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मि दरा शमार् र से रा तामाङ, सं. । सन् २०१८ । अ िडिफक ट ट्राि जशन : द ने पाल
पे पसर् । यू िद ली : जुवान प्रकाशन ।
अ िडिफक ट ट्राि जशन : द ने प ाल पे प सर् यौन िहंस ा र द डहीनताको बारे म ा जुव ान
प्रकाशनको दिक्षण एिशया शृंखला अ तगर्तको नेपाल सं करण हो । दश वषेर् जनयुद्ध र
संक्रमणकालीन यायको अव थालाई आधार बनाएर यो पु तकले नेपालमा यौन िहंसा र
द डहीनतालाई िवभेद र शिक्त स ब धको सामािजक, ऐितहािसक, राजनीितक, सां कृ ितक
र कानूनी संरचनाले कसरी प्र य िदइरहेको छ भ ने िवषयलाई उजागर गरे को छ । किवता,
लेख, अ तवार् तार् र स दभर् सामग्री समावेश गिरएको यो पु तक ने पालमा यौन िहंसा र
द डहीनता बु ने मह वपूणर् द तावेज हो ।
पु तकको पिरचया मक ख डमा तीन रचना छन् । ल मी मुितर्, उवर्शी बुतािलया र
नवशरण िसंहको संयुक्त लेखनको पिहलो रचनामा जुवानले यौन िहंसा र द डहीनताबारे
दिक्षण एिशया सं करण िकन शु ग¥ यो भ ने िवषय छ । यो ख डमा उनीह ले दिक्षण
एिशयामा यौन िहंसा र द डहीनताको सवाललाई ऐितहािसक (उपिनवेश) स दभर्मा बु नु
पनेर् तकर् गरे का छन् । दिक्षण एिशयाली देशह मा चलेको िहंसा मक द्व द्वमा यौन िहंसालाई
द्व द्वरत पक्षले हितयारका पमा प्रयोग गरे तापिन यो िवषय “इ टरसेक्शनल” ि कोणबाट
छलफल नभएको उनीह ले बताएका छन् । यौन िहंसा र द डहीनताबारे भएको मौनता,
द्व द्वपिछ योबारे जबाफदेि हता नहु नु, मिहला िव द्ध भएका िहंस ालाई राजनीितक मु ा
नबनाइनु, र यौन िहंस ाबारे मौन रहनु दिक्षण एिशयाली देश ह को साझा िवशेष ता हो
भ ने उनीह को तकर् छ ।
दो ो रचना गृहम त्री ज तो िज मेवारी बहन गनेर्ले संक्रमणकालमा मिहला बला कृ त
हुनु सामा य भएको भाषण गनेर् रवैयाको प्र यु रमा प्रिणका कोयूको “वामदेवलाई िनम त्रणा”
किवताले यौन िहंसाको यंग्या मक तिरकाले िवरोध गरे को छ ।
नेपालमा यौन िहसं ा र द डहीनतालाई प्र य िदने अनुकूलताका स दभर्मा सेरा तामाङको
पिरचया मक लेखले यौन िहंसा सिहतको लिगक िहंसाको बृह र त यांकको कमीका कारण
यसबारे राि ट्रय तरको प्रवृि को आकलन हुन नसके को पक्षलाई जोड िदएको छ । यौन
िहंसाबारे सावर्जिनक तहमा उपल ध त यांकले सामािजक मू य-मा यता, िपतृस ा मक
सोच ज ता सम यालाई पिहचान गरे तापिन समाधानका लािग एउटै उपाय “चेतनाको
अिभवृिद्ध” सुझाउने गरे को भ ने उनको तकर् रहेको छ ।
पु तकमा स दभर् सामग्रीको िववेचना, यौन िहंसा र नेपालका मिहलाको यौिनकता
स ब धी ऐितहािसक-सां कृ ितक कारण, द डहीनता, संक्रमणकालीन समयमा यौन िहंसा,
यौन िहंसाका िव द्ध भएको वतः फूतर् आ दोलनबारे आठ ओटा लेख छन् ।
