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पुस्तक समीक्षा

जषान ब्ुनसन । सन् २०१६ । प्ाननङ फेनमन्ज इन नेपा् : ग्लोब् एण्ड ्लोक् प्लोजेक ट्स 
अफ रिप्लो्डक्शन । न्यू जससे : रटगस्स ्ुननभनस्सटी प्रेस ।

अढषाई श्तषाब्ीअनि नरेपषाली रषाज्को ननमषा्सण भए्रेनि नै जन्तषा र शषासकबीच निनभनन 
िषालकषा समबन्धहरू स्षापनषा भएकषा छन् । जमीन ्त्षा अरू स्ो्तहरूको नि्तरण र उप्ोग 
समबन्धी कषानयूनी ्त्षा संस्षाग्त पररपषाटीको ननमषा्सण मषार्स ्त ्ती समबन्धहरू प्सरुनट्त हुँ् ै
आएकषा छन् । त्सै गरी, जन्तषा बीचकषा आपसी समबन्ध पनन निनभनन नीन्त-नन्महरू 
्त्षा न्तनको कषा्षा्सनि्न गरषाउनरे संस्षाहरूलरे स्षानप्त गरषाउँ्ै आएकषा छन् । ्सरी हरे्षा्स 
नब्तरेको अढषाई श्तषाब्ीको नरेपषाली रषाज्को इन्तहषासलषाई शषासक र शषानस्त बीचको ब्नलँ्ो 
समबन्धको सम्को रूपमषा बुझन सनकनछ । मषाननसकषा ननजी ्त्षा पषाररिषाररक जीिनमषा 
प्त्क् ्त्षा परोक् ्िुै िषालकषा प्भषाि पषानसे ्ी समबन्धहरू निनभनन सम्मषा निनभनन रूपमषा 
स्षानप्त हुँ्ै आएकषा छन् । जस्ैत : कषानयूनी व्िस्षा, नीन्त-नन्म, परर्ोजनषाहरू, न्तनलषाई 
कषा्षा्सनि्न गन्स बनषाइएकषा संस्षाहरू र न्तनकषा निनभनन नरि्षाकलषापहरू । नरेपषाली रषाज्को 
स्षापनषा्रेनि सन् १९५१ मषा रषाणषा शषासनको अनत् हुनरे सम्समम रषाज्लरे नलएकषा भयूनम 
नीन्त, कर व्िस्षा, श्रम समबन्धी नन्महरू ्त्षा निनभनन जषा्तजषान्त बीचको समबन्धकषा 
कषानयूनी व्िस्षाहरूलरे पषाररिषाररक जीिनमषा ्धरेरै प्भषाि पषा््स र्े । सन् १९५१ समम पषाररिषाररक 
जीिनमषा रषाज्को सी्धषा हस्तक्रेप जषान्त व्िस्षामषा आ्धषारर्त ्ौनसमबन्ध समबन्धी निन्ध-
नि्धषान द्षारषा हुनरे गर््यो (होरर सन् १९७९) ।

रषाणषा शषासनको अन् भएपनछ नरेपषाली रषाज् र नषागररक-प्जषा बीचको समबन्धमषा ररे रब्ल 
आउन ्षाल्ो । बरेठबरेगषारी गैरकषानयूनी भ्ो । कृषक मषान्को अन्त करभषार कम गरर्ो । 
समषान नषागररकको औपचषाररक व्िस्षालरे ग्षा्स जषा्तजषान्त बीचकषा ्ौनसमबन्ध समबन्धी 
पुरषा्तन कषानयूनी व्िस्षा अिै्धषाननक भ्ो । ्ो उत्तर-रषाणषा कषाल भनरेको नरेपषाल र बषाह्य 
संसषार बीचको र नरेपषालनभत्ै पनन निनभनन ठषाउँहरू बीचको बढ््ो अन्तनरि्स ्षाको सम् 
न््ो । नशक्षा ्त्षा सषाक्र्तषा, औषन्धमयूलो, नबजुली, सञचषारमषाध्म, सडक ननमषा्सण ्त्षा 
पररिषार नन्ोजन लगषा््तकषा निनभनन निकषासरे कषा ््सरिमहरू ्त्षा रषाज् ्त्षा गैर रषाजकी् 
संस्षाहरूको व्षापक निस्तषारको सम् पनन हो ्ो । नरेपषालकषा िर पररिषारनभत् हुनरे 
सन्तषानोतपषा्न्रेनि रोजीरोटीको व्िस्षा गनसे ननण्स्हरू अनहलरे ्ही पररिरेशमषा गररनछन् । 

