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अनुिोध 

दईु दशक राजनीनतक पत्रकाररताको केन्रमा बसेर काम िदाि, राजनीनत शरुू िरेयताका चार वर्ि देशको 

पवूिदेखख पजचचमसम्म ननवािचनताका या अन्य समयमा व्यापकरूपमा भ्रमण िदाि, िाऊाँ -बजार पगु्दा, ववभभन्न 

तह र तप्काका नेपालीहरूसाँि अन्तकृि या िदाि, काठमाडौँ लिायत देशको एउटा वििले बझुेको, चाहेको र प्रचार 

िरेको नेपाल र देहातदेखख भन््याङ-चौतारीका नेपालील ेभोिेको, बझुेको र चाहेको नेपालमा मलेै ठूलो अन्तर 

पाएको छु। 

 

उनीहरूको भावना र चाहना अनन मलेै आफूले पढेको, बझुेको समाज र ससंारलाई एक ठाऊाँ मा राखेर हेदाि 

पनछल्ला वर्िहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, साविभौमसत्ता तथा जातीय, धाभमिक, सांस्कृनत सद्भावमा 

अपरूणीय क्षनतका स्पष्ट सकेंतहरू देखखरहेको छु। त्यस ैपररपे्रक्ष्यमा, मेरो आत्मालाई साक्षी, राष्रहहतलाई केन्र 

र देशलाई शीरमा राखेर, “मािि पररवतिन: ववचारभन्दा मागथ देश”को यो दस्तावेज छलफल र बहसका लागि 

अनघ सारेको छु। ककनभने, नेपाल रहे न नेपाल बनाउने; नाममात्रको नेपाल रहे, के बनाउने? यस्त ैहो भने 

देश यसिैरी फेरी अको ३० वर्ि घस्री रहनेछ। र, खासिरी यवुाहरूको जीवन दशकौँदेखख जसरी बबािद भयो 

फेरी त्यसिैरी बबािद भइरहनेछ। 

 

देश सकंटमा छैन भनेर नभनौँ। हुाँदाखााँदाका देशहरू छोटो समयभभत्रमा नतब्र द्वन्द्व र हहसंामा फसेका र 

अजस्तत्व न ैसकंटमा परेका उदाहरणहरू छन।् 

 

यो दस्तावेजको शीर्िक पढ्ने वववत्तकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बवर्िने छन:् प्रनतिामी, पचचिामी, 

प्रनतकियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पषृ्ठपोर्क, दक्षक्षणपन्थी, जनववरोधी, प्रिनतशीलता के हो बझु्न नस्कने, 

पररवतिन आत्मसात िनि नसक्न,े राजनीनतक सझुबझु नभएको, नेपाली समाज र त्यसका सरंचनाित 

समस्याबारे ज्ञान नभएको, धभमलो पानीमा माछा मानि खो्ने, बल्ल आफ्नो असली रुप उजािर िनि मखुणु्डो 

खोलेको ढोङ्िी, “मलेै त भनेकै गथएाँ नन बल्ल गचन्नभुयो!” आहद इत्यादी। 

 



ती शब्दावलीहरू प्रयोि िनुि पवूि लोकतन्त्र र नेपालको सवंवधान २०७२ ले हदएको अगधकारभभत्र रहेर, सोही 

सवंवधानको पालना िने प्रनतवद्धताका साथ भर र शाजन्तपणूिरूपमा यहााँ अभभव्यक्त मेराेे ववचारलाई 

सक्नहुुन्छ भने एकपटक पहढहदन ववनम्र आग्रह िदिछु। तत्पचचात व्यक्त हुने सब ैभर असहमनतहरूलाई 

सदा झैँ सम्मान िने न ैछु। 

 

स्िानीय ननकायलाई पुनर्सिंचना ि रु्सदृढ र्दै रं्सघीयर्ा खािेजी 

ससंारका झ ण्ड ै२०० देशमध्ये लिभि ३० देशमा मात्र सघंीयता एक या अको रूपमा अभ्यासमा छ। जुन 

देशहरुमा सघंीयता छ, नतनले दशकौँ अिाडड उनीहरुका तात्काभलक धरातलीय पररजस्थनतहरूका कारण सघंीय 

प्रणाली अवलम्वन िरेका गथए। सघंीयताबारे ववशरे् अध्ययन िरेका सवंवधानववद् डा भीमाजुिन आचायिले 

२०७१ सालमा प्रकाभशत उनको पसु्तक “काननु र राजनीनत”मा सघंीय प्रणालीको ववकास खासिरी तीनवटा 

उद्देचयले भएको उल्लेख िरेका छन।् पहहलो- छररएका रा्यहरूलाई एक ठाउाँमा ल्याई बभलयो राष्रको 

ननमािण िनि (उदाहरणका लागि, सयंकु्त रा्य अमेररका वा जमिनी)। दोस्रो- छुट्हटन लािेका रा्यहरूलाई 

एक ठाऊाँ मा राखख राख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजजल)। र तसे्रो, उपननवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका 

लागि भारत वा अजस्रया)। 

 

उनल े लेखेका छन:् एकात्मक रा्य फुटाएर सघंात्मकमा िएका चारवटा मलुकुहरु सडुान, इगथयोवपया, 

बेजल्जयम र नाइजेररयाको अनभुव सखुद रहेको देखखाँदैन भने सघंीय सरंचनामैँ टुकिएका वभैवशाली देशहरू 

सोभभयत सघं र यिुोस्लाभभयाको अनभुव हामीले ववभसिन ु हुाँदैन। क्यामरून र यिुाण्डा एकात्मकबाट 

सघंात्मकतामा िएर पनुः एकात्मक व्यवस्थामा फकेका देश भएको उनले स्मरण िराएका छन।् 

 

नेपालमा भशश ुअवस्थाम ैरहेको सघंीयता यो देशले राजनीनतक, आगथिक र भरूाजननैतक कुन ैपनन दृजष्टकोणबाट 

धान्न सक्दैन भन्ने ववज्ञ तथा आम सविसाधारणको कमी छैन। सवंवधान ननमािण हुनअुनघ सघंीयताको पक्षमा 

देखखएका कयौँ नेता तथा सविसाधारणहरू समेत सघंीयताले भसहंदरबारको भ्रष्टाचार िाउाँिाउाँसम्म पऱु्याएको, 

अनावचयकरूपमा जनप्रनतननगध तथा कमिचारीको सखं्या बढाएको, शासकीय दृजष्टकोणबाट झन ् भााँडभलैो 



फैलाएको, सघंीयताको आगथिक बोझ अथितन्त्रले धान्न नसक्ने देखखाँदै िएको, र दीघिकालमा यसले देशको 

अखण्डतामागथ समेत प्रचन सजृना िने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना िनि थालेका छन।् 

 

त्यसिैरी एकात्मक रा्य सत्ताबाट सजृजत ववभेदलाई सम्बोधन िनि र स्थानीय जनतालाई सशजक्तकरण िनि 

ल्याइएको भननएको सघंीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्त िरेको न ववकास र सवंदृ्गधको 

आम नािररककाेे आकाकं्षालाई न ैसम्बाेेधन िरेको देखखयो। 

 

क) रं्सघीयर्ा िप भ्रष्टाचाि ि आथिगक भािको स्रोर् 

नेपालजस्तो ववववधतायकु्त देशमा सघंीय  शासन प्रणालीको एउटा प्रमखु आधार भनेको समदुायहरूको 

“पहहचान” हो। उनीहरूको सम्मान र उनीहरुको धमि, ससं्कृनत, ववकासको सामहूहक आकांक्षाको सम्बाेेधन हो। 

तर केहीको धारणालाई छोडरे, नेपालको सघंीयता पहहचानको आधारमा ननमािण हुन नसक्ने आम सविसाधारण 

तथा तत्काभलन सवंवधान सभाको ननष्कर्ि रह्यो। सघंीयताको अको मलू आधार भनेको “सामर्थयि” हो। तर 

नेपालले सामर्थयिलाई पनन सघंीय नक्साङ्कनको मलू आधार बनाउन सकेन। यहद सामर्थयिलाई मलू आधार 

बनाइएको भए त्यो भिूोलववद् डा हकि बहादरु िरुूङले दशकौँअनघ उत्तर र दक्षक्षणनतर छुने िरी ननमािण िरेको 

तात्काभलन पााँच ववकास क्षते्रको मोडलेनतर जाने गथयो। सामर्थयि र पहहचान दबुलैाई भमसाउन खो्दा सघं त 

बन्यो तर बनाउनेहरू लिायत अगधकांशलाई गचत्त नबझु्ने सघंीयता स्थावपत भयो। 

 

एकानतर सघंीयता न ैगचत्त नबखुझरहेको अवस्थामा सघंीयतामा थप आगथिक भार, भ्रष्टाचार र असक्षमताका 

हााँिाववाँिा मौलाउाँ दै जााँदा आम सविसाधारणमा सघंीयताप्रनत ववतषृ्णा बढ्दै जान ुस्वभाववक गथयो।  

 

आगथिक वर्ि २०७८/७९ को कुरा िने हो भने, कूल राजष्रय बजेटको झण्ड ै२४ प्रनतशत स्थानीय र प्रदेश तहका 

लागि ववननयोजन िररएको छ। पहहले प्रदेश तहको चचाि िरौँ। प्रदेश तह न ैअथिहीन सरह भएको र त्यसले 

केवल खचिभार मात्र बढाएको कनतपय ववज्ञहरूको राय छ। हुन पनन सवंवधानले प्रदेशलाई प्रदत्त िरेको 

अगधकाशं ववधानयकी र कायिकारी अगधकारहरू स्थानीय ननकायलाई हदन सककन्छ। त्यसले तत्काल देशभरीका 



५५० जना प्रदेश सांसद, प्रदेश प्रमखु, मखु्य मन्त्री, दजिनौँ प्रदेश मन्त्री, प्रदेशको योजना आयोि, लोकसेवा 

आयोि तथा अन्य कनतपय ननकायका लागि हुने खचि कटौती िनेछ। त्यसिैरी ववद्यमान स्थानीय तहलाई 

पनुसरंचना िदै सदुृढ िने प्रशस्त ठाउाँ  छ। 

 

हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय ननकाय छन।् पवूि सगचव बालानन्द पौडलेको अध्यक्षतामा िहठत स्थानीय 

तहको सखं्या तथा सीमा ननधािरण आयोिले स्थानीय तहको सखं्या बढीमा ५६५ हुनसक्ने बताएको गथयो। 

