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तेस्रो अवतार माननन्छ, दरोस्रो हरोइन (पृ. १९१) । भारतका नवनभनन राज्यहरूबाट नेपाली 
मूलका माननसहरू ननषकाशन गररएकरो २०४३ मा हरो, २०४४ मा हरोइन (पृ. २०६) । ्यसततै 
प्रकारले वतैशाख १, २०४४ देनख काठमाडौ ँ उपत्यकामा का्य्यरत नवदेशीहरूले अननवा्य्य 
रूपमा पररच्य पत्र नलनु पनने ननर्य्य चतैत १७, २०४४ मा (पृ. २१४) भएकरो हुनतै सक्तै न । 
्यरो चतैत १७, २०४३ करो ननर्य्य हुनुप्छ्य  । दरबार हत्याकाणडकरो वर्यन गदा्य जेठ १८ करो 
ठाउँमा १९ तथा जेठ १९ करो ठाउँमा १८ (पृ. ४१६) हुन गएकरो ्छ । पुसतककरो “चौथरो 
संसकरर” ्छानपएर आउँदा पनन ्यसता गलती नसन्चनु क्षम्य हरोइन । 

समग्रमा भननुपदा्य, आतमकथाकरो रूपमा लेनखए तापनन कूटनीति र राजनीतिलाई २०१७ 
सालदेनख २०६२ साल सममकरो नेपालकरो कूटनीनत र राजनीनतकरो इनतहासकरो रूपमा हेनु्य 
उनचत हुने्छ । हालसमम अगानड नआएका केही नवष्य ्या घटनालाई लेखकले बानहर 
ल्याएका ्छन् । लेखककरो भनाइसँग सहमत-असहमत हुनु आफनरो ठाउँमा ्छ; जे भए पनन 
पुसतकले तत् तत् नवष्यमा थप अनुसन्ानका लानग डरोरेटरो खरोनलनदएकरो ्छ, ्यसका लानग 
लेखकलाई ्न्यवाद नदनुप्छ्य  । 

त्रिरत्न मा्नन्धर
नत्रभुवन नवश्वनवद्ाल्य

हररबहादरु थापा । २०७४ । रजगज : दल, दरबार, अदालि र अत्ियार तित्रको भ्रष्ाचार । 
काठमाडौ ँ : फाइन नप्रनट बुकस ।

केही दशक्यता हाम्रो मुलुकका सञचार माध्यममा भ्रष्ाचार समबन्ी नवष्य बढी नतै चचा्य 
पररचचा्यकरो केनद्रमा रहने गरेकरो ्छ । अन्य मुलुकमा कुनतै व्यनक् भ्रष्ाचारीका रूपमा आररोनपत 
भ्यरो वा वा सजा्य भरोग्यरो भने उसकरो राजनीनतक वा पेशागत जीवन प्रा्य: समाप्त हुन्छ । 
हाम्रो देशमा भने भ्रष्ाचारकरो आररोप खेपेकाहरूकरो त के कुरा, भ्रष्ाचारी भनेर प्रमानरत 
भएका मध्ेय पनन सीनमतले मात्र सजा्य भरोगेका ्छन् । ्यीमध्ेय अन्कांशलाई समाजमा 
शीर ठाडरो पारेर नहँडडुल गनने सुनव्ा हुन्छ । ्यनद भ्रष्मध्ेय कसतैकरो नामका अगानड 
“प्रभावशाली नेता”  नवशे्षर जरोनडएकरो रहे्छ भने त्यसता व्यनक्ले राषट्रलाई दरुगामी असर 
पनने संवेदनशील ननर्य्य गनने औपचाररक नजममेवारी समेत पाउने गरेका ्छन् । ्यसतै सनदभ्यमा 
हररबहादुर थापाद्ारा नलनखत पुसतक रजगज एक सत्यकथा संग्रह हरो ।   

