेका छन।् त्यो पुरुषहरुले हामीलाई 
�दएको �नयिन्त्रत स्वतन्त्रता र छुट हो। तर म�हलाले अझै प�न �व�ीय 
स्वतन्त्रता र ‘मो�भ�लट�’ (ग�तशीलता) अ�धकार प्राप्त गनुर् बाँक� नै छ।

हाम्रो समाजमा म�हला आज प�न सामान �लन बजार जान पाउन े
अवस्था छैन। य�द म�हलाहरु बा�हरफेर �हँडडुल गनर् लागेमा पुरुषले 
उनीहरु यौ�नकरुपमा स्वतन्त्र भएको ठान्छन र उनीहरुले त्यसो गरुन ्
भन्ने पटक्कै चाहँदैनन।् यो �ेत्रमा म�हलाहरु अझै प�न स्वतन्त्र छैनन।् 
त्यसैले मैले भन्ने गरेक� छु म�हलाहरु त्यसबेलासम्म स्वतन्त्र हँुदैनन ्
जबसम्म उनीहरु यौ�नक रुपमा स्वतन्त्र हँुदैनन।्

यौ�नक स्वतन्त्राको अथर् जुन पुरुष भेट्यो त्यसैसँग ज�तबेला प�न सुत्न 
पाउने अ�धकार भन्ने होइन। यौ�नक अ�धकारको अथर् यौन सम्पकर्  गदार् 
प�न म�हलाको इच्छाको सम्मान ग�रनुपछर् भन्ने हो। म�हलाले आफ्न ै
प�तसँग प�न ‘हुन्न’ भन्ने अ�धकार पाउनुपछर् भन्ने हो। य�द ऊ चहाँ�दन 
भने उसलाई ‘हुन्न’ भन्ने अ�धकार हुनुपछर्। ‘हुन्न’ अथार्त ् ‘हुन्न’। 
क�तवटा बच्चा जन्माउने अथवा जन्माउँदै नजन्माउने अथार्त ्म�हलाको 
पाठेघरमा�थको पुरुष �नयन्त्रणको अन्त्य नै यौ�नक स्वतन्त्रता हो। 
म�हलाहरुलाई पढ्न पाउने, जा�गर खाने, संसद र सरकारमा जाने 
अ�धकार �दइयो तर यौ�नक स्वतन्त्रताको अ�धकार �दइएन। धेरै 
मा�नसहरुले यस �वषयमा बोलेका छैनन,् तसथर् प�न मैले यस �वषयमा 
जोड �दइरहेक� छु।

म�हलाहरु यौन स्वतन्त्रताबाट विञ्चत छन,् सह� कुरा हो तर तपा�सँग 
ले� त्योबाहेक अरु कुनै समस्या छैनन ्?
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कुनै समय �थयो ज�त बेला पुरुषहरु म�हलालाई �वद्ययालय, कलेज र 
जा�गरमा नजा भन्थे तर समय फे�रएसँगै उनीहरुले अ�हले कम्तीमा 
पढ्न, जा�गर खान जा भन्न थालेका छन।् त्यो पुरुषहरुले हामीलाई 
�दएको �नयिन्त्रत स्वतन्त्रता र छुट हो। तर म�हलाले अझै प�न �व�ीय 
स्वतन्त्रता र ‘मो�भ�लट�’ (ग�तशीलता) अ�धकार प्राप्त गनुर् बाँक� नै छ।

हाम्रो समाजमा म�हला आज प�न सामान �लन बजार जान पाउन े
अवस्था छैन। य�द म�हलाहरु बा�हरफेर �हँडडुल गनर् लागेमा पुरुषले 
उनीहरु यौ�नकरुपमा स्वतन्त्र भएको ठान्छन र उनीहरुले त्यसो गरुन ्
भन्ने पटक्कै चाहँदैनन।् यो �ेत्रमा म�हलाहरु अझै प�न स्वतन्त्र छैनन।् 
त्यसैले मैले भन्ने गरेक� छु म�हलाहरु त्यसबेलासम्म स्वतन्त्र हँुदैनन ्
जबसम्म उनीहरु यौ�नक रुपमा स्वतन्त्र हँुदैनन।्

यौ�नक स्वतन्त्राको अथर् जुन पुरुष भेट्यो त्यसैसँग ज�तबेला प�न सुत्न 
पाउने अ�धकार भन्ने होइन। यौ�नक अ�धकारको अथर् यौन सम्पकर्  गदार् 
प�न म�हलाको इच्छाको सम्मान ग�रनुपछर् भन्ने हो। म�हलाले आफ्न ै
प�तसँग प�न ‘हुन्न’ भन्ने अ�धकार पाउनुपछर् भन्ने हो। य�द ऊ चहाँ�दन 
भने उसलाई ‘हुन्न’ भन्ने अ�धकार हुनुपछर्। ‘हुन्न’ अथार्त ् ‘हुन्न’। 
क�तवटा बच्चा जन्माउने अथवा जन्माउँदै नजन्माउने अथार्त ्म�हलाको 
पाठेघरमा�थको पुरुष �नयन्त्रणको अन्त्य नै यौ�नक स्वतन्त्रता हो। 
म�हलाहरुलाई पढ्न पाउने, जा�गर खाने, संसद र सरकारमा जाने 
अ�धकार �दइयो तर यौ�नक स्वतन्त्रताको अ�धकार �दइएन। धेरै 
मा�नसहरुले यस �वषयमा बोलेका छैनन,् तसथर् प�न मैले यस �वषयमा 
जोड �दइरहेक� छु।

म�हलाहरु यौन स्वतन्त्रताबाट विञ्चत छन,् सह� कुरा हो तर तपा�सँग 
ले� त्योबाहेक अरु कुनै समस्या छैनन ्?

मैले म�हला �श�ा, स्वतन्त्रता र �नणर्य �लनुमा म�हलाको सहभा�गताका 
�वषयमा लेखेक� छु। मा�नसहरु मैले ले�खरहेका अन्य �वषय हेद�नन।् 
मात्र यौनका �वषयमा के लेखेको छ, त्यो हेछर्न।् वास्तवमा मैलै 
म�हलाका सम्पूणर् �वषयमा लेखेक� छु।

तपा�लाई �च� दखेुको छ र ?

होइन, म त्यस्तो सोिच्दन। मा�नसहरु ज�हले प�न मलाई अपमा�नत 
गनर् र �ववादमा तान्न प्रयासरत छन।् जसले मेरा कृ�तहरु मनपराउँछन,्

सबै �वषयमा पढ्न सक्छन।् ती मेरा दसु्मन हुन,् जो ज�हल्यै दोष 
�दइरहन्छन।्

कट्टरपन्थीहरुको तपा�प्र�तको धारणा अ�धकांशलाई थाहा भएकै कुरा हो 
तर तपा�प्र�त उदार प्रग�तशीलहरुको धारणा प�न �भन्न छ, �कन ?
तपाइ� उनीहरुलाई उदारवाद� ठान्नुहुन्छ तर उनीहरु उदारवाद� होइनन।्
त्यसैले सबै उदारवाद�हरु मेरा �वषयमा समान सोच राख्दैनन।् यह� मूल 
कारण हो, जसले गदार् ती उदार भ�ननेहरुले मैले सीमापार गर� भन्न े
सोच्छन।् तपाइ�ले प�न त्यस्ता उदारवाद�हरु नै भेट्नुभएको होला जो 
मलाई गलत ठान्छन।् त्यसैले तपा�ले प�न उनीहरुलाई ठ�क र मलाई 
बेठ�क ठान्न पुग्नुभयो होला।

उनीहरु स्वयम्लाई एउटा सीमामा रा� े गछर्न ् तर मलाई सीमा मन 
पद�न। उनीहरुले मैले यौ�नक स्वतन्त्रताको �वषयमा लेखेको र बोलेको 
मन पराउँदैनन।् �तनीहरु म�हलाहरु लजालु नै भइरहनुपछर् भन्न े
सोच्छन।् म म�हलाले साहस र दसु्साहस गनुर्पछर् भन्छु। यस अथर्मा 
उनीहरु म�हला �वरोधी हुन।् हामीहरु त्यह� कुरा खटु्टयाउन नसकेर 
उनीहरुलाई उदारवाद� भन्ठान्छ�।
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भन्नुको अथर् तपा� उनीहरुभन्दा धेरै उदार हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको 
?

जब कुनै म�हला अ�धकारवाद� लेखक अथवा अ�भयान्ता म�हला 
अ�धकारका बारेमा समाजमा बोल्छे त्य�तबेला कम्तीमा उसले उदारवाद� 
अथवा प्रग�तशीलहरुसँग त्यस मुद्दामा िस्वकारोिक्तको अपे�ा राख्छे। 
तर उनीहरुको सीमा हुन्छ। उनीहरुको उदारवादको सीमा त्यहाँसम्म हो 
जहाँ उनीहरु सोच्छन–् सबै पुरुषहरु पूणर्स्वतन्त्र छन ् तर म�हलाका 
स्वतन्त्रतामा भने सीमा कायम ग�रनुपछर्।

उनीहरु अ�हले प�न �पतसृ�ात्मक व्यवस्थामा �वश्वास राख्छन।् मेरो 
आलोचनात्मक दृिष्टकोणले उनीहरुलाई उदारवाद� देख्दैन। बङ्गालादेश र 
भारतमा धेरै लेखकहरु जो उदार कह�लएका छन,् उनीहरु म�हलाको 
मुद्दामा म�हला �वरोधी हुन पुग्छन।् उनीहरु हदैसम्मका म�हला �वरोधी 
हुन।् बङ्गालादेशमा एक जना लेखक छन ्जो बामपन्थी प�न हुन ्उनी 
म�हलालाई शोषण गन� गछर्न।्

धेरै मा�नसहरु उनको लेखनी र ओहदा हेरेर केह� बोल्न सक्दैनन।् तर म 
त्यसको �वरोध गछुर्। उनलाई त्यसो गन� कुनै अ�धकार छैन। लौ भन्नुस 
त हामी कसर� उनलाई उदारवाद� भन्न सक्छ� ? जो प्रख्यात लेखक 
भएको नाममा यस्ता कुकमर् गछर्न।् अ�न त्यसको �वरोध गदार् �तमी 
स्वयम ्त्यो म�हला ले�खकाको ‘च�रत्र’ �नमार्ण गछ� र आफै �नणर्यकतार् 
बनेर भन्छ� म उदारवाद�।

म�हला लेखकहरुमा�थ पुरुष लेखकको ‘डो�मनेसन’ छ भन्ने तफर्  इङ्�गत 
गनर् खोज्नु भएको ?