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पु तकको पिहलो ले ख सुर भी पुड ासै न ीको “राइिटं ग् स अन से क् सयुअ ल भायोले स
ए ड इ युिनटी इन नेपाल” मा यौन िहंसा र द डहीनताबारे लेिखएका स दभर् सामग्रीलाई
याख्या मक तिरकाले प्र तुत गिरएको छ । यो स दभर् सूचीको िव े षणले नेपालमा कुनै
पिन िवषयको राम्रो अिभले ख ीकरणको अ यास नभएको अव थामा मिहला स ब धी
वा यौन िहंसाका िवषयको स दभर्लाई िलिखत पमा याख्या गनर् गा ो भएको भ ने
लेखकको ठहर छ । यस लेखमा पुडासैनीले नेपाली मिहलामािथ भएका यौन िहंसाबारे
सन् १९९० अिघ कुनै पिन गहन लेख उपल ध नभएको बताएकी छन् । उनका अनुसार
सन् १९९४ देि ख २०१४ स मका ३९ ओटा स दभर् सामग्रीलाई िव े ष ण गदार् यौन
िहंसाबारे गैरसरकारी सं थाका िरपोटर् -द तावेजह धेरै छन् जसले मिहला िव द्ध िहंसाको
याख्यालाई प्र गदैर्नन् । यो िववेचनाले नेपालमा यौन िहंसा र द डहीनताको िवषयमा
बौिद्धक वा अिभयानकतार्को ि कोणबाट गिरनु पनेर् गिहरो अ ययन र अनुस धाना मक
द तावेजको कमीलाई देखाएको छ ।
सेरा तामाङको “द िह दु टे ट, िवमे स एिक्टिभजम् ए ड द क चरल कोिडङ अफ
से क् सुअ ल भायोले स ए ड इ युि नटी इन ने प ाल” ले ख ले िह दु रा यको सं र चना मक
बनोटले ने प ालमा मिहलामािथ परे क ो प्रभावका बारे म ा ले ि खएको छ । तामाङले यस
लेखमा एकल जातीय पिहचानले पिरभािषत गरे को एकल रा यको अवधारणाले नेपालका
मिहलालाई “िह द,ु िपछिडएका, अनपढ” (पृ. ५९) ज ता एकै पिहचानमा सीिमत ग¥ यो
र सन् १९९० पिछको िवकासे मोडलमा पिन यही कथन चिलर ो भ ने कुरा देखाएकी
छन् । साथै, जनजाित मिहलालाई भने उनीह को “यौिनक वत त्रता” तुलना मक पमा
बढी भएको र यौन िक्रयाका लािग “राजी” रहने िचत्रण गिरएकाले यी मिहला अ य
मिहलाभ दा बढी बला कारको िशकारमा पिररहेको तकर् समेत यस लेखमा उनले गरे की
छन् । फल व प, यौन अपराधको कानून मिहलाको शारीिरक िन ा (बिडली इ टे िग्रटी)
मा भ दा पिन मिहलाको मयार् द ा, सौ यताका िव द्धको अपराधको याख्या (पृ. ७३)
मा सीिमत हुन पुग्यो । य तै, नेपालको चलनच तीको भाषामा “बला कार” श दको
प्रयोग भए पिन कानूनी भाषामा “जबरज ती करणी” श द प्रयोग भएको र यो श दले
जबरज ती हुने योनीमा िलंगको प्रवेशलाई मात्र जनाउने र अ य बला कारका व प (र
पु ष, परिलंगीमािथ हुने बला कार) लाई नकानेर् (पृ. ७२) उनको तकर् छ । यो पु तक
प्रकािशत भएपिछ बनेको कानूनी यव थामा “जबरज ती करणी” को याख्या फरािकलो
तर अपूणर् छ भने “बला कार” श दलाई अझै पिन कानूनी प्रयोगमा याइएको छै न ।
िधरज पोख्रेल र मि दरा शमार्को लेख “ह टसर् भसेर्ज िडफे डसर्, रे प इन िलगल िह ट्री
अफ नेपाल” ले पु ष वा िपतृस ाको दोहोरो चिरत्रलाई देखाउन खोजेको छ । िह दु धािमर्क