कनतपय ववज्ञहरू त्यसलाई अझ घटाउन सककने बताउाँछन।् तर ननहहत राजनीनतक स्वाथिहरूका कारण सो 

सखं्या ७५३ बनाइयो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वटा निरपाभलका छन।् त्यसलाई 

एउटै निरपाभलका बनाउन सककन्छ। ककनभने, स्थानीय तहमा सेवा हदनका लागि वडाहरू छाँदैछन।् 

 

त्यसिैरी देशभर ६,७४३ वडाहरू छन।् ती हरेक वडामा वडा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य हुने िदिछन।् 

पञ्चायतकालमा स्थानीय तहका जनप्रनतननगधहरू स्वयसेंवी हुन्थे र उनीहरूलाई तलब हदइाँदैन गथयो। २०४७ 

सालपनछ पनन स्थानीय ननकायका जनप्रनतननगधहरूले तलब पाउाँ दैनथे। अहहले, प्रदेश, प्रनतननगध सभा र राजष्रय 

सभाका सदस्यले तलब पाउाँछन।् तर सवोच्च अदालतले अन्य जनप्रनतननगधहरूले तलब भलन नभमल्ने फैसला 

िररहदएपनछ तलबको सोधभनाि हुने िरी उनीहरूले अनेकौँ ककभसमका सवुवधा, सहुभलयत तथा भत्ता भलने 

िरेका छन।् कुन,ै कुन ैठाऊाँ मा त १४ प्रकारका सम्म सवेा-सवुवधा भलएको देखखएको छ। त्यसरी सवुवधा भलने 

जनप्रनतननगधहरूको सखं्या झण्ड ै३४ हजार छ। स्थानीय जनप्रनतननगधहरूको काम भनेको स्वयसेंवी न ैहुनपुछि। 

उनीहरूलाई बठैक भत्ता हदए पगु्छ। स्थानीय ननकायमा ससंारका धेरै देशमा हुने त्यही न ैहो। 

 

महालेखा पररक्षकको प्रनतवेदनले सबभैन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको देखाएको छ। नदेखखन े

िरी हुने भ्रष्टाचार त आफ्नो ठाऊाँ मा छाँदैछ। स्थानीय तहमा हाकाहाकी  हदनदहाड ैहुने भ्रष्टाचार समेत कसलेै 

ननयन्त्रण िनि नसककरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, दशौँ हजार स्थानीय जनप्रनतननगधहरू डोजर र 

गिट्टी-बालवुा उत्खनन्का माभलक छन।् उनीहरू आफै ननणिय िछिन,् आफै बजेट छुट्टाउाँछन ्र आफ्न ैडोजर 

र रक चलाउाँछन।् कसलेै केही िनि सक्दैन। न त उनीहरूलाई, न केन्रमा रहेका नेताहरूलाई स्वाथिको बझान 



(conflict of interest) भनेको के हाेे थाहा छ। स्वाथिकाेे बझान सशुासनको एउटा महत्वपणूि शति हो। 

स्वाथिको बझान हुने कुन ैपनन पेसा र व्यावसायबाट जनप्रनतननगधहरूलाई वजञ्चत िनपैछि। यसको पालना 

नहुने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न सककाँ दैन। चोरलाई चाबी हदएर ढुकुटीको सरुक्षा हुन सक्दैन। 

 

मागथ उल्लेख िररए जसरी स्थानीय तहलाई पनुसरंचना िदै सदुृढ िरेर सघंीयता खारेज िने हो भने र अझ 

ववज्ञ टोलीको सहायताले खचि कटौतीका अन्य सभंाव्य उपायहरू अन्वेर्ण िने हो भने स्थानीय तथा प्रदेश 

तहका लागि भइरहेको झण्ड ै२४ प्रनतशत वावर्िक बजटेमध्ये कजम्तमा १० प्रनतशत खचि वचत हुन सक्ने 

कनतपय अथिशास्त्रीको अनमुान छ। ककनभने, अको अनमुाननत १४ प्रनतशत ववकासका कामकारवाहीका िममा 

हुने पुाँजजित (ववकास) खचि कटौती िनि सककाँ दैन। 

 

हाल स्वास्र्थय क्षते्रमा कूल बजेटको सात प्रनतशत खचि िररन्छ। त्यो पनन कोरोना महामारीपनछ बढेर त्यनत 

पिेुको हो, अन्यथा त्यो ४/५ प्रनतशतम ैसीभमत गथयो। भशक्षा क्षते्रमा कूल बजेटको १० प्रनतशत खचि िररन्छ। 

साविजननक भशक्षा र स्वास्र्थय आधारभतू मानव अगधकार हो र नतनकाेकेो ननशलु्क उपलब्धता र 

िणुस्तरीयतामा कुन ैहालतमा सम्झौता िनुि हुाँदैन। अब, सघंीयता खारेज िरेर बचकेो रकमबाट पााँच प्रनतशत 

बजेट भशक्षा र पााँच प्रनतशत बजेट स्वास्र्थयमा थप िरी  पवूािधार तथा िणुस्तर अभभवदृ्गधमा लिाउने हो 

भने, त्यसले हालको दयनीय अवस्थामा ठूलो सधुार ल्याउनेछ। 

 

यद्यवप, मेरो गचन्ता सघंीयताको आगथिक पाटोभन्दा पनन नेपालको हकमा सघंीयताले राजष्रय सरुक्षा तथा 

अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासाँि जोडडएको छ। 

 

ख) रं्सघीयर्ा नेपालको अखण्डर्ाको लाथर् घार्क 

मागथ छोटकरीमा चचाि िररए झैँ सघंीयताका पक्षधर र ववरोधी धेरै ववज्ञ तथा ववचलेर्कहरूले नेपालमा 

सघंीयताको आवचयकता अथवा अनावचयकतालाई पहहचान र सामार्थयिका दृजष्टकोणबाट ववचलेर्ण िरेको 

पाइन्छ। तर हाम्रो मलू सरोकार नेपालको पररपे्रक्ष्यमा सघंीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौिोभलक 



अखण्डतामा ल्याउन सक्ने सकंटसाँि हुनपुछि। कनतपयलाई यो धारणा अनतशयोजक्तपणूि लाग्न सक्छ र म 

कामना िछुि सघंीयता रहहरहेको खण्डमा यो मलू्यांकन िलत न ैसाववत होस।् 

 

नेपालमात्र होइन, तसे्रो ववचवका देशहरूमा एउटा िम्भीर समस्या छ। महत्वपणूि सामाजजक, राजनीनतक र 

आगथिक ववर्यहरुमा हामीलाई हामी आफैँ लाई थाहै नहुने िरी पजचचमा आाँखाबाट हेनि र धारणा बनाउन 

भसकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बझु्न हामीलाई योरोप र अमेररका घमुाइन्छ, ववभभन्न ससं्था तथा 

कायिशाला िोष्ठीहरूमा सामेल िराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शकै्षक्षक र प्राक्षज्ञक इनतहासको 

कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पसु्तकहरू पनन पजचचमाहरूले न ैलेखेका हुन्छन।् नतनबैाट 

ज्ञान ग्रहण िरेर राणाकालदेखख न ैहाम्रा लोकताजन्त्रक अवधारणाहरू ननमािण भएका हुन।् 

 

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनन हठक त्यही अवस्था देखखन्छ। माक्सि, लनेनन र 

माओका लखेन, नतनलाई पषु्टी िनि जेजनत अन्य सामग्री छावपए, पढाइए, कनतपय नेपालीहरूलाई गचन र रुस 

जसरी घमुाइए र नतनबैाट साम्यवादको जुन चवरैकल्पना ननमािण भए, आजसम्म नतनको असर नेपाली 

राजनीनतबाट हटेको छैन। 

 

सघंीयता ननमािणको िममा पनन त्यही अवस्था देखखयो। सघंीयता नेपालका लागि पणूित: नयााँ अवधारणा 

गथयो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जनत बझुकेा गथए, ती सब ैववदेशी, खासिरी पजचचमाहरूका लखेन तथा 

बोलनबाट दीक्षक्षत गथए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई सघंीयता बझुाउन र सघंीयता अभ्यासको एउटा 

ववभशष्ट नमनूा देखाउन जस्वट्जरलण्ड लगियो। जस्वट्जरलण्डको सघंीयता हेरेर मन्त्रमगु्ध भएर फककि एकाहरूल े

देशलाई जस्वट्जरलण्डजस्तो बनाउन त सघंीयता न ैचाहहने रहेछ भन्ने ननष्कर्ि ननकाल्न ुस्वभाववक गथयो। 

सघंीयताबारे केही ककताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, जस्वट्जरलण्ड र अन्य केही देशको सघंीयता अभ्यास 

हेरेका र सघंीयता सम्वजन्ध केही कायिशाला िोष्ठीहरूमा भाि भलएकाहरू सब ै अब सघंीयताको घनघोर 

वकालतकताि बननसकेका गथए। 

 



सीमापारी दक्षक्षणबाट शरुू भएर नेपालको दक्षक्षणी भभूाि हुाँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस िरेर देशभरी फैभलएको 

सघंीयताको लहर यनत प्रवल गथयो कक त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबकैो ननधारमा “पचचिामी” को कालो हटका 

लागिसकेको गथयो। थोरैले मात्र आाँट िरेर केही लेखे, केही बोले। तर नतनको आवाज सघंीयताको लहरको 

िजिनमा खास ैकसलेै सनेुन। 

 

सघंीयता सदै्धाजन्तकरूपमा आफैँ मा समस्या नहुन सक्छ ककनभने ववचवका थोरै देशमा मात्र सघंीय शासन 

प्रणाली भए पनन ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरित राम्रो ववकास िरेका छन।् तर हरेक भसद्धान्त 

र ज्ञानको व्यावहाररकतालाई समय, पररजस्थनत, भिूोल, भरूाजनीनत, इनतहास, ससं्कृनत, समाज र त्यो समाजको 

चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने  हो भने जनतसकैु सनु्दर भसद्धान्त र ज्ञान पनन लाि ूहुन सक्दैन। या, 

लाि ूिररयो भने पनन त्यसले अपेक्षक्षत पररणाम हदन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा ववखण्डन र द्वन्द्व 

ननम्त्याउाँछ। समय, पररजस्थनत, भिूोल, भरूाजनीनत, इनतहास, ससं्कृनत, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुन ै