हो।
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भन्नुको अथर् तपा� उनीहरुभन्दा धेरै उदार हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको 
?

जब कुनै म�हला अ�धकारवाद� लेखक अथवा अ�भयान्ता म�हला 
अ�धकारका बारेमा समाजमा बोल्छे त्य�तबेला कम्तीमा उसले उदारवाद� 
अथवा प्रग�तशीलहरुसँग त्यस मुद्दामा िस्वकारोिक्तको अपे�ा राख्छे। 
तर उनीहरुको सीमा हुन्छ। उनीहरुको उदारवादको सीमा त्यहाँसम्म हो 
जहाँ उनीहरु सोच्छन–् सबै पुरुषहरु पूणर्स्वतन्त्र छन ् तर म�हलाका 
स्वतन्त्रतामा भने सीमा कायम ग�रनुपछर्।

उनीहरु अ�हले प�न �पतसृ�ात्मक व्यवस्थामा �वश्वास राख्छन।् मेरो 
आलोचनात्मक दृिष्टकोणले उनीहरुलाई उदारवाद� देख्दैन। बङ्गालादेश र 
भारतमा धेरै लेखकहरु जो उदार कह�लएका छन,् उनीहरु म�हलाको 
मुद्दामा म�हला �वरोधी हुन पुग्छन।् उनीहरु हदैसम्मका म�हला �वरोधी 
हुन।् बङ्गालादेशमा एक जना लेखक छन ्जो बामपन्थी प�न हुन ्उनी 
म�हलालाई शोषण गन� गछर्न।्

धेरै मा�नसहरु उनको लेखनी र ओहदा हेरेर केह� बोल्न सक्दैनन।् तर म 
त्यसको �वरोध गछुर्। उनलाई त्यसो गन� कुनै अ�धकार छैन। लौ भन्नुस 
त हामी कसर� उनलाई उदारवाद� भन्न सक्छ� ? जो प्रख्यात लेखक 
भएको नाममा यस्ता कुकमर् गछर्न।् अ�न त्यसको �वरोध गदार् �तमी 
स्वयम ्त्यो म�हला ले�खकाको ‘च�रत्र’ �नमार्ण गछ� र आफै �नणर्यकतार् 
बनेर भन्छ� म उदारवाद�।

म�हला लेखकहरुमा�थ पुरुष लेखकको ‘डो�मनेसन’ छ भन्ने तफर्  इङ्�गत 
गनर् खोज्नु भएको ?

हो।

यस्तो क�हलेसम्म रहने दे� ुहुन्छ ?

म�हला लेखकहरुबारे यहाँ अक� महत्वपूणर् कुरा प�न छ। म�हलाहरु ज�त 
नै राम्रा पुस्तक �कन नलेखनू ्तैप�न उनीहरुलाई पुरुषभन्दा कम �ानी 
ठा�नन्छ। �कनभने उनीहरु त्यस्तो घरमा हुक� र आएका हुन्छन ् जहाँ 
सदैब बाभन्दा आमा कम बुद्�धमान हो भन्ने �सकाइएको हुन्छ। त्यसैको 
प्र�तछायाँमा उनीहरु सदैव म�हलालाई कम जान्ने बुझ्ने दोस्रो दजार्को 
नाग�रकको रुपमा हेछर्न ्र त्यह� अनुरुप व्यवहार गछर्न।्

यो कुरा य�त वषर् भइसक्यो �क यसले सामान्य कुराले जस्तै मिस्तष्कमा 
घर बनाएको छ। यह� कुरा तपा� सञ्चार माध्यममा प�न हेनर् 
सक्नुहुन्छ। सञ्चार माध्यमहरुले क�हलै प�न बुद्�धमान म�हला भन्दैन 
उसले सुन्दर म�हला भन्छ। ‘सुन्दर प्र�सद्ध म�हला’ तर ‘बुद्ध ुम�हला’। 
उनीहरु राम्रा त हुन्छन ् तर �दमाग नभएका। तर पुरुष प्र�सद्ध प�न 
हुन्छ, बुद्�ध भएको वौ�ा�नक र �वचारक प�न हुन्छ। यी सबै कुरालाई 
हामीले म�सनो गर� केलाएर हेनुर्पन� हुन्छ। �कनभने यह� कुरा 
मा�नसहरुको मिस्तष्कमा बस्छ। सञ्चारमाध्यमहरुले यीनै कुराहरुलाई 
प्रस्तुत गरेर साधारण मा�नसहरुको ‘बेर्न वास’ गर� रहेको हुन्छ।

�वश्व भर�नै सञ्चारमाध्यमहरुले यह� भू�मका खेलेका छन ्त ?

जो �म�डयाका प�छ दगुछर्न ्उनीहरुको एकखाले मान�सकता �वकास 
भैसकेको छ भन्नुको अथर् ‘बेर्न वास’ भैसकेको छ। त्यसमा प�रवतर्न 
आउनु जरुर� छ। म�हलालाई उसको शार��रक सुन्दरताका कारण महान 
ठा�ननु हुदैन। बौ�दकतालाई प�न म�हलाको सम्प��का रुपमा �लईनु 
पछर्। त्यसो त म�हला र पुरुष दवुैको सम्प��को रुपमा शर�रलाई होइन 
बौद्�धकतालाई �लईनु पछर्।
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बेगम रोकेयालाई बङ्गलादेशमा सहासी र दृढ म�हलाका रुपमा �च�नन्छ 
साथ ैक�हलेकाह�ँ तपा�को तुलना उहाँसँग प�न हुने गछर् तर प�न तपाई 
उनी ज�त सशक्त हुन नसकेको गुनासो आउँछ। तपा�लाई के कुराले 
बेगम रोकेया भन्दाप�छ पारेको होला ?

(हाँस्दै…) थाहा छैन, मा�नसहरु �कन यसो भन्छन।् हामीबीच एक सय 
वषर्को �भन्नता छ। प्रकृ�तक रुपमा प�न हामीबीच �भन्नता हुन ुजरुर� 
छ। म उहाँभन्दा एक पाइला पछा�ड होइन �क एक पाइला अगा�ड 
हुनुपछर्। बेगम रोकेया �हजाब लगाउनु हुन्थ्यो, उहाँ श्रीमानको रेखदेखमा 
हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्झौता गनुर्भयो। उहाँले गन� यी कुनै काम मैले 
ग�रनँ। त्यसैले हामीबीच �नकै �भन्नता छ। त्यसो त मा�नसमा प�रवतर्न 
देखापनर् एक सय वषर् भनेको मनग्य समय हो।

बङ्गलादेश र भारतमा केह� समययता आफ्नो �वचार राखेकै भरमा 
ब्लगर, लेखक, प्रध्यापकहरु मा�रनुपरेको छ। तपा�ले यी घटनाहरुलाई 
कसर� हे�ररहनुभएको छ ?

यी दवुै ठाउँका घटनालाई मैले एउटै दृिष्टकोणबाट हे�ररहेक� छु। यस्ता
घटनाहरुले मलाई �नकै द�ुखत तुल्याउँछ। मुिस्लम र �हन्द ू धा�मर्क
अ�तवाद�हरुले प्रग�तशील लेखकहरुको समान प्रकृ�तमा हत्या ग�ररहेका 
छन।् भारतको समस्या भनेको त्यहाँका धा�मर्क उदारवाद�हरु �हन्द ु
कट्टरपन्थीहरुको मात्र �वरोध प्रदशर्न गछर्न।्

तर उनीहरु मुिस्लम कट्टरपन्थीहरुको �वरोध गद�नन,् जबक� उनीहरुबाट 
एकै प्रकारको अपराध भएको हुन्छ। के ठा�नन्छ भने भारतमा 
मुिस्लमहरु अल्पसख्यामा छन,् य�द अल्पसख्यकहरुबाट अपराध भएमा 
त्यसको �वरोध गन� होइन �क उनीहरुको मुख बन्द गराउने हो। तर 
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बेगम रोकेयालाई बङ्गलादेशमा सहासी र दृढ म�हलाका रुपमा �च�नन्छ 
साथ ैक�हलेकाह�ँ तपा�को तुलना उहाँसँग प�न हुने गछर् तर प�न तपाई 
उनी ज�त सशक्त हुन नसकेको गुनासो आउँछ। तपा�लाई के कुराले 
बेगम रोकेया भन्दाप�छ पारेको होला ?

(हाँस्दै…) थाहा छैन, मा�नसहरु �कन यसो भन्छन।् हामीबीच एक सय 
वषर्को �भन्नता छ। प्रकृ�तक रुपमा प�न हामीबीच �भन्नता हुन ुजरुर� 
छ। म उहाँभन्दा एक पाइला पछा�ड होइन �क एक पाइला अगा�ड 
हुनुपछर्। बेगम रोकेया �हजाब लगाउनु हुन्थ्यो, उहाँ श्रीमानको रेखदेखमा 
हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्झौता गनुर्भयो। उहाँले गन� यी कुनै काम मैले 
ग�रनँ। त्यसैले हामीबीच �नकै �भन्नता छ। त्यसो त मा�नसमा प�रवतर्न 
देखापनर् एक सय वषर् भनेको मनग्य समय हो।

बङ्गलादेश र भारतमा केह� समययता आफ्नो �वचार राखेकै भरमा 
ब्लगर, लेखक, प्रध्यापकहरु मा�रनुपरेको छ। तपा�ले यी घटनाहरुलाई 
कसर� हे�ररहनुभएको छ ?