यव थाको “यौिनकता, पु ष व र अहंकारमा आधािरत” नेपालको कानूनी यव थाले
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के ही मिहलालाई “भोग्य मिहला” (सावर्जिनक पमा उपभोग गिरन सिकने) र के हीलाई
उ च मयार्िदत मिहलाको दजार्मा राख्यो र मिहलालाई “पु षको सबैभ दा मह वपूणर् व तु,
पिरवारको मयार्दा” (पृ. १०२) को पमा याख्या ग¥ यो । ियनै संरचना मक यव थामा
“कानूनलाई लेख्ने, याख्या गनेर्, लागू गनेर् पिन िपतृस ा मक सोच भएका हुने र यौन
िहंसाका दोषी पिन पु ष नै हुने” हुँदा उनीह को द्वैध चिरत्रको “िशकार भएर मिहलाको
अ य मयार् द ा र सित वमा चोट पुग् ने र उनीह ले रक्षक भएर यही अ य चोटलाई
प्रमािणत गनेर् र िपतृस ा मक भा यलाई िनर तरता िदने” (पृ. १०४) प्रवृि हावी भएको
चचार् लेखकद्वयले गरे का छन् ।
मि दरा शमार् र िधरज पोख्रे ल को अक ले ख “इ युि नटी फर कि लक्ट िरले टे ड
सेक्सुअल भायोले स इन नेपाल” ले द्व द्वकालमा यौन िहंसा पीिडत पूणर्मायाको यायको
लािग गरे को संघषर्को उदाहरण िदँदै दश वषेर् जनयुद्धका यावत् पक्षका (िवशेष गरी यौन
िहंसाका) बारे मा यथे अ ययन/िरपोिटर् ङह नहुनुले र सामािजक-सां कृ ितक तथा आिथर्क
कारणले पीिडत पक्षलाई अ य राख्नुले द डहीनताबारे मौनताको सं कृ ितलाई बढावा
िदएको तकर् गरे को छ (पृ. १०७) । यायको संघषर्को सू म अ ययन गदार् द डहीनतालाई
प्र य िदने पीडक प्रायः जसो रा य र सरकारको पहुँचमा हुने र यायको पहुँचबाट पीिडत
टाढै हुने र संक्रमणकालीन यायका लािग जाहेरी िदने पैतँ ीस िदने हद याद पीिडतलाई
कानूनी प्रिक्रयामा जान सबैभ दा ठूलो यवधान भएको तकर् समेत यो लेखमा उनीह ले
गरे का छन् (पृ. ११२) ।
िव णुमाया भुसालको “प्रोसेक्युटोिरयल प्रोसेसेज इन आ डर् कि लक्ट्स ए ड टेट अफ
इमजेर् सी” लेखले पिन द्व द्वका समयमा भएका यौन िहंसाका घटनामा द डहीनताको चरम
हद देिखनुमा आतंकवाद िनय त्रण ऐनले सुरक्षा समूहलाई शिक्तशाली बनाएको, कानूनी
प्रिक्रया, र अिभयोगको हद याद ज ता पक्ष िज मेवार रहेको बारे मा वणर्न गरे को छ ।
“ट्रुथ, साइले स ए ड जि टस, िद माओइ ट यू” लेखमा मि लका अयार्लले द्व द्वको
समयमा माओवादी पक्षबाट भएको यौन िहंस ाका घटना रा य पक्षको तुल नामा कम
रहनुम ा त कालीन ने प ाल क युि न ट पाटीर् माओवादीको आ तिरक यव थामै लिगक
संवेदनशीलता ज ता िवषय रहेको हुन सक्ने वा यौन िहंसाका घटना भएका भए पिन ती
बािहर नआएका वा द तावेजीकरण नगिरएका हुनाले ती उपाख्यानमा सीिमत रहेको हुन
सक्ने िवषयलाई उठाएकी छन् (पृ. १७६) ।
रे मा थापाको “आ टर िद वार, ट्राि जशनल जि टस इन नेपाल” लेखले युद्धो र