मषानिशषास्ती जषान ब्ुनसनको प्ाननङ फेनमन्ज इन नेपा्: ग्लोब् एण्ड ्लोक् 
प्लोजेक ट्स अफ रिप्लो्डकसनलरे नरेपषालमषा पररिषार नन्ोजन परर्ोजनषाहरूको निस्तषारबषाररे  चचषा्स 
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ग्दै कषाठमषाडौ ँिरपरकषा निनभनन जषा्त ्त्षा िग्सकषा नहन्यू मनहलषाहरूलरे पररिषारको बनोटबषाररे 
कसरी र कस्तषा ननण्स् नलनछन् भननरे प्श्नहरूको उत्तर िोजरेको छ । मषानिशषास्तीहरू प्षा्ः 
आरयू लरे अध््न गनसे ठषाउँको िषास्तनिक नषाम िुलषाउँ्ैनन् । ब्ुनसनलरे पनन आरयू लरे अध््न 
गररेको ठषाउँलषाई निषणुपुर नषामकरण गररेकी छन् । 

निषणुपुर ज्षा्ै दु््त गन्तलरे ब्नलँ्ै गररेको र संसषारकषा अन् ठषाउँसँग जोनडँ्ै गररेको ठषाउँ 
हो । अंग्रेजी संगी्त, हनलउडकषा कलषाकषारकषा रोटो अंनक्त टी-शट्स, न्षँा-न्षँा मोबषाइल 
रोन, ्त्षा बढ््ो िुमनररलरे निषणुपुरिषासीलषाई बृह्त संसषारसँग गषँास्ै लगरेको छ । अरू 
ठषाउँमषा झै ँ्हषँा पनन मषाननसहरू पररिषार बसषाउनरे, बषालबचचषा जनमषाउनरे, ्त्षा जीिन-चरिको 
नन्नम्त गन्तसँग चलछन् । ्ो ररे ररँ्ो पररिरेशमषा छोरीको, बुहषारीको िषा सषासयूको भयूनमकषा 
ननभषाउँ्ै ग्षा्स निषणुपुरकषा मनहलषाहरूको जीिनच्षा्समषा करे  ररे रर्ो ्त ? करे -करे  कुरषा उस्ैत 
छन् ? मनहलषाहरूको ्ो ररे ररँ्ो भयूनमकषामषा सषाि्सजननक ितृ्तबषाट पररिषार नन्ोजन कषा ््सरिम 
मषार्स ्त बढ््ै गररेको हस्तक्रेपलरे करे -कस्तो असर पषाररेको छ ? ब्ुनसनलरे आफनो नक्तषाबमषा 
्ी प्श्नकषा उत्तर िोजरेकी छन् । 

ब्ुनसनको नक्तषाब एक ्शकभन्षा बरेसी सम्को अनुसन्धषानको उपज हो । सन ्
२००० मषा कीन्त्सपुरकषा करे ही ्ज्सन मनहलषाहरूलषाई उनीहरूलरे पररिषार नन्ोजनकषा निनभनन 
सषा्धनहरू नकन अपनषाउँछन् भननरे प्श्नबषाट उनलरे अनुसन्धषान ्षानलन् । त्सको करे ही िष्सपनछ 
निषणुपुरकषा नहन्यू मनहलषामषाझ आफनो निद्षािषाररन्धको अनुसन्धषान गररन् । सन् २०१० 
मषा निषणुपुरकै ३५ ्ुिकहरूसँग न्षँा नरेपषालबषाररे  न्तनको निचषार ्त्षा पररिषारमषा न्तनकषा 
ब्नलँ्ो भयूनमकषाबषाररे  अनुसन्धषान गररन् । 