यी दवुै ठाउँका घटनालाई मैले एउटै दृिष्टकोणबाट हे�ररहेक� छु। यस्ता
घटनाहरुले मलाई �नकै द�ुखत तुल्याउँछ। मुिस्लम र �हन्द ू धा�मर्क
अ�तवाद�हरुले प्रग�तशील लेखकहरुको समान प्रकृ�तमा हत्या ग�ररहेका 
छन।् भारतको समस्या भनेको त्यहाँका धा�मर्क उदारवाद�हरु �हन्द ु
कट्टरपन्थीहरुको मात्र �वरोध प्रदशर्न गछर्न।्

तर उनीहरु मुिस्लम कट्टरपन्थीहरुको �वरोध गद�नन,् जबक� उनीहरुबाट 
एकै प्रकारको अपराध भएको हुन्छ। के ठा�नन्छ भने भारतमा 
मुिस्लमहरु अल्पसख्यामा छन,् य�द अल्पसख्यकहरुबाट अपराध भएमा 
त्यसको �वरोध गन� होइन �क उनीहरुको मुख बन्द गराउन े हो। तर 

कट्टरपन्थीहरु कुनै प�न समुदायका ला�ग �हतकर हँुदैनन।् त्यसैले 
हामीलाई उनीहरु �वरुद्ध समानरुपमा लड्नुपन�छ।

के उनीहरु फाँसीवादतफर्  उन्मुख छन ्?

हो। स�ाधार�हरुनै धा�मर्क फासीवाद तफर्  उन्मुख छन।् कसैले फरक 
�वचार राख्छ भने उसलाई धमर्को नाममा मा�रएको छ। भारतमा एमएम 
कलबुग�, पान�सहं खरे, दाभोलकर र बङ्गलादेशमा धा�मर्क उदारवादमा 
�वश्वास रा� े थपु्रै व्लगरहरुको हत्या भएको छ। त्यसैले हामी अ�हले 
झनै खतरनाक अवस्था तफर् उन्मुख भैरहेका छ�। यथास्थी�तवाद� र 
कट्टरपन्थीहरु पागल भएका छन।् उनीहरु स्वतन्त्र �वचारकलाई मारेर 
आआफ्नो धमर् स्थापना गनर् खोिजरहेका छन।् समाजमा स्वतन्त्र 
�वचारकहरु भएनन ्भने समुदायको क�हलै प�न उद्धार हुन सक्दैन।

अमे�रकामा ट्रम्पको उदयलाई कसर� हेनुर्भएको छ त ?

यो लाजमद� कुरा हो। �वल्कुलै लाजमद�। ‘ह� इज अ भेर� डम्ब एन्ड
इन्टोलरेन्ट म्यान’। ऊ शिक्तमा आएको देख्दा मलाई दःुख लागेको छ।
अमे�रकामा य�त अस�हष्णु मा�नस प�हला क�हल्यै प�न स�ामा आएको 
�थएन।

त्यस्ता कुनै लेखक छन,् जसको नाम तपा� गवर्का साथ �लन 
सक्नुहुन्छ ?
के तपा�ले यो उपमहादेशको कुरा ग�ररहनु भएको छ ?

�वश्वभ�र तपा�का समका�लन।
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मैले सोच्नु पछर्… थपुै लेखकहरु छन।् कुन नाम �लऊँ त ? मैले �लएका
नामहरुलाई मा�नसहरु न�चन्न सक्छन।् त्यस्तै नाम मध्येक� एक हुन–्

पेग्गी एल. मेयर्स, ग्लो�रया स्टेनम, रो�वन मोगर्न। यी सबै म�हला 
अ�धकारवाद� ले�खका हुन।् यी सबैमा�थ मलाई गवर् र घमण्ड छ।

अन्त्यमा तपा� र सलमान रुस्द�बीचको तीतो वातार्को जड के हो ?

म उनको स्वतन्त्रताको सम्मान गछुर्। मैले उनलाई सहयोग गर� र उनले 
प�न मलाई सहयोग गरेका �थए। तर त्यहाँ केह� कुराहरु �थए।क�हले 
काह�ँ उनका व्यवहारहरु म�हला मैत्री हँ◌ुदैन्थे। क�हलेकाह�ँ म उनलाई 
म�हलाप्र�त �हसंा गन�कै रुपमा पाउछु, जो मलाई मन पद�न। म त्यसको 
�वरोध प�न गछुर्। अ�हले प�न उनले ट्�वटरमा यस्तै म�हला �वरोधी केह� 
कुराहरु लेख�, जुन मलाई मन परेन र �वरोध गर�। मैले उनको �वरोध 
गदार् उनी क�त ठूला लेखक हुन ् भन्ने हेक्का राखी रा� पद�न। य�� न ै
भएको हो।
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मैले सोच्नु पछर्… थपुै लेखकहरु छन।् कुन नाम �लऊँ त ? मैले �लएका
नामहरुलाई मा�नसहरु न�चन्न सक्छन।् त्यस्तै नाम मध्येक� एक हुन–्

पेग्गी एल. मेयर्स, ग्लो�रया स्टेनम, रो�वन मोगर्न। यी सबै म�हला 
अ�धकारवाद� ले�खका हुन।् यी सबैमा�थ मलाई गवर् र घमण्ड छ।

अन्त्यमा तपा� र सलमान रुस्द�बीचको तीतो वातार्को जड के हो ?

म उनको स्वतन्त्रताको सम्मान गछुर्। मैले उनलाई सहयोग गर� र उनले 
प�न मलाई सहयोग गरेका �थए। तर त्यहाँ केह� कुराहरु �थए।क�हले 
काह�ँ उनका व्यवहारहरु म�हला मैत्री हँ◌ुदैन्थे। क�हलेकाह�ँ म उनलाई 
म�हलाप्र�त �हसंा गन�कै रुपमा पाउछु, जो मलाई मन पद�न। म त्यसको 
�वरोध प�न गछुर्। अ�हले प�न उनले ट्�वटरमा यस्तै म�हला �वरोधी केह� 
कुराहरु लेख�, जुन मलाई मन परेन र �वरोध गर�। मैले उनको �वरोध 
गदार् उनी क�त ठूला लेखक हुन ् भन्ने हेक्का राखी रा� पद�न। य�� न ै
भएको हो।

  

�पतसृ�ाको ठाउँमा मातसृ�ा चाहेको 
होइन : कमला भा�सन

photo : The Policy Times

ग�रबीबारे काम गद� गदार् उनले वगर्लाई बझु्दै गएँ। वगर्बारे बझु्दै गदार् उनले
�पतसृ�ा बझु्दै गए। �पतसृ�ा बझु्दै जादँा उनी म�हला परुुषको सम्बन्ध र
त्यसमा ज�ेलएको सम्प��को उद्भव र सञ्चयमा पगु�। करोड� वषर्सम्म हामी
आ�दम साम्यवादमा रहँदा कुन ैभेदभाव �थएन।

जब समाजमा �नजी सम्प��को प्रचलन सुरु भयो सबैभन्दा प�हले 
पुरुषहरूले यो सम्प�� कसमा हस्तान्तरण हुने भनेर �घनलाग्दो प्रश्न 
गरे। यसभन्दा प�हले करोड� वषर्सम्म प�न यो �घनलाग्दो प्रश्न उठेको 
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�थएन। त्य�त बेला सबलैाई कसर� बाँच्ने भन्न ेमात्र ै �थयो। पुरुषहरूले 
सम्प�� हस्तान्तरणको सवाल उठाए �कनभने उनीहरू स�ाको प�छ 
परेका �थए।

मैले जानेको के हो भन ेमा�नसहरूको जन्म एउटै ठाउँबाट हुन्छ। त्यसको 
नाम योनी हो। क�हलेकाह�ँ योनीबाट समस्या भएमा पेटबाट �नस्कने हो। 
त्यसबाहेकको ठाउँ मलाई त थाहा छैन। यो शासक ब्राह्मणहरूले तयार 
पारेको भ्रम र शासन जार� रा� ेजुिक्त मात्र हो।

सुन्दर� प्र�तयो�गता कसले चलाउँछ ? क�हल्यै कुनै प�न ग�रब म�हला 
सुन्दर� प्र�तयो�गतामा पुग्न सक्छे ? आज �म�डया र कस्मे�टक उद्योगले 
सुन्दरताको मानक तय गछर्न ्ता �क ती उद्योगका व्यापार�ले आफ्ना 
सामान बेच्न सकून।

तीजमा नेपालका म�हलाहरूले करोड� रु�पयाँको चरुा लगाएर भारतीय 
व्यापार�लई धनी बनाइरहेका हुन्छन।् त्यसको अथर् के हो भन्ने मैले 
अझैसम्म बुझ्न सकेक� छैन। भारतालाई गाल� गरेर केह� हँुदैन। तपा� 
के �कन्दै हुनुहुन्छ र के बेच्दैहुनुहुन्छ भन्ने बुझनुपन� हुन्छ।

द��ण ए�सयामा लैङ्�गक समानता, �श�ा, ग�रबी �नवारण,

मानवअ�धकार र शािन्तका ला�ग आवाज उठाइरहेक� नार�वाद� 
सामािजक अ�भन्यता हुन–् कमला भा�सन। सन ् १९५६ अ�प्रल २४ 
ता�रखका �दन हालको पा�कस्तानमा पन� तत्काल�न मिन्दबाहुद्�दन 
िजल्लामा जिन्मएक� भा�सन आफूलाई मध्यरातको बच्चा भन्न
रुचाउँ�छन।् भारत–पा�कस्तान �वभाजनप�छ उनको जन्मभू�म 
पा�कस्तानमा पय� भने कमर्भू�म भारतमा। द��ण ए�सयाल� मुलुकहरूमा 
सञ्जाल बनाएर काम ग�ररहेको म�हला अ�धकारवाद� संस्था ‘सङ्गत’क� 
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�थएन। त्य�त बेला सबलैाई कसर� बाँच्ने भन्न ेमात्र ै �थयो। पुरुषहरूले 
सम्प�� हस्तान्तरणको सवाल उठाए �कनभने उनीहरू स�ाको प�छ 
परेका �थए।