पनन दृजष्टकोणबाट नेपाल सघंीयताको लागि तयार गथएन। 

 

नेपालको सघंीयताका लागि सबभैन्दा घातक हाम्रो भरूाजनीनतक अवजस्थनत छ। त्यस सन्दभिमा सबभैन्दा 

पहहले नेपालको सघंीयताको स्वरूपका बारेमा चचाि िरौँ। नेपालमा सघंीयता केवल वतिमान सघंीयताको 

स्वरुपमा सीभमत रहने छैन। सकंटको यस्तो घडी आउने छ, जहााँ पहहलो चरणमा बहुराजष्रय रा्य 

(multinational state) को माि चकािइनेछ। राजष्रय रा्य भनेको एउटै देश अथाित एउटै सम्प्रभतुाभभत्र एउटै 

भार्ा, जनसङ्ख्या, भिूोल, ससं्कृनत भएका समदूायहरूलाई सक्दो बढी अगधकारसहहतको फरक, फरक “राष्र” 

अथाित सपं्रभतुाको जस्वकारोजक्त हो। उपप्रधानमन्त्री ननयकु्त हुने वववत्तकै राजेन्र महतोले “बहुल राजष्रय 

रा्यका लागि मजुक्त आन्दोलन िनि तयारी िने” उद्घोर् िरे। त्यस्त ैआवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन।् 

 

जब बहुराजष्रय  रा्यको माि हाभसल हुन्छ, त्यसपनछअको कुन ैसकंटको घडीमा या ववदेशीको चाहनामा 

सकंट सजृना िरेर, इनतहासदेखख पभेलएको, दबाइएको, अन्यायमा पाररएको र आत्मसम्मानले बााँच्न नहदइएको 

भन्दै आत्म ननणियको अगधकार (right to self-determination) सहहतको सघंीयताको माि अनघ साररनेछ। 



त्यो माि यस ैपनन बेलाबेलामा उठाइसककएको छ र सो मािले एउटा तप्कालाई राम्रसैाँि उद्वेभलत िनेछ 

भन्ने ववितमा पनन देखख सककएको छ। आत्म ननणियको अगधकारको माि तत्काल परुा नभए पनन 

कालान्तरमा परुा भएका ससंारमा धेरै उदाहरणहरू छन।् नेपालका हकमा हामी त्यो मलू्य कुन ैहालतमा 

चुकाउन सक्दैनौँ। 

 

तराईमा हुने कुन ैपनन आत्म ननणियको अगधकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीघिकालीन रणनीनतक 

स्वाथिले अत्यगधक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मलूत: तराई भएर भारत प्रवेश िने नदीहरूसाँि जोडडएको 

छ। यसबारे अभल ववस्ततृरूपमा चचाि िनुि उपयकु्त हुन्छ।  

 

नेपालजस्तो अजस्थर, अल्प ववकभशत, कमजोर र दईु ववशाल शजक्त राष्रको बीचमा रहेको देशमा नछमेकी र 

ववचव शजक्तहरूले हष्तक्षेप िनुि खो्न ुस्वभाववक हो। यो अन्तरािजष्रय राजनीनत र कूटनीनतमा ननरन्तर 

देखखएको प्रववृत्त हो। तर त्यसबाट आफूलाई कनत जोिाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहहाँ आफैँ मा ननहहत हुने 

ववर्य हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहहलेको जस्तो हदनानहुदन नाङ्िो ताण्डव 

नतृ्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तरािजष्रय मयािदा, स्वाभभमान र अखण्डतामा ठूलो असर 

पाछि। 

 

हाम्रा दईु नछमेकी, चीन र भारत आगथिक, सनैनक, सामाररक र रणनीनतक रुपमा ववचवकै केन्र बन्दै िइरहेका 

छन।् चीनमा लिभि एक अबि ४० करोड र भारतमा पनन झण्ड ैत्यनत न ैजनसखं्या छ। नेपाललाई भलएर 

दबुकैा आ-आफ्न ैस्वाथिहरू छन।् चीन कुन ैपनन हालतमा नेपालमा भारतीय र पजचचमी प्रभाव बढोस ्भन्ने 

चाहााँदैन। मलूत: उसलाई नतब्बतकै गचन्ता छ। भारत चाहहाँ कुन ैपनन हालतमा नेपालमागथ चीनको प्रभाव 

बढेको हेनि चाहाँदैन। ऐनतहाभसकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभभभावकीय दाइ-राष्र” सखंझन्छ। आफ्नो 

राजष्रय स्वाथिभन्दा नेपाल बाहहर िएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राजष्रय स्वाथि जल, थल, अथि, समाज, 

सरुक्षा सबसैाँि जोडडएको छ। 

 



ती स्वाथिहरूमा उसका लागि सबभैन्दा प्रधान स्वाथि नेपालको जल अथाित पानी न ैहो। भारतको करोडौँ 

हेक्टर उबिर भमूी सकु्खा याममा पानी अभावको र वर्ाि याममा बाढीको चपेटमा पछिन।् अहहले पनन त्यो 

समस्या ववकराल छ र आउाँदा हदनहरूमा अझ ववकराल बनेर जाने आकंलन िररएको छ। त्यसले दशौँ करोड 

जनसखं्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पाछि। सो सकंटलाई सम्बाेधेन िनि भारतले अनघ सारेको ससंारकै ठूलो भननएको 

महत्वाकांक्षी पवूािधार पररकल्पना, नदी-जोड पररयोजना (river-linking project) मा नेपालको तराई क्षेत्र भएर 

भारत प्रवेश िने नदीहरूको अत्यगधक महत्व छ। भारतको िङ्िा नदीको ६० प्रनतशत पानी नेपालका 

नदीहरूबाट जान्छ। 

 

नदी-जोड पररयोजनाका लागि नेपालबाट बहने पानीलाई आवचयक्ता अनसुार ननयन्त्रण र ननयमन िनि 

एकानतर नेपालमा पनन ववशाल जलासय र बााँधहरु ननमािण िनुि भारतका लागि अनकूुल हुनेछ भने अकोतफि  

नेपालसाँि जोडडएको भारतीय क्षेत्रमा ननमािण हुने बााँधहरूले भसध ैनेपाली भमूीमा कहहले खडरेी त कहहले 

जलमग्न हुने अवस्था सजृना िछिन।् र, िनि थाभलसकेका छन।् नदी-जोड पररयोजनाका लागि आवचयक नदी-

जोड नहरहरू (river-linking canals) पनन नेपालको तराइ क्षेत्रमा ननमािण िनि पाउाँदा भारतका लागि बढी 

अनकूुल हुन्छ। तसथि, तराई क्षेत्रले भारतका लागि ठूलो रणनीनतक महत्व राख्दछ। 

 

भारत हाम्रो नछमेकी हो। हामीले उसलाई सम्मान िनुि पछि। उसका सवेंदनशीलतालाई हामीले बझु्न ुपछि। 

छोराछोरी भारतमा पढाउन छात्रववृत्त खो्नेदेखख सत्तामा पगु्न आफूहरूलाई िहुाने र सत्ता बाहहर रहाँदा 

आफूहरूलाई सराप्ने नेपाली नेताहरूको प्रववृत्तबाट भारत हदक्क भइसकेको हुनपुछि। भारतलाई िाली िरेर, 

खोिो राष्रवादको नारा लिाएर हामी कहीीँ पगु्दैनौँ। तर साँिसाँि ैहामीले हाम्रो दीघिकालीन राष्र हहतलाई पनन 

समयमैँ मनन िनुिपछि। 

 

तराई क्षेत्रको रणनीनतक महत्वका सन्दभिमा जब कहहलेकाहहाँ भारतबाट ननयोजजतरूपमा हुनसक्ने जनसांजख्यक 

अनतिमण (demographic aggression) को कुरा उठ्छ, बारम्बार एउटा तकि  सनु्ने िररन्छ: “भारत त्यस्तरी 

ववकास िरररहेको छ। उनीहरूका नािररकहरू नेपालजस्तो िररव देशमा ककन आउाँछन?् नेपाल त्यसबारे ककन 



डराएको?” ससिती कुरा सनु्दा सही न ैजस्तो लाग्छ। तर रणनीनतकरुपमा रा्यले र त्यहााँको िपु्तचर ननकायले 

यहद देशको कुन ैक्षते्रमा १० लाख नािररक ननजचचत अवगधमा प्रवेस िराउन ुपयो र त्यसको रणनीनतक लाभ 

अको २५ वर्िमा देखखन्छ भन्ने सोच्यो भने, त्यस्ताेे अवस्थामा िररब र धनीको तकि ले काम िदैन। 

 

नेपालको जनसखं्या जम्मा ३ करोड छ। भारतको एक अबि ४० करोड छ। भारत नेपालभन्दा झण्ड ै२२ िणुा 

ठूलो छ। नेपालको भसाँि ैजनसखं्या भारत पस्यो भने पनन त्यो कहााँ ववलाउाँछ, पत्त ैहुाँदन। तर १५/२० या २५ 

वर्िको अवगधमा ननजचचत योजना र उद्देचयका साथ १० लाख भारतीय नेपाल प्रवेश िने हो भने नतनले कुन ै

ननजचचत क्षेत्रको परैु जनसांजख्यक बनावटलाई उथलपथुल पानुिका साथै समयिममा सो क्षते्रमा भारतीय 

चाहना अनरुूपको सरकार ननमािण िनि सक्छन।् त्यसले पहहलेदेखख बस्दै आएका तराईका दशौँ लाख मधेशी 

लिायतका अन्यको जीवनमा ठूलो असर पानेछ। 

 

यो सनु्दा अनतशयोजक्तपणूि लाग्न सक्छ। तर जब राजष्रय सरुक्षाको रणनीनत बनाइन्छ त्यो अनतशयोजक्तपणूि 

सम्भावनालाई ध्यानमा राखरे बनाउनपुछि। अन्यथा, नेपालले गचननया सीमासाँि काठमाडौँलाई जोड्ने कोदारी 

राजमािि बनाउाँ दा या दईु लेनको पररकल्पना िररएको बनेपा-बहदिबास वीपी राजमािि ननमािण िदाि भारतलाई 

त्यनत धेरै गचन्ता नहुनपुने हो। तर गचन्ता भयो। कोदारी राजमािि भारतलाई कहहल्य ै गचत्त ैबझुेन भने 

जपानले ननमािण िररहदएको वीपी राजमाििलाई भारतले दईु लेनबाट घटाएर एक लेनमा सीभमत राख्न नेपाललाई 