िवषयमा दातृ िनकायको िच, स य िन पण आयोगको गठन भए तापिन संक्रमणकालीन
यायको यव था, क्षितपूितर् प्रिक्रया ज ता िवषयमा संरचनागत त्रुिट र कानूनी प्रिक्रया
खुकुलो नहुनाले अझै पिन पीिडतह को सुनुवाइ नभएको याख्या गछर् ।
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मुख्य ख डको अि तम आले ख “िर ले क् सन अन अकुपाई बालुवाटार” मा सुर भी
पु ड ासै न ीले आ म-आलोचना मक ढं ग ले “अकु पाई बालु व ाटार” (बालु व ाटार घे र ाउ)
अिभयानको चचार् गरे की छन् । सन् २०१२/२०१३ मा वतः फूतर् पमा १०७ िदन चलेको
यो अिभयानले मिहला िव द्धको िहंसा र यसमा पिन िवशेषतः यौन िहंसा र द डहीनताको
अ यका लािग माग गदैर् दबाब िदन खोजेको िथयो (पृ. २५६) । यो लेखले नेपालमा सन्
१९९० को दशकदेिख चलेको दलीय राजनीितक वा िवकासे व प र शैलीको मिहला
आ दोलन र िवशे ष गरी मिहला िव द्धको िहंस ाको आलोचना गनेर् बालुव ाटार घे र ाउ
अिभयान एक पृथक् आ दोलन िथयो भ ने तकर् गरे को छ ।
पु तकको ते ो ख डमा तीन अ तवार् त ार् ह छन् । ल मी मु ि तर् ले िविधिवज्ञान
प्रयोगशालाबारे हिरहर व तीसँग गरे को “फरे ि सक इ भेि टगेशन इन सेक्सुअल भायोले स
इन नेपाल” शीषर्कको अ तवार्तार् ले ने पालको िचिक सकीय प्रणाली िलंगभेदी रहेको र
कितपय अव थामा यौन िहंसा पीिडतका िवपक्षमा पिन हुन सक्ने, मिहला वा यकमीर्
नहुँदा पीिडतलाई पनेर् अ ठे रा (पृ. ३०९) ज ता पीिडतको यायका लािग चािहने प्रािविधक
कुराह ले कारवाहीमा पनर्सक्ने असरबारे बताउँ छ । य तै, ल मी मुितर्ले मि दरा शमार्
सँगको अ तवार्तार् “कोटर् माशर्ल ए ड िद इ पोिसिबिलटी अफ जि टस” मा द्व द्वकालमा
रा य पक्षले गरे को असंवेदनशील कारवाहीमा भएका चरम मानवअिधकार हननको प्रितिनिध
घटनामा सुरक्षा िनकायले आ नो जबाफदेहीबाट पि छन गरे को बोक्रे कारवाही र यायका
लािग भएको प्रिक्रयाको अनुभव बताइएको छ । अि तममा, सुरभी पुडासैनीले राि ट्रय
मिहला आयोगकी पूवर् सद य देवी सुनारसँग िलएको अ तवार्तार् “िट्र ली िड एड्भा टे ड :
दिलत, पुअर ए ड िफमेल” ले तीन तहको िवभेद खे न बा य दिलत मिहलाका चुनौतीह
सामािजक र पाटीर्गत िहसाबमा उ तै रहेको र दिलत मिहलाले भोग्नु परे को यौन िहंसा
तहगत संरचनाको कुरा नभई खाली उनीह लाई पीिडतको मात्र संज्ञा िदने सम यालाई
प्र तुत गरे की छन् ।
यी सबै मह वपूणर् पठन सामग्री हुँदाहुँदै पिन यो पु तकमा के ही त्रुिटह छन् । द्व द्वकाल
बारे का चार लेखका तकर् ह दोहोिरएका छन् । यसैले यी लेख पढ्दा एकै िकिसमका
लाग्छन् । यौन िहंसालाई िकताबी याख्यामा सीिमत रािखएकोमा पीिडत पक्ष वा पीिडतले
कसरी यसको याख्या गछर् न् भ ने खाले ि कोण पु तकले िदन सके को छै न । साथै,