मैले जानेको के हो भन ेमा�नसहरूको जन्म एउटै ठाउँबाट हुन्छ। त्यसको 
नाम योनी हो। क�हलेकाह�ँ योनीबाट समस्या भएमा पेटबाट �नस्कने हो। 
त्यसबाहेकको ठाउँ मलाई त थाहा छैन। यो शासक ब्राह्मणहरूले तयार 
पारेको भ्रम र शासन जार� रा� ेजुिक्त मात्र हो।

सुन्दर� प्र�तयो�गता कसले चलाउँछ ? क�हल्यै कुनै प�न ग�रब म�हला 
सुन्दर� प्र�तयो�गतामा पुग्न सक्छे ? आज �म�डया र कस्मे�टक उद्योगले 
सुन्दरताको मानक तय गछर्न ्ता �क ती उद्योगका व्यापार�ले आफ्ना 
सामान बेच्न सकून।

तीजमा नेपालका म�हलाहरूले करोड� रु�पयाँको चरुा लगाएर भारतीय 
व्यापार�लई धनी बनाइरहेका हुन्छन।् त्यसको अथर् के हो भन्ने मैले 
अझैसम्म बुझ्न सकेक� छैन। भारतालाई गाल� गरेर केह� हँुदैन। तपा� 
के �कन्दै हुनुहुन्छ र के बेच्दैहुनुहुन्छ भन्ने बुझनुपन� हुन्छ।

द��ण ए�सयामा लैङ्�गक समानता, �श�ा, ग�रबी �नवारण,

मानवअ�धकार र शािन्तका ला�ग आवाज उठाइरहेक� नार�वाद� 
सामािजक अ�भन्यता हुन–् कमला भा�सन। सन ् १९५६ अ�प्रल २४ 
ता�रखका �दन हालको पा�कस्तानमा पन� तत्काल�न मिन्दबाहुद्�दन 
िजल्लामा जिन्मएक� भा�सन आफूलाई मध्यरातको बच्चा भन्न
रुचाउँ�छन।् भारत–पा�कस्तान �वभाजनप�छ उनको जन्मभू�म 
पा�कस्तानमा पय� भने कमर्भू�म भारतमा। द��ण ए�सयाल� मुलुकहरूमा 
सञ्जाल बनाएर काम ग�ररहेको म�हला अ�धकारवाद� संस्था ‘सङ्गत’क� 

संस्थापक भा�सनले त्यस अ�भयानमा लाग्नुअ�घ सन ्१९७६ दे�ख २००१ 
सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृ�ष सङ्गठनमा काम गरेक� 
�थइन।् उनका ‘ला�फङ म्याटसर्’ (२००५), ‘एक्स्प्लो�रङ मस्कु�ल�नट�’
(२००४), ‘बोडर्सर् एन्ड बाउिन्ड्रज : वुमन इन इिन्डयाज ्पा�टर्सन’ (१९९८) र 
‘ह्वाट इज पे�ट्रयाकर् ’ र च�चर्त क�वता ‘क्युँ �क म� लड्क� हँु मुझ ेपढ्ना 
ह�’ (१९६५) प्रका�शत छन।् उनै भा�सनसँग रातोपाट�का ला�ग नरेश 
�वाल� र �दपेश शाह�ले गरेको कुराकानी।

लामो समयदे�ख म�हला अ�धकार र मानव अ�धकारको प�मा काम गद� 
हुनुहुन्छ। तपा�लाई यह� �ेत्रमा काम गनुर्पछर् भन्ने चतेना कहाँबाट 
आयो ?
सबैभन्दा प�हलो कुरा म म�हलाहरूका ला�ग मात्र नभएर समग्र 
मानवका ला�ग मानव अ�धकार, प्रजातन्त्र, शािन्तका ला�ग समाजमा 
रहेको जा�तवाद, शोषण, �वभेदका �वरुद्ध लड्छु, काम गछुर्। त्यसप�छ म 
जेन्डरका प�मा प�न काम गछुर्। �कनभने समाजमा म एउट� म�हला 
मात्र होइन। मेरो आफ्नो जा�त, वगर्, रािष्ट्रयता र भाषा प�न छ। त्यह� 
भएर आज म तपा� पुरुष साथीहरूसँग ब�सरहेक� छु, कुरा ग�ररहेक� छु। 
म अ�हले म�हला मात्र भएर बसेक� होइन।

म भारतक� द�लत र ग�रब म�हला हुन्थ� भने तपा�हरूसँग यसर� बस्न 
सक्ने �थइनँ। म त अ�हले ब्राह्मणहरूको �दशा सफा ग�ररहेक� हुन्थ�। 
आज म जहाँ छु, त्यसमा मेरो क्लासले, वगर्ले मेरो पढाइलेखाइ तथा 
अङ्गे्रजी भाषाले फरक पा�ररहेको हुन्छ। हाम्रो �व�भन्न पषृ्ठभू�मलाई एकै 
ठाउँमा ल्याइपुयार्उने कुरालाई मैले ‘इन्टरसेक्सना�लट�’ भन्ने गरेक� छु। 
इन्टरसेक्सना�लट� भनेको चौबाटो हो। जहाँ मेरो वगर्, मेरो रूपरङ्ग, मेरो 
पढाइलेखाइ अ�न मेरो म�हला हुनुको अथर् भे�टन्छ। यह� 
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इन्टरसेक्सना�लट�का कारणले प्रत्येक म�हला प्रत्येक पुरुषभन्दा कमजोर 
छैनन ्भन्ने मेरो बुझाइ हो।

यसको अथर् तपा� जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपा�को �लङ्गले भन्दा वगर्ले 
त्यस कुरालाई बढ� �नधार्रण गर� रहेको हुन्छ भन्न खोज्नु भएको ?
हो, म मेरो वगर्का कारण चालक राख्छु। जसले मैले भनेको कुरा मान्न 
बाध्य हुन्छ। म �व�भन्न कायर्क्रममा �हँड्दा धेरैजसो मेरा पुरुष �पयन 
हुन्छन,् जसलाई म काम लगाउँछु। भन्नुको अथर् पैसा भएक� कुल�न 
म�हला ग�रब पुरुषमा�थ प�न राम्रै हुकुम चलाइरहेका हुन्छन।् उनीहरू 
म�हला भनेर हे�पइने होइन �क अरूलाई हे�परहेका हुन्छन।् कसर� ? यो 
सबै हुनुमा उनको पैसाले, वगर्ले भू�मका खे�लरहेको हुन्छ न �क �लङ्गले। 
त्यो जेन्डरका कारण होइन, जेन्डरभन्दा मलाई सम्झना भयो नेपालमा 
जेन्डरलाई �लङ्गको अथर्मा प्रयोग गन� ग�रन्छ, त्यो सह� शब्द होइन।

जेन्डरलाई �लङ्ग भन्ने हो भन े तपा�ले जेन्डरको बहस न ै अन्त्य 
ग�र�दनुभयो। �कनभने नेपाल�मा �लङ्गको दईुटा अथर् हुन्छ। पे�नस 
(पुरुषको यौनाङ्ग) र सेक्स अथार्त भाले, पोथी। तर जेन्डर भनेका यी 
दवुैभन्दा �नकै �भन्न हो। जेन्डर भनेको सामािजक �लङ्ग हो। सामािजक 
�लङ्गको �हसाबले नरेश तपा�को कपाल लामो होइन �क छोटो हुनुपन� 
�थयो र मेरो कपाल छोटो होइन �क लामो हुनुपन� �थयो। समाजले तँ 
केटा अथवा केट� भएकै आधारमा त�ले सामािजक मान्यता अनुरूप बाँच्न ु
पछर् भन्छ भने त्यो समािजक �लङ्ग अथार्त जेन्डर हो। तर �लङ्ग
भनेको बायोलोिजकल कुरा हो, जुन प्राकृ�तक हुन्छ। हामीले बुझ्नुपन� 
कुरा के छ भने कपाल पुरुषहरूको प�न ठूलो हुन्छ, म�हलाको प�न ठूलो 
हुन्छ। तर समाजले पुरुषलाई कपाल काट्न भन्छ। म�हलालाई कपाल 
पाल्न भन्छ। पुरुषलाई समाजले पाइन्ट लगाएर �हँड भन्छ तर म�हलाले 
पाइन्ट लगाई भने ल हेर कस्ती आइमाई, पाश्चात्य सभ्यताको असर 
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इन्टरसेक्सना�लट�का कारणले प्रत्येक म�हला प्रत्येक पुरुषभन्दा कमजोर 
छैनन ्भन्ने मेरो बुझाइ हो।

यसको अथर् तपा� जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपा�को �लङ्गले भन्दा वगर्ले 
त्यस कुरालाई बढ� �नधार्रण गर� रहेको हुन्छ भन्न खोज्नु भएको ?
हो, म मेरो वगर्का कारण चालक राख्छु। जसले मैले भनेको कुरा मान्न 
बाध्य हुन्छ। म �व�भन्न कायर्क्रममा �हँड्दा धेरैजसो मेरा पुरुष �पयन 
हुन्छन,् जसलाई म काम लगाउँछु। भन्नुको अथर् पैसा भएक� कुल�न 
म�हला ग�रब पुरुषमा�थ प�न राम्रै हुकुम चलाइरहेका हुन्छन।् उनीहरू 
म�हला भनेर हे�पइने होइन �क अरूलाई हे�परहेका हुन्छन।् कसर� ? यो 
सबै हुनुमा उनको पैसाले, वगर्ले भू�मका खे�लरहेको हुन्छ न �क �लङ्गले। 
त्यो जेन्डरका कारण होइन, जेन्डरभन्दा मलाई सम्झना भयो नेपालमा 
जेन्डरलाई �लङ्गको अथर्मा प्रयोग गन� ग�रन्छ, त्यो सह� शब्द होइन।