नक्तषाबको पररच् िणडमषा अनुसन्धषानकषा करे ही िटनषारिम, नरेपषालमषा ्स निष्मषा 
अनुसन्धषान गनसे ननण्स् गनु्सपनसे कषारण, ्त्षा करे ही सैद्षानन्तक अि्धषारणषाग्त कुरषाहरूमषा 
करे ननद््त छ । पनहलो अध्षा्लरे निषणुपुररे  मनहलषाको जषा्त, िग्स ्त्षा लैंनगक पनहचषानहरू 
कसरी आपसमषा िुलनमल भएकषा छन् भननरे ्रेिषाउँछ । िषास गरी, ्री्रीकषा सषामषानजक 
निभषाजनमषान् प्कषाश पषा्दै ब्ुनसनलरे “नरेपषाली मनहलषा” जस्तो एकषांगी अि्धषारणषालषाई चुनौ्ती 
न्एकी नछन् । ्सको सषा्सषा्ै पनहचषानहरू ररे रब्ल भैरहनरे हुनषालरे गनहरो ्त्षा लषामो 
सम्को अनुसन्धषानको आिश्क्तषा पनसे कुरषा पनन उनी औलँ्षाउँनछन् । 

आफनो एक ्शकभन्षा बरेसीको अनुसन्धषान ्त्षा मनहलषाहरूसँग न्तनकषा लषामो निग्तबषाररे 
उनलरे नलएकषा अन्तिषा्स्तषा्सबषाट मनहलषाहरूको छोरी, बुहषारी ्त्षा सषासयूकषा भयूनमकषाहरूमषा करे -
कस्तषा ररे रब्ल आउँ्ैछन्, र करे  कुरषा उस्ैत छन्, भननरे जषानन मद्द्त गररेको छ । “कुमहषालरेको 
चरिजस्ैत” भननरे चट्ट नमलरेको शीष्सक भएको ्ोस्ो अध्षा्मषा ्ी कुरषाहरूको निश्रेषण 
गररएको छ । अनहलरे पनन मनहलषाहरू नििषाह भएपनछ आफनषा बषाबुआमषाको िरबषाट 
श्रीमषान् को िर जषानछन् । छोरषाछोरी जनमषाउनरे ननण्स् नलँ्षा उनीहरूलरे पररिषारकषा अरू 
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स्स्हरूको निचषार पनन सुननु पछ्स  । ्ी पररिरेश पनहलरे जस्तो नै ्रेनिनछ । ्तर, पररिषारको 
जीिन िरे्तीपषा्तीबषाट बषानहररँ्ो छ । छोरषाछोरीहरूलरे िरे्तीमषा भनिष् ्रेखन छषाडरेकषा छन् ।