थापा तथ्यमा आ्ाररत नवशे्षरातमक लेख प्रसतुत गरेर सथानपत भएका लेखक हुन् । 
उनले  राजनीनतक अनसथरता र भ्रष्ाचारकतै  काररले नतै राषट्रले नवकास गन्य नसकेकरो ननषकष्य 
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्यस पुसतकमा ननकालेका ्छन् । दुई दशकभनदा लामरो अवन्देनख राजनीनत र सुशासन 
नवष्यमा अध्य्यन, अनुसन्ान गददैआएका पत्रकार थापाले (कु)शासनलाई केनद्र नबनदमुा 
राखेर थुप्रतै लेख तथा आ्ा दज्यनभनदा बढी पुसतकहरू लेनखसकेका ्छन् । समाजमा झाँनगदतै 
गएकरो भ्रष्ाचार नवष्यमा केननद्रत उनकरो ्यरो तेस्रो कृनत हरो । लेखक थापाले रजगजकरो “मेररो 
अपेक्षा” परर््ेछदमा उललेख गरेका ्छन्, “भ्रष्ाचार र शासकी्य अनुनचत कम्य केलाउँदतै ्यरो 
पुसतक प्रसतुत गददै्ुछ । ्यसमा अनघलला पुसतकहरूमा समावेश भएका भ्रष्ाचारका सनदभ्य- 
प्रकररहरू सामेल ्छतैनन् ।” त्यसकारर पुसतकमा नौला सामग्री र नवशे्षर प्रसतुत ्छन् ।

देशमा भ्रष्ाचार नवकराल बननाका कारर सुक्म रूपमा लेखकले केलाएका ्छन् । 
सुशासनकरो नजममेवारी पाएका ननका्यहरू आफतै  भ्रष् भतैनदएकाले भ्रष्ाचार क्यानसर जसरी 
झाँनगदतै गएकरो हरो । नजममेवार संसथाहरू—राजनीनतक दल, दरबार, अदालत र अन्त्यार 
आनदले भ्रष्ाचार नन्यनत्ररकरो नाममा नवनभनन कालखणडमा के-कसता का्य्यहरू गरे वा गराए, 
पुसतकमा नतनकरो नववरर प्रसतुत ्छ । पुसतक ननमन शीष्यकमा नौ खणडमा बाँनडएकरो ्छ; १) 
दरबारी्या दाउ, २) जाँचबुझकरो कम्यकाणड, ३) पञचा्यतकालीन काणड, ४) भ्रष्ाचारकरो 
मुहान, ५) भ्रष्ाचारी मनत्रीहरू, ६) अथ्यलरोलुप कम्यचारीतनत्र, ७) बदनन्यतकरो शृंखला,  
८) समानानतर सत्ा, र ९) नफतलरो का्या्यनव्यन । राषट्रमा भ्रष्ाचार कसरी संसथागत हुँदतै्छ; 
भ्रष्ाचारकरो सञजाल कसरी फतै लँदतै गएकरो ्छ; जसता नवष्यकरो नवसतृत नववरर उनललनखत 
शीष्यक अनतग्यत प्रसतुत गररएकरो ्छ । लेखकले पुसतकमा आफूले ननकालेका ननषकष्यकरो 
पुनष् त्यस समबन्ी उदाहररबाट गरेका ्छन् ।  