जेन्डरलाई �लङ्ग भन्ने हो भन े तपा�ले जेन्डरको बहस न ै अन्त्य 
ग�र�दनुभयो। �कनभने नेपाल�मा �लङ्गको दईुटा अथर् हुन्छ। पे�नस 
(पुरुषको यौनाङ्ग) र सेक्स अथार्त भाले, पोथी। तर जेन्डर भनेका यी 
दवुैभन्दा �नकै �भन्न हो। जेन्डर भनेको सामािजक �लङ्ग हो। सामािजक 
�लङ्गको �हसाबले नरेश तपा�को कपाल लामो होइन �क छोटो हुनुपन� 
�थयो र मेरो कपाल छोटो होइन �क लामो हुनुपन� �थयो। समाजले तँ 
केटा अथवा केट� भएकै आधारमा त�ले सामािजक मान्यता अनुरूप बाँच्न ु
पछर् भन्छ भने त्यो समािजक �लङ्ग अथार्त जेन्डर हो। तर �लङ्ग
भनेको बायोलोिजकल कुरा हो, जुन प्राकृ�तक हुन्छ। हामीले बुझ्नुपन� 
कुरा के छ भने कपाल पुरुषहरूको प�न ठूलो हुन्छ, म�हलाको प�न ठूलो 
हुन्छ। तर समाजले पुरुषलाई कपाल काट्न भन्छ। म�हलालाई कपाल 
पाल्न भन्छ। पुरुषलाई समाजले पाइन्ट लगाएर �हँड भन्छ तर म�हलाले 
पाइन्ट लगाई भने ल हेर कस्ती आइमाई, पाश्चात्य सभ्यताको असर 

आ�द भन्छ। त्यसैले जेन्डर भनेको समाजले �नमार्ण गरेको सामािजक,

सांस्कृ�तक प�रभाषा हो।

मानव अ�धकारकम� होस ्अथवा म�हला अ�धकारकम� उनीहरूले उठाएको 
कुरा के हो भने म�हला र पुरुषमा जस्तो भेदभाव हुन्छ, त्यो प्राकृ�तक 
होइन। त्यो सबै समाजबाट �न�मर्त हो। द�लत र ब्राह्मणका बीच, धनी र 
ग�रबका बीच, गोरा र कालाका बीच भेदभाव समाजले नै �नमार्ण गरेको 
हो। न �क प्रकृ�तले। प्रकृ�तले गोरा र काला मान्छे चा�हँ बनाएको हो। 
तर प्रकृ�तले क�हल्यै प�न गोराले शासन गन� हो र काला शा�सत हुने हो 
भनेर भनेन। प्रकृ�तले क�हलै प�न अमे�रक� गोराहरूले �वश्वभर रइँदालो 
फैलाउने भनेर क�हलै प�न भनेन।

प्रकृ�तले हजार� रङ्ग बनाएको हो। तर उसले गुलाफको फूल र मखमल� 
फूलमा कुन महत्वपूणर् हो भनेर क�हलै भनने। उसले क�हलै हा�ी र 
क�मला आफ्नो अकारका कारण एउटा महत्वपूणर् र अक� कम महत्वपूणर् 
हो भनेर भनेन। प्रकृ�तले क�मला क�मलाको ठाउँमा र हा�ी हा�ीको 
ठाउँमा उ��कै महत्वपूणर् छन ् भनेको हो। म�हला म�हलाको ठाउँमा र 
पुरुष पुरुषको ठाउँमा उ��कै महत्वपूणर् छन।् त्यसैले पुरुष हुनुको अथर् 
म�हलामा�थ शासन गनुर् हो भन्ने धारणा गलत धारणा हो। यो 
�वभेदलाई समाजले �नमार्ण गरेको हो। प्रकृ�तले भेद बनाएको हो,
समाजले भेदलाई �वभेदमा प�रणत गरेको हो।

प्राकृ�तक बनावटले म�हला र पुरुषमा केह� �भन्नता अवश्य छ, त्यो कुन 
हदसम्म हो सह� हो र कुन हदसम्म �मथक हो ?
त्यह� भएरै फे�म�नस्टहरूले सेक्स र जेन्डरको कुरा ल्याएका हुन।् 
यसलाई छुट्याएर हेनुर्पन� हुन्छ। जस्तै, तपा�क� ब�हनीलाई तँ बा�हर 
जाने होइन भ�नन्छ, के उसका खटु्टा छैन र ? तँ केट� होस रा�त �हँड्न 
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�मल्दैन भ�नन्छ, �कन उसलाई रतन्धो छ र ? तँ केट� होस ् त्यसैले 
सुसेल्न हुन्न भ�नन्छ, �कन मेरो भाइले �लङ्गले सुसेल्छ र ? कुरा के हो 
भने जे काम म�हलाको योनी, पाठेघर र स्तनद्वारा हुन्छ त्यो काम 
पुरुष �लङ्गले कदापी गनर् सक्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भन ेपुरुष 
शर�रको कुनै कामको छैन। अ�न �हन चा�हँ म�हलालाई बनाउने ? यो 
�मल्दो कुरा भएन।

यसबाहेक पुरुषले बच्चा काखमा �लन सक्छन।् बच्चाको �दशा सफा गनर् 
सक्छन।् जे कुरा हातले गनर् स�कन्छ सबै पुरुषहरूले गनर् �मल्छ। 
त्यसमा �हनता पाल्नु आवश्यक छैन। हामीले प�न जे हातखटु्टाले गनर् 
सक्छ�, त्यो गदार् हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल चलाउने, बन्दकु पड्काउने,
हलो जोत्न,े हवाइजाहाज चलाउने आ�द। �कनभने त्यसको सञ्चालन 
�लङ्गले गन� होइन। त्यसैले मैले सेक्सलाई प्राकृ�तक �लङ्ग भन्ने गरेक� 
छु।

म�हलामा�थको �वभेदको जरो वगर् �वभेदमा गएर जो�डन्छ भने वगर्को 
�वभेद र म�हलामा�थको �वभेद समाजमा कसर� स्था�पत भयो ? स्पष्ट 
पार� �दनुस न।

हामी �पतसृ�ात्मक व्यावस्थाको कुरा गछ� भने हामीले यो कहाँबाट 
जिन्मयो भनेर खोज्नुपन� हुन्छ। ज�तबेला हामी बाँदरबाट मानव बन्य� 
के त्य�त नै बेलादे�ख हामीले म�हलामा�थ कुट�पट गनर् था�लसकेका 
�थयाँ◌ै ? के त्यह�ँबाट म�हलाले पुरुषलाई प�त परमेश्वर मान्न 
था�लसकेका �थए ? यो �वषयमा प�हलो अध्ययन फे्रड�रक एङ्गेल्सले 
गरेको तथ्य हाम्रोसामु आउँछ। सन ् १८८५ मा उनले ‘ओ�रिजन अफ 
प्राइभेट प्रोपट� फेमल� एन्ड द स्टेट’ शीषर्कमा एउटा �कताब लेख�। उनले 
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�मल्दैन भ�नन्छ, �कन उसलाई रतन्धो छ र ? तँ केट� होस ् त्यसैले 
सुसेल्न हुन्न भ�नन्छ, �कन मेरो भाइले �लङ्गले सुसेल्छ र ? कुरा के हो 
भने जे काम म�हलाको योनी, पाठेघर र स्तनद्वारा हुन्छ त्यो काम 
पुरुष �लङ्गले कदापी गनर् सक्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भन ेपुरुष 
शर�रको कुनै कामको छैन। अ�न �हन चा�हँ म�हलालाई बनाउने ? यो 
�मल्दो कुरा भएन।

यसबाहेक पुरुषले बच्चा काखमा �लन सक्छन।् बच्चाको �दशा सफा गनर् 
सक्छन।् जे कुरा हातले गनर् स�कन्छ सबै पुरुषहरूले गनर् �मल्छ। 
त्यसमा �हनता पाल्नु आवश्यक छैन। हामीले प�न जे हातखटु्टाले गनर् 
सक्छ�, त्यो गदार् हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल चलाउने, बन्दकु पड्काउने,
हलो जोत्न,े हवाइजाहाज चलाउने आ�द। �कनभने त्यसको सञ्चालन 
�लङ्गले गन� होइन। त्यसैले मैले सेक्सलाई प्राकृ�तक �लङ्ग भन्ने गरेक� 
छु।

म�हलामा�थको �वभेदको जरो वगर् �वभेदमा गएर जो�डन्छ भने वगर्को 
�वभेद र म�हलामा�थको �वभेद समाजमा कसर� स्था�पत भयो ? स्पष्ट 
पार� �दनुस न।

हामी �पतसृ�ात्मक व्यावस्थाको कुरा गछ� भने हामीले यो कहाँबाट 
जिन्मयो भनेर खोज्नुपन� हुन्छ। ज�तबेला हामी बाँदरबाट मानव बन्य� 
के त्य�त नै बेलादे�ख हामीले म�हलामा�थ कुट�पट गनर् था�लसकेका 
�थयाँ◌ै ? के त्यह�ँबाट म�हलाले पुरुषलाई प�त परमेश्वर मान्न 
था�लसकेका �थए ? यो �वषयमा प�हलो अध्ययन फे्रड�रक एङ्गेल्सले 
गरेको तथ्य हाम्रोसामु आउँछ। सन ् १८८५ मा उनले ‘ओ�रिजन अफ 
प्राइभेट प्रोपट� फेमल� एन्ड द स्टेट’ शीषर्कमा एउटा �कताब लेख�। उनले 