वाध्य तलु्यायो। मलू कारण, गचननया सीमाबाट सकंटका घडीमा गचननया फौज सहजरूपमा भारतीय सीमासम्म 

नपिुोस ्भन्ने भारत चाहन्र्थयो र सम्भवत: अझै पनन त्यही चाहन्छ। त्यसलेै, जब राजष्रय सरुक्षाको कुरा 

आउाँछ, दशकौँपनछको अनतशयोजक्तपणूि सम्भावनालाई मध्यनजर िररन्छ। सरुक्षाका दृजष्टकोणबाट सवंदेनशील 

अवस्थामा भएको देशका लागि ववकास र सवंदृ्गधको एजेण्डाभन्दा मागथ एक नम्बरको प्राथभमकता जहहले 

पनन राजष्रय सरुक्षाको एजेण्डा हुनपुछि।  

 

२०३३ सालमा आठ वर्िको भारत ननवािसनपचचात वीपी कोइराला राजष्रय मेलभमलापको नारा भलएर नेपाल 

त्यस ैफककि एका गथएनन।् उनले आफ्नो राजनीनतक स्वाथिलाई जब देशभजक्त र राजष्रय सरुक्षाको कसीमा 



घोटे, सम्भवत: दईुवटा तर्थय नकानि सकेनन।् पहहलो, भारतम ैबसेर नेपालको प्रजाताजन्त्रक आन्दोलन हााँक्न 

भखिरै भारतमा आपतकाल घोर्णा िरेकी ईजन्दरा िान्धीको कठपतूली नबनी सम्भव न ैगथएन। त्यो जस्थनत 

उनका लागि सकसपणूि भइसकेको गथयो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश भसजक्कमलाई आफूमा ववलय 

िराएको राम्रसैाँि देखकेा गथए। ती दबु ै घटनामा “देखखने” भारतीय सरकारमात्र होइन, “नदेखखने” िपु्तचर 

ननकायको महत्वपणूि हात गथयो। 

 

भसजक्कमपनछ अब इजन्दरा िान्धीको आाँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पनि थालेको तर्थयसाँि वीपी अनभभज्ञ 

गथएनन।् तर वीपीले नेपालको साविभौमसत्ता र राजष्रयतामा सझंौता िने सम्भावना गथएन। पररणामस्वरूप 

दवुकैा बीच फाटो बढेको गथयो। २०७२ सालमा प्रकाभशत भारतको बाहृय सरुक्षा माभमला हेने िपु्तचर ससं्था 

‘रअ’ का पवूि अगधकृत आरके यादवद्वारा भलखखत ‘भमशन रअ’ पसु्तकले भसजक्कमलाई भारतमा ववलय िरेपनछ 

भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षते्रतफि  मोडडएको कुरालाई पजुष्ट िरेकोछ। भसजक्कम ववलयका मखु्य 

योजनकार ‘रअ’का ससं्थापक प्रमखु आरएन काओे स्वयलें तराईलाई भारतमा भमलाउने योजना बनाएको 

यादवले बताएका छन।् 

 

यादवका अनसुार २०३१ सालको अन्त्यनतर भसजक्कम ववलय िराएपनछ इजन्दरा िान्धीले सकंटकाल लिाइन।् 

आरएन काओलाई उद्धतृ िदै यादवले लेखेका छन,् “सकंटकालका कारण देशको राजनीनत उथलपथुलपणूि 

भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा िाभ्ने योजना थााँनत रह्यो। … दभुािग्यवश, २०३३ सालमा भएको 

ननवािचनमा इजन्दरा िान्धी पराजजत भइन,् उनको पाटी सत्तामा आएन र काओको तराई ववलय िने लिायतका 

अन्य योजना परुा हुन सकेन।” 

 

यसले स्पष्ट पाछि , तराईमागथको भारतीय चासो अहहलेको मात्र होइन। तर उहहले र अहहलेमा फरक के हो 

भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सरुक्षा र जलीय दबु ैदृजष्टकोणबाट अझ ठूलो महत्व राख्दै िइरहेकोछ। यो 

पररपे्रक्ष्यमा समयिमसाँि ैभारतका लागि नेपालमा आत्मननणिय सहहतको सघंीयता अनकूुल होला या केन्रीय 

प्रभतु्व सहहतको बतिमान सघंीयता? त्यो स्पष्ट छ। मधेशमा भारतीय प्रभाव बढ्न ुया उनीहरूले मधेशलाई 



टुिाउन खो्नकुो प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबभैन्दा पहहले मधेशका नेपालीहरूले भोग्न ुपनेछ। साँिसाँि ै

भसिंो देशलाई हुने क्षनत त अकल्पनीय छाँदैछ। 

 

यी यावत ववर्यमा चचाि िनुिको अथि, भारतलाई दानवीकृत िनि खोजकेो, भारतप्रनत िलत धारणा फैलाउन 

खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथभमकता हो, त्यसिैरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि 

प्राथभमकता हो। हाम्रो राजष्रय हहतका ववर्यबारे हामी नबोले, कसले बोभलहदन्छ? हाम्रो राजष्रय हहतलाई 

ववदेशीले ननदेभशत िनि खो्दा, हामी यो अवस्थामा पगु्यौँ। अझै पनन सजि नहुने हो भने, अब ककनारबाट 

खस्नमात्र बााँकी छ। 

 

तसथि, भारतसाँिको सम्बन्धका यी सब ैजहटलताहरूको पररपे्रक्ष्यमा भारतलाई िाली िरेर होइन, भारतको 

खासिरर सरुक्षा र जलस्रोत स्वाथिलाई एउटा हदसम्म सहयोि पगु्ने िरी हाम्रो राजष्रय स्वाथिसाँि सन्तलुनमा 

राख्न ेहो। सत्तामा नहुाँदा भारतलाई तथानाम िाली िने, सत्तामा पगु्दा लम्पसार पने, या व्यजक्तित र िटुित 

फाइदाका लागि हदल्लीका ववभभन्न पक्षसाँि बढी बाठो हुन खो्ने िरेर कहहाँ पगुिाँदैन। उनीहरूको कमिचारीतन्त्र 

र सयंन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ िणुा बढी सक्षम र पेशाित छन।् 

 

र्) रं्सघीयर्ा प्रमखु रं्सस्िाहरूलाई क्षयीकृर् र्ने अको कडी 

नछमेकी देशमा आफ्नो राजष्रय स्वाथि परुा िनि शजक्तशाली देशहरूले ववभभन्न रणनीनत अजख्तयार िनुि 

स्वभाववक ठाननन्छ। त्यस्तो रणनीनत अजख्तयार िनि अपनाइने एउटा उपाय भनेको, बबस्तारै  त्यो देशका 

महत्वपणूि ससं्थाहरूको शजक्तलाई क्षयीकृत िदै लजैान ु हो र नतनलाई “ननभिर रा्य (Client-State)” का 

रूपमा कायम राखखरहन ुहो। भारतका लागि नेपालमा आफ्नो नाङ्िो प्रभाव जमाउन सबभैन्दा ठूलो बाधक 

राजससं्था देखखएको गथयो। राजससं्थाको शजक्तको िभमक क्षयीकरण र पतनमा भारतको भभूमका िभमक, 

ननरन्तर र ननणाियक रह्यो। 

 



अन्य देशका राजससं्थाले जस्त ैनेपालको राजससं्थाल ेपनन िल्तीहरू िरेका गथए। केही उदाहरणहरू हामी 

बेलाबखत सनु्ने र पढ्ने िछौँ न।ै तर समग्रमा यो देशको स्वाभभमानलाई लत्याउन अहहलेका नेताहरू जुन 

स्तरमा गिरेका छन,् राजाहरू कहहल्य ैत्यो स्तरमा गिरेनन।् नेपालको राजससं्था अत्यन्त जटील मोडहरूमा 

धेरै पटक ववदेशी स्वाथिको बाधक बनेको छ। 

 

२०४६ सालको जनआन्दलन चरमोत्कर्िमा पिेुको बेला भारतले २०४६ चतै्र १८ ित े सनैनक, आगथिक र 

जलस्रोतका ववर्यमा लिभि पणूितया भारतको हैकम चल्ने िरी पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई राजा 

वीरेन्रले अस्वीकार िररहदएका गथए। त्यो सम्झौता स्वीकार िरेको भए, नाकावन्दी खुल्ने, जनजीवन सामान्य 

हुने र तत्कालका लागि पञ्चायनत व्यवस्था बच्ने तर देशको साविभौमसत्ता नबच्ने जस्थनत भएको त्यनतबेलाका 

जानकारहरु बताउाँछन।् राजा वीरेन्रले भारतसाँि झकु्न ुसाटो आफ्न ैजनतासाँि झकु्ने ननणिय िरेर प्रजातन्त्र 

पनुविहाली िरेका गथए। त्यसिैरर,  २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्रले “बेबी ककङ्ि”को भारतीय प्रस्ताव स्वीकार 

िनुि साटो “नेपाली जनतासाँि ैझकु्छु” भनेर िद्दी त्यागिहदएका हुन।् 

 

राजा महेन्रका त यस्ता देशभजक्तपणूि ननणियहरू धेरै छन।् कालापानी-भलजम्पयाधुराको वववाद उजािर भएपनछ, 

कनतपयले सो भभूािमागथको भारतीय कब्जा राजा महेन्रको अकमिण्यताको पररणाम भएको हटप्पणी िरे। 

तर हटप्पणीकतािहरूले आजभन्दा धेरै कहठन भरूाजनीनतक तथा आगथिक अवस्थाका माझ राजा महेन्रल े

नेपालको राजष्रयता, स्वाभभमान र स्वागधनतका लागि िरेका अनेकौँ अतलुनीय प्रकृनतका कायिहरू चाहहाँ 

ववभसिए। राजा महेन्र न ैगथए जसले नेपालको उत्तरी नाकामा रहेका १७ वटा भारतीय सरुक्षा चौकीहरू हटाए, 

जुन आजका कुनपैनन नेताबाट कल्पना िनि असम्भव हुन्छ। त्यनतमात्र होइन, नेपालमा भारतीय मरुाको 

प्रचलन बन्द िनि, भारतीय पाठ्यपसु्तक बन्द िनि, भारतको ववरोध हुाँदाहुाँदै कोदारी राजमािि ननमािण िरेर 

चीनसाँिको नाका खोल्न, मजन्त्रपररर्द्को बठैकमा भारतीय राजदतू उपजस्थत हुने व्यवस्था अन्त्य िनि उनले 