निषणपुरुकषा मनहलषा ्त्षा परुुषहरूलरे आफनषा जीिनकषा नननचि्त कषालिणडमषा सन्तषानोतपषा्न 
समबन्धी नननचि्त ननण्स् नलनछन् । ्तर ्ी ननण्स्मषा अरू ्धरेरै ्तत्िलरे पनन प्भषाि पषा््सछ । 
नरेपषाली रषाज्कषा निनभनन ननकषा्हरू, ्री्रीकषा अन्तरषा्सनषरि् संस्षाहरू, मषानिषान्धकषार 
संगठनहरूको पनन सन्तषानोतपषा्न समबन्धी पषाररिषाररक ननण्स्मषा चषाि बढ््ै गएको छ । ्ुई 
सन्तषान, सुिी पररिषार भननरे निचषारको प्िद््सनमषा ्ी ्षाि्त संस्षाहरू ्धरेरै िष्स्रेनि संलगन 
हुँ्ै आएकषा छन् । सन् १९७० को ्शकमषा एक छोरषा एक छोरी भननरे सोचबषाट शुरू भएर 
अनहलरे छोरषा िषा छोरी जरे भए पनन ्ुई सन्तषान हुनुलषाई आ्श्स पररिषारको रूपमषा प्स्तु्त 
गन्स ्षानलएको छ । नक्तषाबको ्तरेस्ो अध्षा्मषा निषणुपुरकषा मनहलषाहरूलरे ्स्तो आ्श्स 
पररिषार समबन्धी निचषार हषािी भएको सन्भ्समषा नलनरे सन्तषानोतपषा्न समबन्धी ननण्स्को 
जनटल्तषाबषाररे  निश्रेषण गररएको छ । 

चौ्ो अध्षा्मषा छोरषा नै चषानहनरे मनहलषाहरूको सोच र छोरषाहरूको पररिषारमषा आफनो 
भयूनमकषाबषाररे  चचषा्स गररएको छ । अन्तिषा्स्तषा्स ्त्षा अनौपचषाररक कुरषाकषानीमषा मनहलषाहरूलरे 
भनरेअनुसषार मृत्ु पनछको संसकषारकषा लषानग छोरै चषानहनरे चलन नै पररिषारमषा छोरषाको 
आिश्क्तषा महसयूस हुनुको प्मुि कषारण न््ो । ्तर िषास्तिमषा मनहलषाहरूकषा लषानग 
चषानहएको न््ो, िरको नजममरेिषारी समहषालनरे बुहषारी । बुढरेसकषालमषा छोरषालरे हरेलषा्स भननरे 
सोच ्ती मनहलषाहरूलरे रषािरेकषा न्ए । ब्ुनसनलरे कुरषाकषानी गररेकषा ्धरेरैजसो ्ुिकहरूलरे 
पनन आफनो पषाररिषाररक भयूनमकषा त्स्ैत हुनरे ब्तषाएकषा न्ए । ब्ुनसनकषा अनुसषार, “अन्त्त: 
्ुिकहरूलरे पररिषारलषाई दु््त गन्तमषा हुँ्ै गररेको पररि्त्सनको प्भषािबषाट ओ्त लषागनरे ठषाउँकषा 
रूपमषा हरेररे  र न्तनकषा आफनै पषाररिषाररक भनिष् न्तनकषा आमषाहरूलरे सोचरेको भन्षा िषासै 
नभनन ्रेनिननर््ो” (पृ. १६) । 