यो पुस्तक �पतसृ�ाको अध्ययन गरेर लेखेका होइनन।् उनी वगर्को 
उद्भव कहाँबाट हुन्छ भनेर अध्ययन ग�ररहेका �थएँ।

ग�रबीबारे काम गद� गदार् उनले वगर्लाई बुझ्दै गएँ। वगर्बारे बुझ्दै गदार् 
उनले �पतसृ�ा बुझ्दै गए। �पतसृ�ा बुझ्दै जाँदा उनी म�हला पुरुषको 
सम्बन्ध र त्यसमा जे�लएको सम्प��को उद्भव र सञ्चयमा पुग�। करोड� 
वषर्सम्म हामी आ�दम साम्यवादमा रहँदा कुनै भेदभाव �थएन। हामी 
प�न जङ्गल� जनावर सरह जीवन व्य�तत गद�◌ै�थय�। करोड� वषर्प�छ 
हामीले प्रक�तमा�थ �नयन्त्रण कायम गनर् �सक्य�। जनावरबाट काम �लन 
थाल्य�। फे�र हामीले खेती �सक्याँ◌।ै अ�न जुन ह�तयारले हामीले 
जनावर पक्रन्थ्य� त्यह� ह�तयारबाट हामीले मान्छे पक्रन थाल्य� अ�न 
दास प्रथाको सुरुवात भयो।

यो समग्र चक्रलाई अध्ययन गरेर एङ्गेल्सले वगर् र म�हलामा�थको 
�वभेदको कारण व्यिक्तगत सम्प�� रहेको प�ा लगाए। प�हले मा�नस 
दईु चीजलाई पूजा गथ� प�हलो, प्रकृ�त। �कनभने मा�नस प्रकृ�तसँग 
डराउँथे। दोस्रो, म�हला। �कनभने ऊ मान्छे जन्माउँथी। मा�नसले 
प्रकृ�तको पूजा अ�हले प�न गछर् तर म�हलामा�थ �वभेद गछर्। �कनभन े
सम्प��को स्रोतमा�थ उसको �नयन्त्रण छ। आ�दम साम्यवाद� युगमा 
पुरुषलाई करोड� वषर्सम्म प�न बच्चा जन्माउनमा उनीहरूको प�न हात 
हुन्छ भन्ने थाहा �थएन। त्यसैले बच्चा जन्माउनु भनेको कुनै रोग 
होइन। यो त प्राकृ�तक कुरा हो। यो अशुद्ध रगत प�न होइन �क
उनीहरूलाई छाउपडीको नाममा गुफामा पठाइयोस।्

भन्नुको अथर्, चतेनाका �हसाबले पुरुषहरू म�हलाभन्दा प�छ �वक�सत 
भए ?
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जब पशुपालन प�हलो पटक आरम्भ भयो, त्यसप�छ बल्ल मा�नसमा 
इन्टरकोसर् जस्तो केह� कुरा हुन्छ। यसले बच्चा जन्मन भू�मका खेल्छ 
भन्ने चतेना भयो। जसर� हामीलाई बीउ र रूखबीच कुनै सम्बन्ध हुन्छ 
भन्ने थाहा �थएन। त्यसैगर� त्यसबारे प�न थाहा �थएन। त्यसबेला बच्चा 
जन्माउने जस्तो प्र�क्रयाले प�न म�हलाहरू पुरुषहरूको तुलनामा एउँटै 
ठाउँमा धेरै बस्थे। त्यसर� ब�सरहँदा उनले के देखे भने एउटा बीउबाट 
�बरुवाको जन्म हँुदो रहेछ। त्यसलाई अन्न, फलको रूपमा प्रयोग गनर् 
�मल्दो रहेछ।

त्यसप�छ कृ�षको काम म�हलाहरूले सुरु गरे। कृ�षको कामसँगै उनीहरू 
खाद्यान्नको संर�णमा लागे। त्यसप�छ म�हलाहरूले �याफ्टको काम 
थालेको हामीले अध्ययनमा पाउँछ�। केह� फेमे�नस्टको भनाइ के छ भने 
म�हलाहरूले नै औजार समेत बनाए। तर पुरुषलाई त काम गरेर देखाउने 
लालसा �थयो। त्यसैले फे�म�नस्ट साइकोलोिजस्टहरूले यसको व्याख्या 
गद� पुरुषहरूले आफूलाई सुपे�रयर देखाउन ठूला ठूला भवन, बम,

�मसाइल, ह�तयार कारखाना बनाए भन्ने भनाइ छ। जुन �लङ्गझै 
दे�खन्छन।् यी भनेका मुदार् �वम्बहरू हुन ् जुन पुरुषहरूले बनाए।

जनजा�त प�रवार व्यवस्थामा म�हलाको जस्तो खाले महत्वपूणर् भू�मका 
हुन्छ के त्यसलाई मातसृ�ाको अभ्यास भन्न �मल्छ ?

हँुदैन, त्यसलाई हामीले मातसृ�ात्मक होइन �क मातवृंशीय, मातसृ्थानीय
भन्न सक्छ�। उनीहरूको वंश आमाद्वारा चल्छ। जस्तै, भारतको खासी 
समुदायमा आमाको सम्प�� छोर�लाई जान्छ। छोर�को सम्प�� उसक� 
छोर�लाई जान्छ। जुन हाम्रो समुदायमा बुबाको सम्प�� छोरामा 
हस्तान्तरण हुन्छ। त्यस्तो प�रवार व्यवस्थालाई तपा� मातसृ�ात्मक 
होइन �क मातवृंशीय भन्न सक्नु हुन्छ। त्यस्तो समाजमा केटाको 
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जब पशुपालन प�हलो पटक आरम्भ भयो, त्यसप�छ बल्ल मा�नसमा 
इन्टरकोसर् जस्तो केह� कुरा हुन्छ। यसले बच्चा जन्मन भू�मका खेल्छ 
भन्ने चतेना भयो। जसर� हामीलाई बीउ र रूखबीच कुनै सम्बन्ध हुन्छ 
भन्ने थाहा �थएन। त्यसैगर� त्यसबारे प�न थाहा �थएन। त्यसबेला बच्चा 
जन्माउने जस्तो प्र�क्रयाले प�न म�हलाहरू पुरुषहरूको तुलनामा एउँटै 
ठाउँमा धेरै बस्थे। त्यसर� ब�सरहँदा उनले के देखे भने एउटा बीउबाट 
�बरुवाको जन्म हँुदो रहेछ। त्यसलाई अन्न, फलको रूपमा प्रयोग गनर् 
�मल्दो रहेछ।

त्यसप�छ कृ�षको काम म�हलाहरूले सुरु गरे। कृ�षको कामसँगै उनीहरू 
खाद्यान्नको संर�णमा लागे। त्यसप�छ म�हलाहरूले �याफ्टको काम 
थालेको हामीले अध्ययनमा पाउँछ�। केह� फेमे�नस्टको भनाइ के छ भने 
म�हलाहरूले नै औजार समेत बनाए। तर पुरुषलाई त काम गरेर देखाउने 
लालसा �थयो। त्यसैले फे�म�नस्ट साइकोलोिजस्टहरूले यसको व्याख्या 
गद� पुरुषहरूले आफूलाई सुपे�रयर देखाउन ठूला ठूला भवन, बम,

�मसाइल, ह�तयार कारखाना बनाए भन्ने भनाइ छ। जुन �लङ्गझै 
दे�खन्छन।् यी भनेका मुदार् �वम्बहरू हुन ् जुन पुरुषहरूले बनाए।

जनजा�त प�रवार व्यवस्थामा म�हलाको जस्तो खाले महत्वपूणर् भू�मका 
हुन्छ के त्यसलाई मातसृ�ाको अभ्यास भन्न �मल्छ ?

हँुदैन, त्यसलाई हामीले मातसृ�ात्मक होइन �क मातवृंशीय, मातसृ्थानीय
भन्न सक्छ�। उनीहरूको वंश आमाद्वारा चल्छ। जस्तै, भारतको खासी 
समुदायमा आमाको सम्प�� छोर�लाई जान्छ। छोर�को सम्प�� उसक� 
छोर�लाई जान्छ। जुन हाम्रो समुदायमा बुबाको सम्प�� छोरामा 
हस्तान्तरण हुन्छ। त्यस्तो प�रवार व्यवस्थालाई तपा� मातसृ�ात्मक 
होइन �क मातवृंशीय भन्न सक्नु हुन्छ। त्यस्तो समाजमा केटाको 

�ववाहप�छ ऊ केट�को घर जान्छ। �कनभने त्यो समाजमा छोरालाई 
पैतकृ सम्प��को अ�धकार हँुदैन। सम्प��को अ�धकार छोरामा
हस्तान्तरण हुने समाजमा छोर� छोराको घर जानुपन� हुन्छ।

त्यसो भए मातसृ�ा कस्तो अवस्थालाई बुझ्ने ? के �पतसृ�ाको स्थानमा 
मातसृ�ा हुनुपछर् , भन्ने तपा�को भनाइ हो ?

मातसृ�ा त्य�तबेला मात्र हुन्थ्यो जब सरकार, धमर्, सेना आ�दको नेततृ्व
म�हलाले �लने �थए। तर ऐ�तहा�सकरूपमा यस्तो कुनै समाज रहेको 
प्रमाण अ�हलेसम्म फेला परेको छैन। रह्यो तपा�को दोस्रो प्रश्न, �क के 
म �पतसृ�ाको स्थानमा मातसृ�ा भएको समाज व्यवस्था चाहन्छु◌ु ?