िरेको ननणिय र उनले देखाएको आाँट अतलुनीय गथयो। 

 



राजष्रय एकता, राजष्रय स्वाभभमान, स्वाधीनता, अन्तराजष्रय सम्वन्ध, ववकास, धमि-ससं्कृनतको रक्षाका लागि 

राजा महेन्रले िरेका कामका केही अशंहरूमात्र त्यसपनछका नेततृ्वहरूले िनि सकेको भए देशको महुार आज 

सम्भवत: फरक हुने गथयो। तर प्रजातन्त्र हरण िररहदएका कारण राजा महेन्रका सम्पणूि देशभजक्तपणूि 

सकुायिहरू ओझेलमा परे। राजामा ननहहत यस्त ैदेशभजक्तका कारण हुनपुछि , अहहलेका अगधकांश नेताहरूसाँि 

तलुन ैहुन नसक्ने ननैतकता र क्षमता बोकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले िणतन्त्रको आाँधीबेहरी चलेको बेलामा 

समेत २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसले सवंधैाननक राजतन्त्रको एजेण्डा छोड्दा, उनले रित पभसना बहाएर 

ननमािण िरेको र जजन्दिी न ैववताएको पाटी न ैछोडडहदए। वीपी कोइरालाले राजाबाट ननरन्तर दखु पाउाँदा 

पनन जीवनको अजन्तम घडीसम्म “राजा र मेरो [प्रजातन्त्रको] घााँटी जोडडएको छ,” “नेपालको भववष्यका लागि 

राजा र प्रजामा एकता हुन्छ, हुन्छ। अनन मात्र ैहामी प्रिनत िनि सक्छौँ भन्नेमा म ववचवस्त छु” त्यस ैभनेका 

होइनन।् अब त्यस्तो ननष्ठा, इमान र देशभजक्तको राजनीनत बााँकक रहेन। देशभजक्त सत्ताभजक्तमा रुपान्तरण 

भयो र सत्ताको सााँचो ववदशी दतूावासलाई सजुम्पए सरह भयो। 

 

जस्थनत यनत नाजकू भइसक्यो कक ववदेशी दतूहरूले बहालवाला तथा भतूपवूि प्रधानमन्त्रीहरूलाई कूटनीनतक 

मयािदा ववपररत चप्पल लिाएर भेट्नेदेखख, होटेलमा लाइन लिाएर पखािउनेदेखख, मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीकै 

कायािलयमा थकािउनेसम्मको जस्थनत देखापऱ्यो। जटील राजनीनतक मोडमा नेपाली नेताहरू खुल्लमखुल्ला 

ववदेशी दतुावासमा सहयोिको भभख माग्न जान्छन।् राजदतूहरू नेता-नेताको घर धाउाँछन।् जनता लाचार 

छन।् नेपालको राजष्रयता  बढ्दोरूपमा सकंटमा पदै िइरहेको छ भन्ने बझु्न हढलो भइसकेको छ। 

 

भन्नेले भन्नेछन,् २०४६ र २०७२ सालका दबु ै पररवतिन नेपालीकै बलबतुाले आएको हो भनेर। कनतपय 

नेपालीहरू त २०७२ सालको नाकावन्दी पनन हामी आफैँ ले िरेका हौँ भन्ने भ्रममा गथए। तर सो नाकावन्दी 

भारतले चाहेसम्म चाल ूरह्यो र भारतले नचाहेपनछ खलु्योमात्र होइन, नाकावन्दी हामीले न ैिरेका हौँ भन्ने 

नेपालीहरूले सीमा पारी जब वपटाइ खाए अनन नतनलाई “नाकावन्दी त खास हामीले होइन, नतनले िरेका 

रहेछन”् भन्ने बोध भयो। नेपालमा “महान ्माओवादी आन्दोलन हामीले िरेका हौँ” भन्नेहरू १० वर् ेसशस्त्र 

द्वन्द्वको िममा साढे ८ वर्ि भारतमा बबताएको कुरा अब जिजाहेर भइसक्यो। के अझै पनन कसलैाई लाग्छ 



कक नतनले नेपालमा ववतण्डा मच्चाउन साढे ८ वर्ि भारतमा बबताउाँ दा भारतको िपु्तचर ससं्था वा रा्य 

त्यसबारे अनभभज्ञ गथयो भन्ने? यी त केही उदाहरण मात्र हुन।् यसको अथि सब ैपररवतिनमा नेपाली जनताको 

हात गथएन भन्ने होइन। तर पररवतिनको सााँचो चाहहाँ हदल्लीमा गथयो। 

 

लामो र िभमक प्रयासपनछ नेपाली साविभौम शजक्तको सबभैन्दा बभलयो ससं्था ढल्यो। त्यसपनछ ननमािण 

भएको राष्रपनतको ससं्था लिायत प्रधानमन्त्री, प्रशासन, प्रहरी, सवंधैाननक ननकाय जस्ता सब ैमहत्वपणूि 

ससं्थाहरूको पशेाित क्षमता, शजक्त र जनववचवास लिभि पणूित: क्षयीकृत भइसक्यो। राजष्रय एकताको 

प्रवधिक तथा सवंवधानका पालक राष्रपनतको सवोच्च ससं्था त राजनीनतभन्दा पणूित मागथ रहन ुपने हो तर 

त्यसमागथ पनन कमलैाई ववचवास छ। सवोच्च अदालत लिायत समग्र न्यायलय यनत राजनीनतकरण 

भइसक्यको कक नतनले ननष्पक्ष न्याय हदनेमा प्रशस्त आशकंा छ। बहालवाला र भतुपवूि प्रधानमन्त्रीहरू स्वयलें 

सवोच्चको ननष्पक्ष न्याय सम्पादनमा धेरै पटक प्रचन उठाएका छन।् स सद् ववघटन सम्बन्धी बहसमा सवोच्च 

अदालतकै इजलासमा वररष्ठ अगधवक्ता हटकाराम भट्टराईले “राजतन्त्र र पञ्चायतमा समेत कमजोर नभएको 

न्यायालय अहहले िणतन्त्रमा कमजोर हुाँदा मलाई लाज लागिरहेको छ” त्यस ैभनेका होइनन।् यद्यवप, केपी 

ओलीबाट दईु पटक ववघटन िररएको ससंद पनुस्थािपनाबारे सवोच्च अदालतले िरेका ननणियहरूको प्रससंा 

नभएको होइन। 

 

ससं्थाहरूको िभमक क्षयीकरणकै िममा यथाजस्थनतबाट हदक्क भएका नेपालीहरूको मनमजस्तष्कमा नेपालका 

ससं्थाहरूलाई थप खजण्डकृत र क्षयीकृत िनि सघंीयताको “महान”् सोचको ववजारोपण िररयो। सघंीयता 

नेपालको अववकासको अचूक और्धी हो भन्ने नेपालीहरूको हदमािमा घसुाइयो। सघंीयताको ससुसं्कृत अभ्यास 

िने जस्वट्जरलण्डजस्ता देशहरूमा नािररक कनत ससुसं्कृत छन,् कनत अभ्रष्ट र ननैतकवान छन,् 

ननयमकाननुको कनत पालना िछिन,् त्यहााँको चेतनाको स्तर कस्तो छ, भिूोल, भरूाजनीनत र इनतहास कस्तो 

छ? केही हेररएन। भसफि , स्वीट्जरलण्ड, या त्यस अथिमा, सघंीय प्रणालीमा नतब्र ववकास िरेका अन्य देशहरूमा, 

सघंीयताले हदएको असाधारण शाजन्त र ववकासलाई मात्र हेररयो। 

 



सघंीयताको अवधारणा यस्तो देशमा लाि ूिनि खोजजाँदै गथयो जहााँ देशका प्रधानमन्त्री व्यापाररक स्वाथिका 

कारण राजष्रय ध्वजाबाहाक नचढेर, व्यापारीको ववमानमा ववदेशको औपचाररक यात्रा िथे र देशका पयिटनमन्त्री 

व्यापारीको ववमान चढेर दघुिटनामा ्यान िमुाउाँथे। अनन नतन ै पयिटनमन्त्री र नतन ै व्यापारीको नाममा 

सरकार ववमानस्थल नामाकरण िर्थयो। सो अवधारणा यस्तो देशमा लाि ूिनि खोजजाँदै गथयो जहााँ मन्त्री र 

प्रधानमन्त्रीहरूको ननयजुक्त तथा नतनको कायिकालको अल्पाय ुवा हदघाियमुा ववदेशीको हात हुन्र्थयो। अननैतकता, 

असक्षमता, स्वाथिभलप्तता र भ्रष्टताले िााँजकेो समाजलाई जनत बहढ राजनीनतकरूपमा ववभक्त बनायो उनतन ै

बढी त्यसमागथको ननयन्त्रण सहज हुन्र्थयो।  

 

एकानतर, दशकौँदेखख ननैतक र आगथिक भ्रष्टाचारको अन्तराजष्रय सीमा काट्दा कुन ैल्जा महशसू निने र 

व्यजक्तित तथा पाटीित स्वाथिपनूत िका लागि हरेक सवेंदनशील राजनीनतक घडीमा ननलि् ज भएर मध्यहदनम ै

ववदेशी राजदतूावास पस्ने नेताहरू देशमा गथए। अकोनतर, ननलि् जरूपमा भारतसाँि अत्यन्त ैघननष्ठ सम्बन्ध 

राखेका, ननैतकताको कुन ैलेश न ैनभएका कनतपय नेताहरू सघंीयतामात्र होइन, आत्मननणिय सहहतको सघंीयता 

र बहुराजष्रय रा्यको अवधारणा सम्बाेधेन िने सघंीयता खोजीरहेका गथए। तत्कालका लागि नतनका ती 

मािहरू परुा भएनन,् त्यो भभन्न ैकुरा हो। तर माि उठीसक्यो। र, त्यो फेरी उठ्नेछ। त्यसलाई देशको कहठन 

घडीहरूमा ववदेशीहरूले सदा “बािेननङ गचप्स”का रूपमा प्रयोि िनेछन।् 

 

बझु्न हढलो भइसक्यो, अब बझुौँ, नेपालको सघंीयता हामीले पररकल्पना िरेको आदशि रेखमा हहाँड्ने छैन। 

त्यसका सकेंतहरू देखखन थाभलसकेका छन।् भौिोभलक अखण्डता, स्वाभभमान र राजष्रय हहतको सम्भाववत 

महंिो मलू्यमा सघंीयताको बचाउ िनि सककाँ दैन। कनतपय ववचलेर्कहरूले प्रदेश तहमात्र हटाएर सघंीयता 

कायम राख्नुपने हटप्पणी पनन िने िछिन।् उनीहरूले भसफि  “सघंीयता ववरोधी पचचिमनकारी”को छाप लाग्ने 

डरले त्यसो भनेका हुन।् अन्यथा, प्रदेश तह भङ्ि िनुि भनेको सघंीयता भङ्ि िनुि समान हो। तसथि, जजब्रो 

नचपाइकन भनौँ: सघंीयता नेपालका लागि घातक छ, यसलाई खारेज िरौँ। तर साँिसाँि ैस्थानीय तहलाई 

पनुसरंचना िदै सदुृढ िरौँ, सशक्त बनाऊाँ , खचि घटाऊाँ  र ठूलो मात्रामा हुने बचत साविजननक भशक्षा र स्वास्र्थय 

ननशलु्क र िणुस्तरीय बनाउनमा लिाऊाँ । 



 

धमग ननिपेक्षर्ाबािे जनमर् र्संग्रह 

क) ककन एकजना धमग ननिपेक्षर्ावादी धमग ननिपेक्षर्ाबािे जनमर् रं्सग्रहको मार् 

र्दैछ? 