िनक्कै थोरै मात्र अ तवार्तार् वा के स टडी भएको सामग्री हुनाले व तुि थितभ दा पिन
िकताब वा िरपोटर् को भरमा िव े षण गरे को देिख छ । सेरा तामाङको लेखमा मात्र उ लेख
भएको “बिडली इ टे िग्रटी” ज ता अवधारणाह को याख्या नभएका कारण यौन िहंसा,
मिहलाको शरीर स ब धी मह वपूणर् श दावलीबारे जा ने प्रिक्रया पु तक पिढसक्दा पिन
अधुरै रह छ । यौन िहंस ाको स ब धमा अबको अनुस धान कानून ी प्रिक्रया बाहेक का
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अ य याियक पक्षह के हुन् सक्छन्, पीिडतले के -क ता ढंगले यायको अनुभूित गनर्
सक्छन्, सामािजक यायको ि कोणबाट संक्रमणकालीन यायलाई कसरी हेनर् सिक छ
भ नेबारे हुनुपछर् ।
पु पा पौडे ल
वत त्र अनुस धाता

सारा नाइडर यान । सन् २०१५ । िरचुअ स अफ एि निसटी : थांग्मी आइडेि टिटज
िबट्िवन नेपाल ए ड इि डया । िफलाडेि फया : युिनभिसर्टी अफ पे सेलभेिनया
प्रे स ।
मानवशा ी सारा नाइडर यानको पु तक िरचुअ स अफ एि निसटी : थांग्मी आइडेि टिटज
िबट्िवन नेपाल ए ड इि डयाको उपसंहारको शीषर्कमा “थामी के हो?” भ ने अि त ववादी
प्र छ । यो प्र थांग्मी/थामीह लाई उनीह ले भेट्ने “िजज्ञासु बािहिरयाह ” ले प्राय:
सो ने गछर् न् । लगभग ४० हजारको संख्यामा रहेका थामीह लाई बार बार यो प्र ते यार्इदँ ा
कितपयले यो प्र आफूले आफूलाई नै सो छन् । थामीह को मूल थलो िस धुपा चोक
र दोलखा िज ला हो । यस बाहेक, रोजगारीको िसलिसलामा गएका र उतै घरजम गरी
बसेका थामीह भारतको दािजर्िलङ र िसिक्कममा पिन छन् । सन् १९५० को दशकमा
औलो उ मूलन कायर्क्रमले जिमन र पैसा िदएर तराईमा बसाइ सनर् प्रो सािहत गरे पिछ के ही
थामी पिरवार उता गएका िथए । अिहले झापा, इलाम, रामेछाप र उदयपुर िज लामा के ही
संख्यामा थामीह छन् । उ चारण िम ने भएकोले होला, कितपयले थामीलाई “कामी” या
“धामी” ठा छन् । िविभ न िवद्वान्ले पिन थामी जाितलाई तामाङ, राई या िल बू समुदायको
सद यको पमा िलने गरे का छन् । सन् १८५४ मा जारी भएको मल
ु ुकी ऐनले थामी जाितलाई
िकटान गरे को छै न । पु तकको प्राक्कथनमा नाइडर यानले थामीह को पिहचान िनमार्णमा
आ नो भूिमका रहनु नै पु तकको मूल िवषय भएको बताएकी छन् । उपसंहारमा उनले
लेखेकी छन्, भिव यमा “थामी के हो?” भ ने प्र तेिसर् ँदा, उनीह म ये के हीले थामीबारे
लेिखएको यही पु तकलाई देखाउनेछन् ।
नेपाल र भारतमा नागिरकताको प्रमाणपत्र, राशन काडर् र अ कागजातमा थांग्मीह को
थर “थामी” भनेर लेिख छ । एक प्रचिलत कथा अनुसार एक जना बाहुनले थाम ( त भ)
सँग अ न साट्न िहँडेको एक जना अधर्नग्न र बेनाम यिक्तको नाम “थामी” रािखिदएपिछ
बोलचाल र सरकारी प्रचलनमा यो नाम रहन गयो । तर उनीह आ नो जातीय नाम