अझ स्पष्ट पार�, द��ण ए�सयाक� कुनै प�न म�हला यस्ती छैन, जसले 
�पतसृ�ाको ठाउँमा मातसृ�ा चा�हन्छ भनेक� होस।् �कनभने �पतसृ�ा 
रोग हो, अन्याय हो, असमानता हो। ठ्याक्कै त्यसैगर� मातसृ�ा हुन्थ्यो 
भने हामी एउटा रोगदे�ख अक� रोगमा पुग्थ्य�। �पतसृ�ा चा�हयो भन्नुको 
अथर् हामीलाई मले�रया चा�हँदैन, �नमो�नया देऊ भने जस्तै हो।

हामीले भनेको र चाहेको त्यस्तो होइन। हामीले त राम्रो, स्वास्थ समाज 
चा�हयो पो भनेको हो। भन्नुको अथर् हामीलाई �पतसृ�ाको बदलामा मात्र 
समानता चा�हएको छ। केटाहरू प�न फलून ् फुलून,् उनीहरूको प�न 
उन्न�त होस। केट�हरू प�न फलून ्फुलून ्उनीहरूको प�न उन्न�त होस।् 
केटाहरूलाई आफ्नो ब�हनीको सुर�ा गनर् नपरोस।् जस्तो अ�हलेको 
समाजमा हुने गरेको छ। यहाँ त पाँच सालको छोरालाई २० वषर्क� 
छोर�को सुर�ामा खटाउने चलन छ। त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य र 
समानताको प्रत्याभू�त नै स्वस्थ समाजको मानक हो।
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हामीले त्यस्तो समाज �नमार्ण गनर् खोजेको हो, जहाँ सम्प��को अ�धकार छोरा 
र छोर�मा समान रूपमा �वतरण ग�रयोस। जहाँ न्याय समान रूपमा स्था�पत 
होस। जहाँ म�हला भएकै आधारमा कुन ैम�हला छाउपडीमा बस्न ुनपरोस।् तर 
अ�हले त सारा अ�धकार र सम्प��मा परुुषहरूले सपर्लेझ� कुन्डल� बेरेर बसेका 
छन।् हामी यस्तो कुराको अन्त्य चाहन्छ�।

तपा�को बझुाइमा �पतसृ�ाको सरुुवात क�हले र कसर� भयो ?
जब समाजमा �नजी सम्प��को प्रचलन सरुु भयो सबभैन्दा प�हले परुुषहरूले 
यो सम्प�� कसमा हस्तान्तरण हुने भनेर �घनलाग्दो प्रश्न गरे। यसभन्दा 
प�हले करोड� वषर्सम्म प�न यो �घनलाग्दो प्रश्न उठेको �थएन। त्य�त बेला 
सबलैाई कसर� बाँच्ने भन्ने मात्र ै �थयो। परुुषहरूले सम्प�� हस्तान्तरणको 
सवाल उठाए �कनभने उनीहरू स�ाको प�छ परेका �थए। एङ्गेल्सको भनाइमा 
�नजी सम्प��को सजृनासँग ै परुुषले आफ्नो सम्प�� छोरामा हस्तान्तरण 
हुनपुछर् भने। तर त्यसबेलासम्म परुुषहरूलाई के समेत थाहा �थएन भने मेरो 
छोरा कुन हो। �कनभने त्यसबेलासम्म परुुष र स्त्री सगोलमा बस्थे।

सगोलमा बस्दै गरेकाहरू बीच मन परेका एकअकार्को हात समातरे 
उनीहरू सहवास गथ�। तर सम्प�� हस्तान्तरणको �वचारसँगै पुरुषहरूले 
�ववाह नामक संस्थाको �वकास गरे र श्रीमतीलाई �नजी वस्तुसरह 
एक�नष्ठ �ववाह प्रणाल�अन्तगर्त चार पखार्ल�भत्र कैद गनर् थाले। 
त्यसबेलाको अवस्था बुझ्न आज प�न कुकुर र �बरालाका छाउरा र 
उनीहरूको सन्तान उत्पादन प्र�क्रयालाई हेरे पुग्छ। तपा�ले घर वरपर 
कुकुर �बरालाका छाउरा छाउर�को बुबा कुन हो भनेर क�हलै थाहा पाउनु 
भएको छ ? तपाइ�लाई थाहा हुन्छ त केवल तीनका आमाको। त्यसैले
सम्प��को हस्तान्तरण, श्रीमतीलाई कैद गनर् �ववाह नामक संस्थाको 
जन्म र यसको सामािजक धारणा �नमार्ण माफर् त नै �पतसृ�ा मजबुत 
भएको हो।
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हामीले त्यस्तो समाज �नमार्ण गनर् खोजेको हो, जहाँ सम्प��को अ�धकार छोरा 
र छोर�मा समान रूपमा �वतरण ग�रयोस। जहाँ न्याय समान रूपमा स्था�पत 
होस। जहाँ म�हला भएकै आधारमा कुन ैम�हला छाउपडीमा बस्न ुनपरोस।् तर 
अ�हले त सारा अ�धकार र सम्प��मा परुुषहरूले सपर्लेझ� कुन्डल� बेरेर बसेका 
छन।् हामी यस्तो कुराको अन्त्य चाहन्छ�।

तपा�को बझुाइमा �पतसृ�ाको सरुुवात क�हले र कसर� भयो ?
जब समाजमा �नजी सम्प��को प्रचलन सरुु भयो सबभैन्दा प�हले परुुषहरूले 
यो सम्प�� कसमा हस्तान्तरण हुने भनेर �घनलाग्दो प्रश्न गरे। यसभन्दा 
प�हले करोड� वषर्सम्म प�न यो �घनलाग्दो प्रश्न उठेको �थएन। त्य�त बेला 
सबलैाई कसर� बाँच्ने भन्ने मात्र ै �थयो। परुुषहरूले सम्प�� हस्तान्तरणको 
सवाल उठाए �कनभने उनीहरू स�ाको प�छ परेका �थए। एङ्गेल्सको भनाइमा 
�नजी सम्प��को सजृनासँग ै परुुषले आफ्नो सम्प�� छोरामा हस्तान्तरण 
हुनपुछर् भने। तर त्यसबेलासम्म परुुषहरूलाई के समेत थाहा �थएन भने मेरो 
छोरा कुन हो। �कनभने त्यसबेलासम्म परुुष र स्त्री सगोलमा बस्थे।

सगोलमा बस्दै गरेकाहरू बीच मन परेका एकअकार्को हात समातरे 
उनीहरू सहवास गथ�। तर सम्प�� हस्तान्तरणको �वचारसँगै पुरुषहरूले 
�ववाह नामक संस्थाको �वकास गरे र श्रीमतीलाई �नजी वस्तुसरह 
एक�नष्ठ �ववाह प्रणाल�अन्तगर्त चार पखार्ल�भत्र कैद गनर् थाले। 
त्यसबेलाको अवस्था बुझ्न आज प�न कुकुर र �बरालाका छाउरा र 
उनीहरूको सन्तान उत्पादन प्र�क्रयालाई हेरे पुग्छ। तपा�ले घर वरपर 
कुकुर �बरालाका छाउरा छाउर�को बुबा कुन हो भनेर क�हलै थाहा पाउनु 
भएको छ ? तपाइ�लाई थाहा हुन्छ त केवल तीनका आमाको। त्यसैले
सम्प��को हस्तान्तरण, श्रीमतीलाई कैद गनर् �ववाह नामक संस्थाको 
जन्म र यसको सामािजक धारणा �नमार्ण माफर् त नै �पतसृ�ा मजबुत 
भएको हो।

म�हलालाई घरमा कैद गनुर्को �न�हत उद्देश्य स�ा र सम्प�� 
हस्तान्तरण मात्र �थयो, �क अरू प�न केह� ?

अध्ययन गद� जाँदा अरू द�रला तकर् हरू भे�टँदैनन।् ज�त �नजी 
सम्प��सँग त्यसको सम्बन्ध जो�डन्छ। यह� नै वगर् �नमार्णको 
आरिम्भक चरण �थयो। त्यसप�छ पुरुषहरूले धेरैभन्दा धेरै जनावर पक्रन 
थाले। धेरैभन्दा धेरै दास बनाउन थाले। धेरैभन्दा धेरै ज�मनमा�थको 
स्वा�मत्व स्था�पत गनर् थाले। त्यह�ँबाट दास र �पतसृ�ाको सुरुवात 
भएको हो। तपा� द��ण ए�सयाको सन्दभर्मा कुरा गनुर्हुन्छ भने त्य�त 
नै बेला यहाँ जा�त व्यवस्थाको प�न सजृना ग�रयो।

जा�त व्यवस्थाको सजृना गनुर्को कारण स्पष्ट �थयो। धेरै◌ैभन्दा धेरै 
�नयन्त्रण। ब्राह्मण टाउकोबाट शुद्र खटु्टाबाट �निस्कएको भन्ने कुरा 
स�ासँग को निजक र को टाढा भन्ने कुरासँग जो�डएको �थयो। मैले 
जानेको के हो भने मा�नसहरूको जन्म एउटै ठाउँबाट हुन्छ। त्यसको 
नाम योनी हो। क�हलेकाह�ँ योनीबाट समस्या भएमा पेटबाट �नस्कने हो। 
त्यसबाहेकको ठाउँ मलाई त थाहा छैन। यो शासक ब्राह्मणहरूले तयार 
पारेको भ्रम र शासन जार� रा� ेजुिक्त मात्र हो।

�बतेका दस वषर्मा द��ण ए�सयामा म�हलाको स्वरूपमा कस्ता प�रवतर्न 
देखा परेको अनुभूत गनुर्भएको छ ?