राजनीनतक ववचारका हहसाबले म धमि ननरपेक्षतावादी व्यजक्त हुाँ। तर धरातलीय यथाथिलाई नजरअन्दाज 

िरेर ववचारको कोरा अनसुरण िनि खो्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन।् धरातलमा लाि ूहुन 

नसक्ने ववचार आकाशमा बताभसन्छ। नेपालका हकमा, धेरैको प्रचन, हहन्द ु“बसधुैव कुटुम्बकम” ससं्कारको वा 

अत्यन्त ै ववभाजन र नतक्ततापणूि देखखाँदै िएको योरोपेली धमि ननरपेक्षताको प्रवधिन? भन्ने हो। धमि 

ननरपेक्षतामा रा्यले सब ै धमिको सम्वद्िधन  िनुिपर्थयो। नेपालको सवंवधानमा “‘धमि ननरपके्षता भन्नाल े

सनातनदेखख चभलआएको धमि ससं्कृनतको सरंक्षण लिायत धाभमिक, सांस्कृनतक स्वतन्त्रता सम्झन ु पछि ” 

लेखखएको छ। 

 

तर अवस्था कस्तो छ भने, पनछल्ला वर्िहरूमा “सनातनदेखख चभलआएको धमि ससं्कृनतको सरंक्षण”को त कुरै 

छोडडहदऊाँ , केही धमिहरूका बीचमा गचरा पनि थालेको छ। दशकौँसम्म हहन्द ुराष्र हुाँदा त्यस्तो अवस्था गथएन। 

धमि ननरपेक्षताले धाभमिक सहहष्णुता बढाउनकुो साटो भएको सहहष्णुता पनन घटाउाँ दै लिेको छ। समाज र 

देशको लागि यो घातक छ। ककनभने, धमि र ससं्कृनतको सवेंदनशीलताले ससंारमा कटु र िुर हत्या-हहसंाहरू 

जन्माएका छन।्  

 

नेपाल सामाजजक-सांस्कृनतक रुपमा शहदयौँदेखख हहन्द ुराष्र गथयो। २००४ सालमा पद्मशमशरेले नेपालको 

पहहलो सवंवधान जारी िदाि “श्रीराम तथा पशपुनतनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोि िरेका गथए। २०१९ 

सालको सवंवधानमा चाहहाँ नेपाललाई हहन्द ुराष्र न ैघोर्णा िररयो। त्यसपनछ नेपाल ववचवको एकमात्र हहन्द ु

राष्र बन्यो र त्यो नेपालको पहहचानको अिं बन्यो। चाहे पञ्चायत कालमा होस ्या बहुदलकालमा, त्यसपनछका 

यावत वर्िहरूमा केही धमि ननरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हहन्द ुराष्रको ववर्यलाई कसलेै प्रधान मदु्दा बनाएन। 



खरो धमि ननरपेक्षतावादी हुाँदाहुाँदै पनन वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको सवंवधानले नेपाललाई हहन्द ुराष्र 

घोर्णा िरेपनछ हहन्द ुराष्रको ववरोध िरेर हहाँडकेो या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको देखखाँदैन। कयौँ राजनीनतक 

आन्दोलनहरू हुाँदा पनन त्यो प्रमखु बहसको ववर्य न ैगथएन। ससंारका धेरै देशहरूसाँि तलुना िदाि नेपाल 

धाभमिक सहहष्णतुायकु्त राष्र गथयो। 

 

यसको अथि हहन्द ुधमि, परम्परा र त्यससाँि जोडडएका रुहढवादका कारण नेपालमा सामाजजक, सांस्कृनतक र 

धाभमिक ववभेदहरु गथएनन ्भन्ने होइन। तर ती हहन्द ुराष्र भएकाले सजृजत ववभेद भन्दा पनन नेपालको 

अभशक्षा र िररबीले मलजल िरेको समाज, रूहढवादी परम्परा र अन्धववचवाससाँि जोडडएका ववभेदहरू गथए। 

भारत धमि ननरपेक्ष छ तर त्यहााँकाअभशक्षक्षत र ववपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनन िहहरो रूहढवादी 

परम्परा र अन्धववचवाले ग्रस्त छन,् कयौँ अकिकी देशहरु जस्त।ै  

 

ववचार र कमि दबुमैा सामाजजक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनन ववभेदका ववर्यहरू हल हुन लामो सघंर्िको 

आवचयकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु। त्यसो भन्नकुो अथि ववभेदको औगचत्य दशािउन खोजेको होइन। 

ववभेद मानवताववरुद्धको अपराध हो। कुन ैपनन दृजष्टकोणबाट त्यसको औगचत्य दशािउन सककाँ दैन। तर लामो 

सघंर्िको आवचयकता पदो रहेछ भन्नकुो तात्पयि के हो भने, अमरेरका जस्तो हरेक दृजष्टकोणबाट भशक्षक्षत, 

ववकभशत र सवंदृ्ध देशमा पनन “काला जीवनको महत्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चभलरहेको छ। 

योरोपका धेरै देशमा त्यस्त ैजस्थनत छ। जपान अझै जातीयताको छायााँबाट मकु्त छैन। हाम्रोजस्तो रूहढवादी, 

अभशक्षक्षत र अववकभसत समाजमा ववभेदको समस्या नहुने कुरै भएन। ती समस्याहरू सरंचनाित मात्र होइन, 

शकै्षक्षक र आगथिक रुपमा पनन सम्वोधन निने हो भने, त्यो न्यनूीकरण िनि धेरै कहठन हुन्छ। 

 

रूहढवादी, अभशक्षक्षत र अववकभसत हुनाले न ैयहााँ ववभेदको समस्या सम्बाेेधन िदाि अत्यन्त ैसवेंदशील हुन ु

पने हुन्छ, केवल सरंचनाित सधुारले मात्र पगु्दैन। अन्यथा त्यसले ननयन्त्रण िनि नसककने हहसंालाई जन्म 

हदन्छ। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन ववभदे ववरूद्धको हहसंा गथयो। तर त्यसले जातीय, क्षते्रीय, 

धाभमिक, विीय, लङै्गिक ववभेदहरूलाई घणृाभाव फैलाएर उद्वेभलत िररहदयो। पररणामस्वरूप, हजारौँको ्यान 



ियो, हजारौँ पररवारको ववचल्ली भयो, दशौँ हजार ववस्थावपत भए र त्यसले समाजमा पारेका गचराहरू आज 

पनन बााँकी छन।् 

 

त्यसलेै जातीय ववभेदववरूद्धका कायििमहरूमा बोल्दा मलेै ववभेद न्यनूीकरणकालागि काननुी र सवंधैाननक 

(सरंचनाित) सम्बाेधेनका साथै ववभेदमा परेका समदुाय र क्षेत्रमा नन:शलु्क र िणुस्तरीय भशक्षा र स्वास्र्थय 

सेवा, सामाजजक सरुक्षा तथा रोजिारीका ववर्यलाई जोडदाररूपमा उठाउने िरेको छु। कािजी अगधकारलेमात्र 

कहहल्य ै पनन ववभेद अन्त्य हुाँदैन। नेपालमा देखखने ववभेद “धाभमिक” वा “सवंधैाननक” काननु भन्दा पनन 

“सामाजजक” काननुका परम्पराित जहटलतासाँि जोडडएको छ। त्यो ववभेद केवल “दभलत र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र 

सम्वजन्धत छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दभलत सबभैभत्र व्याप्त छ। 

 

सदै्धाजन्तक दृजष्टकोणबाट भन्ने हो भने व्यजक्तको धमि हुन्छ, रा्यको धमि हुन ुहुाँदैन। ककनभने रा्य सबकैो 

साझा हो। रा्यले एकथरीका नािररकलाई प्रधानता र पररचय हदने तथा अको थरीका लागि नहदने िनि 

भमल्दैन। तर रा्यले राजकाज िदाि भसद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर िरेर पगु्दैन। उसले रा्यको समग्र 

हीतलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, ससं्कृनत, सामाजजक जस्थरता, शाजन्त र सन्तलुनलाई हेनुिपने हुन्छ। 

समयिममा दृजष्टकोणहरूमा पररवतिन आउाँछ तर सवेंदनशील ववर्यहरूमा हतार िनि हुाँदैन। त्यस ैभएर 

आधनुनक लोकतन्त्र अिंालेका कनतपय ववकभशत देशहरू अझै धमि सापेक्ष छन ्भने कनतपय त्यस्ता रा्यहरुले 

ननजचचत धमिसाँिको आफ्नो सम्वन्धसम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन।् 

 

ख) कहााँबाट आयो धमग ननिपेक्षर्ाको एजेण्डा? 