रारा शासन कालमा रानषट्र्य ढुकुटी राराहरूकतै  सवानमतवमा रहने भएकरोले उनीहरू 
सत्ासीन हुञजेल रानषट्र्य ढुकुटीमा नतनतैले रजगज मात्र गरेनन्, लगानीका नाममा नेपाली पूँजी 
नवदशे लतैजाने काम समेत गरेका नथए । राराहरू सत्ा््यतू हुदँा पनन उनीहरूले ठूलरो पररमारमा 
राषट्रकरो ्न नवदेश नन्या्यत गरेकरो नवष्य लेखकले संक्षेपमा उठाएका ्छन् । भारती्य स्रोतलाई 
उद्ृत गददै भारती्य उद्रोग र व्यवसा्यमा रारा पररवारकरो लगानीबारे पुसतकमा उललेख ्छ । 
देहारादनु, नतैनीताल, बेंगलरोर, मतैसुरजसता सथानमा ननवा्यसनमा गएका पूव्य रारा प्र्ानमनत्रीले 
ननमा्यर गरेका दरबार तथा नवलासी जीवनकरो ्छरोटरो वर्यन ्छ । ्यद्नप, के-कनत मात्रामा 
समपनत् नवदेश पु¥ofइए त्यसकरो लेखाजरोखा गन्य नसनकने लेखककरो नजनकर ्छ । नकननक 
त्यस कालखणडमा पला्यन पूँजीकरो मूल्यांकन गनने सं्यनत्र/पररपाटीहरू देशमा नथएन । त्यसतै 
गरी भ्रष्ाचार ननमू्यलकरो नारा नदँदतै देशमा सव्यसत्ावाद लादेका शाह शासकबारे लेखकले 
चचा्य गरेका ्छन् । राजा महेनद्रका भाइ तथा बुहारीहरूकरो व्यापाररक लगानीकरो उदाहरर 
नदँदतै उनीहरू भ्रष्ाचारमा कनत नलप्त नथए भनने चचा्य पुसतकमा ्छ । हरोटल सरोलटी, डे ला 
अननपूर्य, नफशटेल लज, आनदकरो लगानीबारे लेखकले खरोतलेका ्छन् । त्यसतै गरी, ततकालीन 
राजा वीरेनद्रकालीन नेपालमा नतनका भाइ र ततकालीन रानीद्ारा गररएका ननजी व्यापार 
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प्रबन् तथा पूँजी संकलनका केही प्रनतननन्मूलक उदाहरर पुसतकमा ्छन् । ततकालीन रानी 
ऐश्व्य्यले नेपाल आ्यल ननगमबाट वषदैनप््ेछ मरोटरो रकम दरोहन गनने गरेकरो लेखकले उदाहरर 
नदएका ्छन् । ऐश्व्य्यकतै  ननदनेशनमा भएकरो अब्य डलर काणड एउटा उदाहरर हरो । सवीस बैंकमा 
नेपाली मनहला पमफादेवी ठकुरीकरो नाममा भएकरो अब्ब ँसमपनत्करो मानलक ऐश्व्य्य नतै हुनसकने 
समभावना लेखकले प्रसतुत गरेका ्छन् । त्यसता उदाहररले नवनभनन कालखणडमा राजाले 
मुलुकमा गरेका सुशासनका घरोषराहरू कनत देखावटी वा सतही हुनथे भनने प्रसट््याउँ्छ । पूव्य 
राजाहरू नवशेष गरी ज्ानेनद्रका अनन्यनमतता तथा नतनले आफू र आफना संतनतका नननमत् 
रानषट्र्य पूँजीकरो दरुुप्यरोग गरेका नवसततृ नववरर लेखकले नदएका ्छन् । 

राजा ज्ानेनद्र ढरोगँी नथए । आफनरो भननु केही नभएकरोले सबतै समपनत् जनता कतै  हरो भनने 
ज्ानेनद्रकरो शासन कालमा दरबारकरो खच्य वषदैनप््ेछ आकानशँदतै गएकरो नथ्यरो । राज्य स्रोतमा 
महँगा गाडीहरू  खररद गन्य लगाएर आफनरो नवलासी सौख पूरा गन्य ज्ानेनद्रले कुनतै कसर 
बाँकी राखेनन् । नतनले रानषट्र्य ढुकुटीबाट कररोडौ ँखचनेर आफनी ्छरोरीकरो नववाह गराए । कुनतै 
तुक नभएकरो अनरिका भ्रमर गरी राज्यकरो कररोडौ ँरकम सवाहा पारे । ज्ानेनद्र अन्राजकुमार 
हुँदा पनन आफनरो व्यापार प्रव््यनका नननमत् सरकारलाई कसरी प्र्यरोग गथने भनने उदाहरर 
लेखकले नदएका ्छन् । जहाज खररद प्रकररलाई वतृ्ानतकरो रूपमा उनले पुसतकमा प्रसतुत 
गरेका ्छन् । अननपूर्य हरोटेलकी मानलक आफनी कान्छी काकीलाई प्राव्ान नतै नभएकरो 
सरकारी करोषबाट ज्ानेनद्रले औषन् उपचारकरो नाममा डेढ कररोड रुपतै्याँ उपलब् गराएकरो 
उदाहरर पनन ्छ । त्यसतै गरी, ्छरोरी जवाइलँाई करमुनक् नदँदतै टेनलफरोन कमपनी सञचालन गन्य 
नदएकरो सुनव्ाकरो चचा्य लेखकले एनसेलकरो कर प्रकररकरो उललेखका क्रममा गरेका ्छन् । 