पुस्तकको अनन्तम अध्षा् सि्तनत््तषा, छनोट, निनशष्ट्तषा ्त्षा सि्सव्षापक्तषा जस्तषा 
सैद्षानन्तक अि्धषारणषाहरूको छलरलमषा करे ननद््त छ । उ्षाहरणकषा लषानग, नििषाहपनछ 
पुरुषको िर जषानुपनसे चलनलषाई कसरी समबो्धन गनसे ? एकषान्तर ्सलरे पररिषारमषा मनहलषाको 
पुरुषभन्षा ्तललो स्षानको संकरे ्त गछ्स  । बुहषारी भए पनन सषासयू भए पनन आनिर ्ुिै पुरुषकै 
िर आएकै हुन् । ्स सन्भ्समषा “सि्तनत््तषा” िषा “छनोट” भननरे अमयू्त्स र ननरपरेक् नचन्तनभन्षा 
छनोट पछषानडकषा िषास्तनिक अिस्षाबषाररे  सोचनुपनसे कुरषामषा ब्ुनसन जोड न्ननछन् । उनी 
्न्छन्, “मनहलषाहरूलषाई नैन्तक नजममरेिषारीलरे भररपयूण्स सन्तषानोतपषा्न समबन्धी ननण्स् 
गन्ससकनरे सि्तनत् क्तषा्सहरूको रूपमषा बुझनु ठयू लो भयूल हुनछ, ्त्षा न्तनीहरूसँग ्सबषाररेमषा 
आफनो ननण्स् गनसे क्म्तषा छ भनरेर कलपनषा गनु्स स्तही हुनछ, मषानौ ँ न्तनीहरू कुनै न्न 
लगषाउनरे सषारी छषान्ैछन्” (पृ. १२५) ।
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निषणुपुरको निस्तृ्त नििरण भए पनन ्स नक्तषाबमषा पररिषार नन्ोजन परर्ोजनषाको 
सीनम्त नचत् मषात् प्स्तु्त गररएको छ । भौगोनलक रूपलरे गषँानसएकषा संस्षाग्त ्त्षा भौन्तक 
सञजषालबषाररे  ्समषा उनत्तको व्षाख्षा गररएको छैन । ररे नड्ो ्त्षा टरेनलनभजन कषा ््सरिम, 
नरे्तषाकषा भषाषण, पोसटर, पम्लरेट, अनरेकौ ँकषा ््सशषालषा गोष्ी, सभषा-सममरेलन, सषाक्र्तषा कक्षा, 
सकयू लरे नक्तषाब, पररिषार नन्ोजनकषा सषा्धन नि्तरण करे नद्, ्त्षा स्षा्ी बनध्षाकरण नशनिरहरू 
पषाररिषाररक जीिनकषा ननण्स्लषाई प्भषाि पषानसे ्तत्िहरू हुन् (भट्टरषाई सन् २००४) । 

मनहलषाहरूलषाई स्षानी् सयूचनषा्षा्तषाको रूपमषा नक्तषाबमषा बरेसी हरेररएको छ । ्तर 
नरेपषालमषा लषामो सम््रेनि ्स नक्तषाबलरे उठषान गररेकषा ्धरेरै निष्हरूमषा मनहलषा ्त्षा 
पुरूष, नषारीिषा्ी ्त्षा गैरनषारीिषा्ी ्ुिैमषाझ छलरल हुँ्ैआएको छ । ्स्तषा ्धरेरै छलरल 
प्षा्ः अंग्रेजी-इ्तर भषाषषामषा हुनरे गररेकषा छन् । छापामा मनि्ा (िन्त‚ गौ्तम र बषासकोटषा 
सन् १९९९) त्सको एउटषा रषाम्ो उ्षाहरण हो । ्ो नबडमिनषा नै हो, एक ्शकभन्षा बरेसी 
सम् नरेपषालमषा अनुसन्धषान गररेकी ब्ुनसनलरे गैरअंग्रेजी भषाषषाकषा एउटै कृन्त आफनो बहसकषा 
लषानग ्ोग् ठषानननन् । 

्ी करे ही सीमषाकषा बषाबजु् िषास गरी पषाररिषाररक नहसषाबलरे अपयूि्स पररि्त्सनबषाट 
गुज्ँ्ै गररेको नरेपषाल बषाररेको ्ो बौनद्क हस्तक्रेप सिषाग्त्ोग् छ । ्स नक्तषाबलरे उम्षा 
मषानिशषास्तीहरूलषाई गनहरो अिलोकनको मषानिशषास्ती् निन्धबषाररे  मनग् िुरषाक पनन न्नछ । 
उ्षाहरणकषा लषानग, “एक िषा ्ुई ्तलरे िरकषा छषानषामषान् ्रेनिनरे रलषामरे छडहरू” करे  हुन् ? 
ब्ुनसनको जिषार, “एउटषा संकरे ्त नक त्स पररिषारलरे अकयो ्तलषा ््नरे िच्स ्धषानन सकरे न ्तर 
कुनै बरेलषा अकयो ्तलषा ््नरे इचछषा भनरे रषािरेको छ” (पृ. १८) । ्ही नै हो मषानिशषास्ती् 
अिलोकनको शनति ! 
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