नेपाल हहन्द ुराष्र भए पनन त्यो धमि सापेक्षताको सााँघरुो र सदै्धाजन्तक घेराभभत्र चलेको गथएन। नेपाल 

नाममा मात्र हहन्द ुराष्र गथयो। भसद्धान्तत: धमि सापेक्षता भनेको रा्यमागथ धमिको ननदेशन र प्रभाव हो। 

कयौँ मसुलमान देशहरूमा रा्यलाई धमिले ननदेभशत िछि। नेपालमा हहन्द ुराष्र हुाँदा पनन धमिले कहहल्य ै

रा्यलाई ननदेभशत या प्रभाववत िरेन। 

 



२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसकैो सेरोफेरोमा भएको मधेश आन्दोलनमा धमि ननरपेक्षताबारे कुन ै

आवाज उठेको गथएन। अहहले कनतपय ववचलेर्कहरू धमि ननरपके्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र 

स्थापना भएदेखख न ैउठेको गथयो भन्ने तकि  िछिन।् मागथ उल्लेख िररए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्न ुर आमरूपमा 

उठ्नमुा आकाश-जभमनको अन्तर छ। स्वीकार िरौँ, धमि ननरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम 

नेपालीको, न त अल्पसखं्यामा रहेका धमािवलम्वीहरूको आम आवाज गथयो। 

 

तर २०६३ साल जेठ ४ ित ेसवुास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रनतननगध सभाको बठैकमा एकाएक अब 

उप्रान्त नेपाल धमि ननरपेक्ष राष्र हुनेछ भनेर घोर्णा िररयो र प्रनतननगध सभाले त्यसलाई पाररत िऱ्यो। 

जनआन्दोलनका सात प्रमखु दल र माओवादीलाई नेपालको मजुक्तदाताका रुपमा हेररएका बेला उनीहरूले न ै

चाहेपनछ प्रचन िने कसले? त्यसमा पनन हरेक प्रमखु पररवतिनको घडीमा ववर्यलाई वस्तपुरक ढङ्िबाट नहेरी 

पट्टी लिाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेदै, एकोहोरो दौडडने समाजमा त्यनत िम्भीर ववर्यले एकाएक 

प्रनतननगध सभाको ननणियमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसलेै प्रचन िने कुरै आएन। 

 

नेपालको राजनीनतक सिंमणको सवेंदनशील घडीमा धमि ननरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनमुा पणूित: 

ववदेशीहरूको हात गथयो। कनतपय पजचचमा राष्रहरू नेपाललाई धमि ननरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। कनतसम्म भयो 

भने, तत्काभलन बेलायती राजदतु अ्यान््य ुस्पाक्सिले कूटनीनतक मयािदाको पणूित: उल्लघंन िदै अन्तरािजष्रय 

मानव अगधकार हदवसका हदन, २४ मभंसर २०७१ सालमा सवंवधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र न ैलेख्दै 

सवंवधानमा धमि ननरपेक्षता र धमािन्तरणको अगधकार सनुनजचचत िनि आह्वान िरे। के बेलायतजस्थत नेपाली 

राजदतूले बेलायती ससंदका सदस्यलाई “चचिका २६ जना प्रमखुलाई भसधै ससंदको मागथल्लो सदन हाउस 

अफ लडिजमा लजैान ु र बेलायतकी महारानीलाई चचि अफ इङ्िलण्डको आलकंारीक प्रमखु बनाउन ुधमि 

ननरपेक्षतासाँि नभमल्ने कुरा हो, त्यसलेै त्यो खारेज िनुि राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न भमल्छ? 

 

तर दभुािग्य भन्न ुपछि , कयौँ नेताहरूले िोप्यरूपमा नतन ै ववदेशीको एजेण्डामा काम िरररहेको प्रष्ट बझु्न 

सककन्छ। नेताहरूसाँि ै जोडडएका कयौँ िरैसरकारी ससं्थाहरूले सो एजणे्डालाई सघाउ पगु्ने िरी आगथिक 



सहयोि पाइरहेका गथए। एकानतर नेपाललाई धमि ननरपेक्ष बनाउन उद्दत पजचचमा राष्रहरू गथए भने अकोनतर 

नेपाललाई अब जसरी पनन िणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत गथयो। 

 

िणतन्त्रको आन्दाेेलन  उत्कर्िमा पिेुको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्रलाई ववभभन्न ककभसमका प्रलोभनहरू 

देखाएको र वाचाहरू िरेको बताइन्छ। यद्यवप, नतनका ठोस वववरण बाहहर आएका छैनन।् तर बाहहर आएको 

एउटा तर्थय “बेबी ककङ्ि”को हो, जस अन्तिित राजा ज्ञानेन्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती 

हृदयेन्रलाई िद्दीनशीन िराउने भारतको चेस्टा गथयो। राजा ज्ञानेन्रले प्रत्यतु्तरमा “over my dead body” 

अथाित “म मरे पनन त्यो हुन हदन्न” भन्दै “िद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जजम्मा लिाउाँ छु। 

तर भारतले चाहे अनरुुप िहदिन” भनेर िद्दी त्यािको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीववत न ैछन।् 

 

राजा ज्ञानेन्रको प्रत्यतु्तरबाट गचडडएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अनघ बढेर िणतन्त्रको 

पक्षमा पिेुको गथयो। तत्पचचात,् िणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कनतपय पजचचमा राष्रहरूले तथा नतन ै

पजचचमा राष्रहरूको धमि ननरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समथिन िने सहमनत भएपनछ आमरूपमा माि 

न ैनभएको धमि ननरपेक्षताले सवुास नेम्वाङमाफि त वधैाननकता पायो। वास्तववकता त्यही हो। 

 

त्यो वधैाननकतालाई नेपाली जनताले सवंवधान ननमािणका िममा तोड्ने प्रयास निरेका होइनन।् २०७२ 

सालको सवंवधानको मस्यौदाबारे िररएको राय सकंलनमा अत्यगधक बहुमतले नेपाल हहन्द ुराष्र न ैरहनपुने 

राय हदएको साविजननक भइसकेको छ। भन्ने बेलामा जनताको अभभमतका साथ जनचाहाना अनरुूप सवंवधान 

ननमािण िनि सवंवधानसभा चाहहएको भननयो। तर धमि ननरपके्षता ववरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ि 

नेताहरूले परैु बेवास्ता िररहदए। 

 

देशका ठूला पाटीले पणूित: राजनीनतक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पाटीले िरेको ननणियकाववरूद्ध 

जनमत िएन। २०६२/६३ सालको पररवतिनका समथिकहरूले भन्ने िछिन,् ती पररवतिनपनछ भएको आम 

ननवािचनमा जनताले नतन ैपररवतिनका एजेण्डा बोक्नेलाई अत्यगधक मत हदएर जजताए, त्यसलैे जनता ती 



पररवतिनको पक्षमा गथए भन्ने स्वत: पषु्टी हुन्छ। त्यो अत्यन्त ैहलकुा हटप्पणी हो। त्यसो हो भने, ससंारमा 

जनमतसगं्रहको अवधारणालाई न ैहटाइहदए हुन्छ।  

 

ती एजेण्डाको ववपक्षमा एकमात्र पाटी गथयो, जसमागथ आम नािररकको ववचवास गथएन। बााँकी पाटीहरू सब ै

एउटै पक्षमा गथए भने जनताले के िने? जनमतसगं्रहको मौका हदएको भए पो मतदाताले आवगधक ननवािचनमा 

आफ्न ैपाटीलाई भोट हाले पनन त्यो ववशरे् एजेण्डामा चाहहाँ फरक मत जाहेर िनि सक्थे। तर त्यो मौका न ै

नहदएपनछ अगधकांश कांगे्रसी मतदाता कम्यनुनस्ट हुन सक्दैन गथए, कम्यनुनस्ट मतदाता कांगे्रसी हुन सक्दैन 

गथए। भोटै नहाल्न या अन्य पाटीमा हाल्न पनन उनीहरूको मनले हदाँदैनगथयो। 

 

त्यसलेै पनछल्ला वर्िहरुमा धमि ननरपेक्षता यो देशको धमि र ससं्कृनत मास्नका लागि जस्केलाबाट घसुाइएको 

हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै िएको देखखन्छ। कुन ैपनन देशको धमि र ससं्कृनत केवल धमि र ससं्कृनतमा मात्र 

सीभमत हुाँदैन। त्यो, देशको पहहचान, स्वाभभमान र स्वाधीनतासाँि पनन जोडडएको हुन्छ। त्यसलाई केवल 

सदै्धाजन्तक आाँखाबाट हेरेर हलकुासाँि भलन भमल्दैन। 

 

र्) हहन्द ुिाष्र ि हहन्द ुिाष्रवादबबचको अन्र्ि 

तात्कालीन साझा पाटीले २०७६ साल फािनुमा लजुम्वनीमा भएको राजष्रय भेलामा धमि ननरपेक्षताबारे 

जनमतसगं्रह िररन ुपरिछ भन्ने मािलाई सविसम्मनतबाट पाररत िरेको गथयो। जनमतसगं्रहको माि िदाि 

कनतपयले त्यसलाई “पचचिमन”का रूपमा पनन अर्थयािउने िरेका छन।् िुर हत्याहहसंा िने र ननरन्तर 

राष्रदोहन िनेहरू “अग्रिामी” तर सवंवधानले हदएको अगधकार शाजन्तपणूिरूपमा उपयोि िदै देशका बहुसखं्यक 

जनताको भावनाको कदर िछौँ भन्नेहरु “पचचिामी” हुन सक्दैनन।् पेगचला ववर्यमा सवंवधानले हदएको 

अगधकारको शाजन्तपणूि उपयोि िदै जनमतसगं्रहको माि िनेहरूलाई कुन ैपनन ससुसं्कृत समाज र राजनीनतमा 

“पचचिामी” भननाँदैन। 

 



असी प्रनतशत हहन्दहुरू बसोबास िने देशमा धमि ननरपेक्षताबारे जनमतसगं्रह िदाि आउने पररणाम भनेको 

“हहन्द ुराष्र” न ैहो, तसथि, त्यस्तो ववर्यमा जनमतसगं्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। मानी भलऊाँ , 

जनमतसगं्रह भइहालेछ भने पनन पहहलो कुरा सब ै हहन्द ु हहन्द ु राष्रको पक्षमा हुाँदैनन,् छैनन।् ववभभन्न 

सवेक्षणहरुले त्यसको पजुष्ट िररसकेका छन।् दोस्रो कुरा, यस्ता ववर्यमा जनभावनालाई सम्बाेधेन निने हो 

भने, अत्यगधक बहुमतको मनमा भसुको आिो झैँ असन्तजुष्ट भभिराउन थाल्छ र त्यो कुन ैववन्दमुा उग्रता 

या उग्र राष्रवादमा अभभव्यक्त भएर ववष्फोटक रूप भलनेछ। 

 