भ्रष्ाचार ननमू्यलकरो नारा र त्यसका लानग भनदतै राजदरबारले ननमा्यर गरेका सं्यनत्रहरू 
केवल राजनीनतक प्रनतशरो्मा कसरी सीनमत तुल्याउँथ्यरो, त्यस समबन्ी उदाहरर पनन 
पुसतकमा ्छन् । आफतै ले प्र्ानमनत्री नन्युक् गरेका व्यनक्लाई समेत काबूमा रा्न  र 
नतनका प्रनतद्नद्ीलाई सचेत तुल्याउन भ्रष्ाचार समबन्ी ननका्य कसरी हनत्यारकरो रूपमा 
प्र्यरोग हुनथ्यरो भननेबारे पुसतकमा चचा्य ्छ । दरबारभक् कहनलएका प्र्ानमनत्री कीनत्यननन् 
नवष्लाई खाद् काणडमा मु्ेछकरो र डाकटर तुलसी नगरीलाई कापनेट काणडमा फँसाएकरो 
दृष्ानत लेखकले नदएका ्छन् ।  नव.सं. २०६३ अनघकरो आफनरो प्रत्यक्ष शासन कालमा 
त्यस बेलाका सकृ्य राजनीनतक व्यनक्लाई बदनाम गन्य दरबारले भ्रष्ाचारकरो औजार कसरी 
प्र्यरोग ग¥्यरो भननेबारे पनन पुसतकमा वर्यन ्छ ।

प्रजातनत्रकरो सथापनादेनख नतै भ्रष्ाचारले  राजनीनतक वातावररमा ननरनतर महत्व 
पाइरहनुलाई लेखकले नवडमबना भनेका ्छन् । पञचा्यत, प्रजातनत्रकरो पुनसथा्यपना, अनन 
लरोकतनत्रका पररवत्यनकारी शनक्नभत्र रहेका भ्रष्ाचारीलाई कठघरामा उभ्याउने, नतनले 
लुटेकरो रानषट्र्य ्न नफता्य गनने बाचा तथा संकलप कनहले पनन का्या्यनव्यनमा आउन 
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सकेनन् । त्यसता संकलपलाई सत्ामा पुगेकाले आफना नवररो्ीलाई तसा्यउने र जनमानसलाई 
झुक्याउने खेलमा सीनमत तुल्याए । नवनभनन कालखणडमा गनठत ्छाननबन आ्यरोग (मनललक, 
लमसाल, रा्यामाझी, आनद) तथा समझौता (माओवादीसँग गररएकरो समझौता) ले त्यार 
पारेका प्रनतवेदन कपडाका परोकामा नशलबनदी हुन पुगे, तर जनमानसमा आउन पाएनन् ।