नेपालबाट यस कुराको सुरुवात गर�। सं�वधानसभाको �नवार्चन माफर् त 
नेपालले पूरै द��ण ए�सयामै सबैभन्दा राम्रो सं�वधान �नमार्ण गय�। अब 
त्यसलाई जनताले क�त मान्नेछन,् त्यो जनतालाई थाहा छ। तर संसदमा 
३० प्र�तशत म�हला प्र�त�न�धत्व अन्यत्र कह�ँ छैन। सम्प�� कानुनमा 
प�रवतर्न दे�खएको छ। सं�वधानले होमो सेक्सुआ�लट�लाई िस्वकारेको छ। 
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यस्ता अरू प�न केह� कुरा सं�वधानमा समे�टएको छ, जुन सकारात्मक 
कुरा हुन।् यसको साथ ैआज य�द कुनै म�हला कु�टन्छे भने पूरै साउथ 
ए�सयाका म�हलालाई के थाहा छ भने कु�टनु उसको भाग्यको कुरा 
होइन। यो अन्ययाय हो। यो गरैकानुनी हो। अ�न ऊ त्यस �वरुद्धमा 
आवाज उठाउँछे।

आज म�हला छाउपडी गोठमा जान त जान्छे तर उसलाई थाहा छ, यो 
गलत हो। प�हले यो गलत हो भन्ने उसलाई समेत थाहा �थएन। ऊ 
त्यस कुरालाई भाग्य भनेर स्वीकार गथ�। आज अन्याय भनेर स्वीकार 
ग�ररहेक� छे। �हजोआज म�हला आन्दोलनले पैदा गरेको अिक्सजन सबै 
ठाउँमा पु�गसकेको छ। त्यह� भएर म�हलाहरू �वद्रोह बोल्न सक्छन।् 
म�हला आन्दोलनले �पतसृ�ात्मक ढाँचालाई भत्काउन सकेको छैन तर
म�हलाहरूले यो गलत हो भन्ने बु�झसकेका छन।् म�हलाहरू महत्वपूणर् 
ठाउँमा आएका छन।् जस्तै नेपालमा राष्ट्रप�त, पूवर् प्रधानन्यायाधीश,

न्यायाधीश, संसद, सभामुख आ�द। यस्तै मुहार तपा�ले समग्र द��ण 
ए�सयामा दे� सक्नु हुन्छ। यो �नकै ठूलो प�रवतर्न हो। यसका साथसाथ ै
केह� नकारात्मक प�रवतर्न प�न देखापरेका छन।् पुँजीवाद� �पतसृ�ा य�त 
व्यापक स्तरमा हा�व भएको छ �क एक पाइला अगा�ड चाल्दा चार 
पाइला पछा�ड धकेल्ने प्रयास गछर्।

द��ण ए�सयाल� म�हलाहरूमा पुँजीवादको प्रभाव कुन रूपमा दे� 
पाइन्छ ?

द��ण ए�सयाका म�हलाको मिस्तष्कमा कस्मे�टक उद्योगको 
सुन्दरताको मानक �छरेको छ। उनीहरूलाई जुनसुकै मूल्यमा प�न गोरो 
हुनुपन�छ। उनीहरूलाई सोकेसमा सजाइएको बारबी डल्समा प�रणत 
ग�रएको छ। त्यसैगर� टोयको व्यापार फस्टाएको छ, जसमा 
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यस्ता अरू प�न केह� कुरा सं�वधानमा समे�टएको छ, जुन सकारात्मक 
कुरा हुन।् यसको साथ ैआज य�द कुनै म�हला कु�टन्छे भने पूरै साउथ 
ए�सयाका म�हलालाई के थाहा छ भने कु�टनु उसको भाग्यको कुरा 
होइन। यो अन्ययाय हो। यो गरैकानुनी हो। अ�न ऊ त्यस �वरुद्धमा 
आवाज उठाउँछे।

आज म�हला छाउपडी गोठमा जान त जान्छे तर उसलाई थाहा छ, यो 
गलत हो। प�हले यो गलत हो भन्ने उसलाई समेत थाहा �थएन। ऊ 
त्यस कुरालाई भाग्य भनेर स्वीकार गथ�। आज अन्याय भनेर स्वीकार 
ग�ररहेक� छे। �हजोआज म�हला आन्दोलनले पैदा गरेको अिक्सजन सबै 
ठाउँमा पु�गसकेको छ। त्यह� भएर म�हलाहरू �वद्रोह बोल्न सक्छन।् 
म�हला आन्दोलनले �पतसृ�ात्मक ढाँचालाई भत्काउन सकेको छैन तर
म�हलाहरूले यो गलत हो भन्ने बु�झसकेका छन।् म�हलाहरू महत्वपूणर् 
ठाउँमा आएका छन।् जस्तै नेपालमा राष्ट्रप�त, पूवर् प्रधानन्यायाधीश,

न्यायाधीश, संसद, सभामुख आ�द। यस्तै मुहार तपा�ले समग्र द��ण 
ए�सयामा दे� सक्नु हुन्छ। यो �नकै ठूलो प�रवतर्न हो। यसका साथसाथ ै
केह� नकारात्मक प�रवतर्न प�न देखापरेका छन।् पुँजीवाद� �पतसृ�ा य�त 
व्यापक स्तरमा हा�व भएको छ �क एक पाइला अगा�ड चाल्दा चार 
पाइला पछा�ड धकेल्ने प्रयास गछर्।

द��ण ए�सयाल� म�हलाहरूमा पुँजीवादको प्रभाव कुन रूपमा दे� 
पाइन्छ ?

द��ण ए�सयाका म�हलाको मिस्तष्कमा कस्मे�टक उद्योगको 
सुन्दरताको मानक �छरेको छ। उनीहरूलाई जुनसुकै मूल्यमा प�न गोरो 
हुनुपन�छ। उनीहरूलाई सोकेसमा सजाइएको बारबी डल्समा प�रणत 
ग�रएको छ। त्यसैगर� टोयको व्यापार फस्टाएको छ, जसमा 

म�हलाहरूलाई औजारको रूपमा प्रयोग ग�रएको छ। समग्र �म�डया
उद्योग, ह�लउड र ब�लउड उद्योग ९५ प्र�तशत �सनेमाले �पतसृ�ाको 
व्यापार ग�ररहेका छन।्

वषर्मा जम्मा एउटा दईुटा मात्र �सनेमा बन्छन,् जसले म�हलाका 
सामािजक मूल्यहरूलाई बोक्छन।् चाल�स वषर्अ�घ म�हलाहरूको तस्कर� 
र ओसारपसार त्य�त ठूलो समस्याको रूपमा �थएन तर आज यो 
सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। भन्नुको अथर् पँुजीवाद मानवीय मूल्यलाई 
प�न व्यापारका रूपमा �वक�सत गद�छ। पैसा कमाउनु नै उसको एक मात्र 
उद्देश्य हो। त्यसैले प्रोनोग्राफ� आज �व�लयन डरलको उद्योगमा 
�वक�सत भइसकेको छ।

सुन्दरताका मानकहरू कसर� �नधार्रण ग�रन्छन ्?

सुन्दर� प्र�तयो�गता कसले चलाउँछ ? क�हल्यै कुनै प�न ग�रब म�हला 
सुन्दर� प्र�तयो�गतामा पुग्न सक्छे ? आज �म�डया र कस्मे�टक उद्योगले 
सुन्दरताको मानक तय गछर्न ्ता �क ती उद्योगका व्यापार�ले आफ्ना 
सामान बेच्न सकून। द��ण ए�सयाकालाई गोरो �कन हुनुपन� हो ? मैले 
अ�हलेसम्म प�न बुझके� छैन। मेरो कम्मर कस्तो हुनुपन� हो भनेर 
कसले तय गन� हो। सुन्दरता भनेको त आन्त�रक कुरा हो। तर �म�डया,
�स�रयल र सौन्दयर् प्रसाधकहरूले सुन्दरताको मानक बा�हर� छाला 
बनाइ�दएका छन।् खास सौन्दयर् त हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो स्माटर्नेससँग 
जो�डएको हुन्छ। सौन्दयर् हाम्रो केह� गर� भन्ने भोकसँग जो�डएको हुन्छ। 
सौन्दयर्को शर�रसँग के �लनु�दनु ? त्यो प�न म�हलाको शर�रसँग मात्र ?

यी कुराले म�हलालाई एउटा पुतला मात्र बनाइ�दन्छ। नेपालमा मात्र 
होइन, समग्र द��ण ए�सयामा केह� �म�डल क्लास म�हलालाई पुँजीवादले 
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पढेलेखेको आधारमा जा�गर �दएको छ। तर पूरै कृ�ष प्रणाल� नष्ट हँुदैछ। 
�याफ्ट् बनाउने हातहरू खतरामा छन।् �दनमा जसले दस बीस गरेर 
आफ्नो प�रवारको गुजारा चलाइरहेका �थए, आज उनीहरू ठूलो उद्योगले 
गदार् �वस्ता�पत भएका छन।् पुँजीवादले एउटा जा�गरको बदलामा १० 
जा�गर खो�सरहेको छ। प�हले सानासाना होटेल हुन्थे आज म्याक्डोनल 
र क्याफे कफ� डलेे सबैको जा�गर खोसी रहेको छ। यहाँकाले रगत 
प�सना एक गरेर कमाउने तर अमे�रका भारतले लाने भइरहेको छ।

तीजमा नेपालका म�हलाहरूले करोड� रु�पयाँको चरुा लगाएर भारतीय 
व्यापार�लई धनी बनाइरहेका हुन्छन।् त्यसको अथर् के हो भन्ने मैले 
अझैसम्म बुझ्न सकेक� छैन। भारतालाई गाल� गरेर केह� हँुदैन। तपा� 
के �कन्दै हुनुहुन्छ र के बेच्दैहुनुहुन्छ भन्ने बुझनुपन� हुन्छ। भन्नुको 
अथर् एक पाइला अगा�ड बढछ� दईु पाइला पछा�ड हट्छ�। त्यसैले ज�त 
बेलासम्म राजनी�तक अ�धकारका साथसाथै आ�थर्क अ�धकारले सम्पन्न 
हँुदैन� त्य�तबेलासम्म म�हलाको वास्त�वक स्वतन्त्रता सम्भव हँुदैन।

तिस्वर : द हेराल्ड डन

भदौ २७, २०७४

 