राजनीनतक दल र नतनका नेताले भ्रष्ाचारलाई कसरी प्रश्र्य नदँदतैआएका ्छन्, नतनलाई 
नवसततृ रूपमा समेनटएकरो ्छ । सरकारी अनुदान पाउन ननसकलंक नेताले पनन हात फतै लाएका 
नववरर पुसतकमा ्छन् । प्रजाताननत्रक प्ररालीलाई न्यान्यक शासन नवन् भनेर पररभानषत 
गनने पररपाटीलाई कसरी ततकालीन प्र्ानमनत्री नगररजाप्रसादले नखलली उडाए त्यसकरो 
दृष्ानत “्नमजा काणड” र “लाउडा काणड” मा गररएका न्यान्यक ्छाननवन का्य्यनवन्लाई 
नदएकरो चुनौतीबाट प्रनसटन्छ । नगररजाप्रसादले सववो्च अदालतकरो आदेशकरो अवहेलना, 
भ्रष्ाचारकरो अनभ्यरोगलाई ससतरो राजनीतीकरर गनने दषुप्र्यास गदा्य पनन सुटुकक अन्त्यारले 
नतनलाई नदएकरो सफाइ जसता नवष्यले राजनीनतक नेतृतवकरो भ्रष्ाचारमा संलगनता साथतै 
देशमा भएकरो दणडहीनता उजागर गरेकरो ्छ । आफूले खेपेकरो भ्रष्ाचारकरो आररोपबाट मुनक् 
पाउन नेता नगररजाप्रसाद करोइरालालाई मात्र हरोइन समसत नेपाली काँगे्रस पाटटीलाई तानेर 
गरोनवनदराज जरोशीले उनमुनक् पाउन खरोजेकरो प्र्यास ररोचक ्छ ।  त्यसतै गरी, एमालेकरो भ्रष्ाचार 
भणडाफरोर प्रकररकरो र त्यसकरो “नाइके” घरोनषत वामदेव गौतमलाई पुन: दल प्रवेश गदा्य 
उक् आररोप नफता्य नलनाले दलहरूले भ्रष्ाचारलाई कनत सहज रूपमा सवीकारेका ्छन् भनने 
प्रनसटन्छ । माओवादी नेतृतवले गरेकरो लडाकाकरो नाममा राज्यकरोषकरो दरोहन र दुरुप्यरोग 
अनन आफनतै ्युवा का्य्यकता्यकरो शरोषरकरो नववरर पनन पुसतकमा उललेख ्छ । त्यसलाई 
न्यान्यक न्छद्रकरो सहारामा बाबुराम भट्टराईले  गरेकरो प्र्ानमनत्री पदकरो दुरुप्यरोगकरो पनन 
उदाहरर नदइएकरो ्छ ।

न्यान्यक प्रराली समेत भ्रष्ाचारबाट अलग हुन सकेकरो ्छतैन भनने उदाहरर पनन लेखकले 
नवसतृत रूपमा प्रसतुत गरेका ्छन् । चाहे त्यरो घुस खाँदा रंगेहात समानतएका न्या्या्ीश 
प्रकरर हरोस् अथवा प्र्ान न्या्या्ीश जसतरो उ्च ओहरोदामा आनसन व्यनक्ले रानषट्र्यकरर 
भएकरो समपनत् पूव्य राजाकरो ्छरोरीलाई सुमपने ननर्य्य नतै नकन नहरोस् । न्या्या्ीशकरो समपनत् 
जाँच नसफाररसलाई तुहाइएकरो नवष्यमा पनन सनवसतार वर्यन गररएकरो ्छ । न्यान्यक क्षेत्रमा 
नवसंगनत मौलाउनुकरो कारर अदालतका ननर्य्यलाई प्रश्न गनने र न्या्या्ीशलाई गलत ननर्य्य 
गन्य ्ुछट नदनु हरो भनने ननषकष्य लेखककरो ्छ । ्यस समबन्ी अन्त्यारद्ारा नतै प्रमानरत 
थुप्रतै भ्रष्ाचार समबन्ी मुद्ामा न्या्या्ीशले अन्त्यारकरो प्रानवन्क त्रुनट औलँ्याएर 
भ्रष्ाचारीलाई मुनक् नदएका उदाहरर ्छन् । भ्रष्ाचार आररोनपत व्यनक्हरू अन्त्यारकरो 
प्रमुख पदमा च्यन गररनु कतै  काररले ्यरो संसथा ननरीह बनन पुगेकरो ननषकष्य लेखककरो 
्छ । अन्त्यारमा लगातार मुद्ा खेपेका व्यनक् नतै भ्रष्ाचार ननवाररका नननमत संवतै्ाननक 
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अंग अन्त्यार प्रमुख जसतरो पदमा नन्युक् हुनुभनदा ठूलरो नवडमबना अरू के हुन सक्छ ? 
कम्यचारी प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्ाचारले कसरी राजनीनतक नेतृतवलाई समेत भ्रष् तुल्याएकरो 
्छ र न्यान्यक प्रराली समेत ्यरो मुलुकमा पटक-पटक नववादकरो घेरामा आउने गरेकरो ्छ, 
त्यस नवष्यमा पनन लेखकले प्रसट पारेका ्छन् ।

समनष्गत रूपमा पुसतककरो सबल पक्ष भनेकरो पूवा्यग्रह नबना ननडर भएर ले्नु हरो । 
नवगतका घटनामा देखापरेका नवसंगनत र नवकृनतलाई पसकेर देशमा कसरी भ्रष्ाचार नन्यनत्रर 
गनने अनभभारा पाएका संसथा सव्ंय नतै भ्रष् भए; त्यसबाट भ्रष्ाचारीले देशमा कसरी रजगज 
गददै्छन् भनने देखाउन लेखकले प्या्यप्त प्रमार जुटाएका ्छन् । ्यद्नप, लेखकले ननषकष्यका 
रूपमा उललेख गरेका आफना दाबीलाई पुनष् गनने सनदभ्यमा प्रसतुत गरेका कनतप्य घटनाक्रम 
तथा नवष्यवसतुकरो लमबेतान वर्यन र अनत सूक्म प्रसतुनत पाठकका नननमत पट््ट्यारलागदरो 
हुन सक्छ । उदाहररका लानग लेखकले न्यान्यक र प्रानवन्क नकनसमका नवष्यवसतुलाई 
अनत सूक्म तहकरो व्या््या गरेका ्छन् । घटना र पात्रहरूकरो पृष्ठभूनमलाई केलाएर गरेका 
कनतप्य नववररहरू सव्ंय नतै ्ुछट्टा्ुछट्टतै पुसतक बनने खालका ्छन् । ्यसलाई पुसतककरो दुव्यल 
पक्षका रूपमा नलन सनकन्छ । समबनन्त नवष्यमा अध्य्यन-अनुसन्ान गरररहेकालाई 
त्यसता सामग्री उप्यरोगी भए पनन सा्ारर पाठकले झकवो मानन सक्छन् । 

भानषक नहसाबले पुसतक सरल र बरो्गम्य ्छ । जनटल कानूनी तथा प्रानवन्क नवष्य 
पनन पठनी्य ्छन् । तर, कततैकततै संरचनातमक कमजरोरीका कारर पुसतक पढ्दा पाठक 
अलमनलने समभावना ्छ । कनतप्य नवष्यवसतुलाई समबनन्त शीष्यक अनतग्यत नराखेकरोले 
त्यसतरो हुन गएकरो हरो । उदाहररका नननमत्, दरबारले, राजनीनतक दलहरूले वा अदालतले 
गरेकरो ज्यादती सबतैलाई दरबार, राजनीनतक दल वा अदालत अनतग्यतकरो शीष्यकमा राखेकरो 
भए पाठक अलमनलनु पददैनथ्यरो । त्यसतैले, पुसतक पनढरहँदा १०० नकलरोनमटर प्रनतघणटाकरो 
गनतमा दगुरररहेकरो गाडी एकाएक शून्यमा झरेकरो आभास हुन्छ ।

समग्रमा सुशासनका नवष्यमा ज्ान हानसल गन्य इ््ुछक सामान्य पाठक तथा त्यसता 
नवष्य केननद्रत अनुसन्ानकता्यका नननमत पुसतक स्रोत-सामग्री बननपुगेकरो ्छ । साथतै, पुसतकमा 
समावेश प्रकरर र लेखकका ननषकष्यले भ्रष्ाचारले देशलाई भीरतफ्य  डरो¥्याउँदतै्छ भनने 
नागररक समाजका सदस्यहरूकरो आवाजलाई थप बल पु¥्याएकरो ्छ । पुसतक पनढसकेपन्छ 
्यसले सबतैकरो मनमा हाम्रो देश कुनतै काल खणडमा गएर भ्रष्ाचारमुक् राषट्र बनन समभव ्छ 
त भनने संश्य्युक् प्रश्न उबजाइनदन्छ । 
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