उदाहरणका लागि नेपालमा विीय, जातीय, भलङ्िीय, क्षेत्रीय हहसाबले तल्लो तप्कामा रहेका अत्यगधक 

बहुमतको भावनालाई रा्यले दशकौँसम्म सम्बाेेधन िनि नसकेपनछ त्यो माओवादी अनतवादमा अभभव्यक्त 

भएको गथयो। त्यो अनतवादले यो देशलाई सामाजजक, राजनीनतक र आगथिकरूपमा दशकौँ पछाडड धकेभलहदयो। 

नेपाली समाजमा त्यसले ल्याएको घणृा, नतक्तता र द्वेर्पणूि गचराहरू, राजनीनतमा त्यसले भभत्र्याएको हहसंा 

र ववकृनतहरू, देशको अथितन्त्रमा त्यसले पऱु्याएका  क्षनतहरू अक्षम्य छन।् 

 

कनतपयले भन्छन,् माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली समाजमा समानता, सामाजजक न्याय, समावेशीता, 

सशजक्तकरणको हदशामा ठूलो सकारात्मक हलचल आयो। त्यो हटप्पणी िनि सजजलो छ। एकचोटी ती 

छोराछोरीलाई सोधौँ, जसको आाँखैअिाडड सरुाकीको नाममा नतनका बबुा या दाजुभाइकाेे घााँटी रेहटयो। 

एकचोटी, ती बबुाआमालाई सोधौँ, जसल ेववक्षक्षप्त भएर रुवावासी िदाि पनन नतनका छोराछोरीलाई नघसारेर 

लिेर मनि बाध्य बनाइयो। एकचोटी ती िाउाँलेलाई सोधौँ, जसलाई तसािउन खुला चौरमा शत्र ुभन्दै भखिरको 

यवुालाई डोरीले नघसारेर हातखुट्टा गिाँड्दै माररयो। आफूलाई नपरेपनछ अरूको पीडामा सजृजत सकारात्मकता 

खोतल्न सजजलो हुन्छ। तसथि, जन ववचवास जजतरे पररवतिन ल्याउन सककने लोकताजन्त्रक व्यवस्था स्थावपत 

भइसकेपनछ पनन िुर हहसंा अवलम्वन िरेर चलाइएको माओवादी आन्दोलनको औगचत्य दशािउने प्रयास 

निरौँ। 

 



नेपालजस्तो हरेक हहसाबले वपछडडएको देशमा मात्र होइन, भशक्षक्षत, ससुसं्कृत, सवंदृ्ध भननएका समाज र 

देशहरूमा पनन उग्र राष्रवाद ववष्फोट भएका कयौँ घटना छन।् पनछल्लो समयको घटना हटप्ने हो भने 

अमेररकाको उदाहरण भलन सककन्छ। अमेररकामा िोराहरूले लामो समयदेखख रा्यले आफूहरूको भावनालाई 

कदर निरेको महशसु िरररहेका गथए र त्यो एक्कासी अत्यन्त क्षुर, जातीवादी, उग्रवादी डोनल्ड रम्पको 

ववजयमा अभभव्यक्त भयो। उनले आफ्नो राष्रपतीय कायिकालमा अमेररकी राष्रपनतले िरेको भन्न ैनसहुाउने 

तल्ला स्तरका कामहरू िरे। त्यनत िदाि िदै पनन दोस्रो कायिकालका लागि भएको चुनावमा उनले हार त 

व्योहोरे तर लिभि आधा अथाित ४६ प्रनतशत मत ल्याउन सफल भए। रम्पले कोररहदएको त्यो घणृापणूि 

ववभाजनको रेखा अहहले त धभमलो देखखएला तर त्यो मौका पाउने वववत्तकै िाढा भएर आउाँछ। 

 

अको उदाहरण नछमकेी भारत पनन हो जहााँ, अत्यगधक बहुमतले आफ्नो भावनालाई ननरन्तररूपमा बेवास्ता 

िररएको महससु िरेपनछ वसधुैव कुटुम्बकमको “हहन्द ुभाव”, “हहन्द ुराष्रवाद” मा पररणत हुाँदै िएको हामीले 

देखेका छौँ। हहन्द ुराष्र चाहन ुर हहन्द ुराष्रवादी हुनमुा ठूलो अन्तर छ। “हहन्द ुराष्र” आदशि इच्छा हो भने 

“हहन्द ुराष्रवाद” आदशि इच्छामा अनतवादको लेप हो। इस्लाम हुन ुधमि हो भने “इस्लाभमस्ट” हुन ुअनतवाद 

हो। 

 

लामो समयसम्म बहुसखं्यकको गचत्त दखुाएर त्यसले अल्पसखं्यकको हहत िनि सक्दैन। तर अल्पसखं्यकको 

अगधकार कुजण्ठत िरे त्यसले बहुसखं्यकलाई शाजन्तले बााँच्न पनन हदाँदैन। नेपाल पनु: हहन्द ुराष्रमा पररणत 

हुाँदा अल्पसखं्यामा रहेका अन्य धाभमिक समदुायहरूले रा्यबाट ववभेद बेहोनुि पलाि भन्ने धेरैको डर छ। तर 

त्यसको सहज र भरपदो समाधान छ। बहुसखं्यकको अगधनायकत्वलाई रोक्न या सन्तलुनमा राख्न न ैहो 

“सवंधैाननक लोकतन्त्र (constitutional democracy)” को अवधारणा अभ्यास िररने। बहुमतको ननणियले सधैँ 

अल्पमतको हहत िनि नसक्ने हुनाले सवंधैाननक लोकतन्त्रमा अल्पमतको अगधकार र हहतको सनुनजचचतता 

सवंवधानले िरेको हुन्छ, जसरी हाम्रो सवंवधान तथा काननुले आरक्षण, समानपुानतक व्यवस्था र समावेशीताको 

अवधारणा अगंिकार िरेको छ। 



धमि सापेक्ष रा्य आधनुनक लोकतन्त्रको अवधारणासाँि नभमल्ने (antithetical) ववर्य हो भन्नेमा शकंा छैन। 

तर रा्यको धमि हुाँदैमा त्यो रा्य पचचिामी हुन्छ भन्ने तकि  िलत हो। मागथल्लो खण्डमा उल्लेख िररए 

झैँ लोकतन्त्रको ववभशष्ठ उदाहरण माननने देश बेलायतमा चचिका २६ जना प्रमखु पादरीहरू भसध ैससंदको 

मागथल्लो सदनमा मनोननत हुन्छन।् बेलायतकी महारानी चचि अफ इङ्िलण्डकी आलकंाररक “सविमान्य 

प्रमखु” हुन।् ससंारकै सबभैन्दा सखुी, खुशी र सवंदृ्ध माननने मध्येको र कल्याणकारी लोकतन्त्रको ववभशष्ठ 

अभ्यास िने एउटा देश डनेमाकि  धमि सापेक्ष राष्र न ैहो। यस्ता धेरै उदाहरण छन।् ती सब ैपचचिामी राष्र 

होइनन।् 

 

भन्न खोजजएको के हो भने, कुन ैपनन देशलाई यस्ता ववर्यले अग्रिामी या पचचिामी बनाउाँ दैन। देशलाई 

अग्रिामी या पचचिामी बनाउने ववर्य भनेको ससुसं्कृत लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजजक न्याय, सशुासन, 

अथितन्त्र, भशक्षा, स्वास्र्थय, सामाजजक सरुक्षा, वातावरण, ससं्कृनत, सम्पदा सरंक्षण, पवूािधार ववकास, रोजिारी 

जस्ता ववर्य हुन।् 

 

नेपाल मलूत: परम्पराित समाज न ै हो। परम्पराित समाजलाई आधनुनकतातफि  लजैााँदाको सिंमणलाई 

सवेंदनशीलतापवूिक सम्बाेेधन िनुि पने हुन्छ। िाजन्तकारी भएरमात्र पगु्दैन। आधनुनक लोकतन्त्रको भसद्धान्त 

पढेर धमि जस्तो मानवीय सवंेदनशीलता जोडडएको ववर्यमा हामी थप खतरा मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। 

नेपाली समाज भशक्षा र चतेनाको अभावले रूहढवादी गथयो तर समग्रमा भन्न ुपदाि, ससंारका कनतपय देशहरू 

झैँ धाभमिकरूपमा कहहल्य ैअनतवादी गथएन। तर धमि ननरपेक्षताले बहुसखं्यक नेपालीको मन बबझेको र पोलेको 

देखखन्छ। यसले ससुसं्कृत र न्यायपणूि लोकतन्त्रलाई प्रवद्िधन िरररहेको छैन। बरु धमि ननरपेक्षता अिंालेदेखख 

माननसहरू बढी प्रनतकियात्मक र उते्तजजत हुन थालेका छन।् पहहले “हहन्द ु राष्र”मात्र गथयो अब अहहले 

नेपालमा “हहन्द ुराष्रवाद” जजन्माँदैछन।् यसले समयिममा जन्माउने भनेको धाभमिक अनतवाद न ैहो। अल्प 

सखं्यकभन्दा बहुसखं्यकबाट जजन्मएको धाभमिक अनतवाद अझ बढी घातक हुन्छ।  

 



सामान्यतया अल्पसखं्यकको हकअगधकारका बारेमा बहूेुसखं्यकले पनन वकालत िरेपनछमात्र त्यसले पणूिता 

पाउाँछ। नेपालमा अहहले अल्पसखं्यक धमािवलम्बीहरूको हकअगधकारबारे बहुसखं्यकमा रहेकाहरू अगधकांश 

बोल्न ैनसक्ने या बोल्न ैनचाहने ककभसमको वातावरण ननमािण भएको छ। यो राम्रो सकेंत होइन। 

 

नेपाल ससंारकै दईु प्रमखु सभ्यता, हहन्द ु र बौद्ध धमिको उद्ििम ्स्थल हो। त्यसको साथमा सनातन 

कालदेखख नेपालमा ककरात धमि अजस्तत्वमा छ। मसुलमानहरू सहदयौँदेखख बसोबास िदै आइरहेका छन।् यी 

सब ैसनातन सभ्यता र धमि हुन।् आधुननकताको नाममा यसमा खलल पयुािएर हामीले अन्तत्वित्वा आधुननक 

होइन घणृा र द्वन्द्वयकु्त अनतवादी समाज ननमािण िनेछौँ। 

 

तर सनातन धमिहरूका बारे सवेंदनशील हुाँदै िदाि, अल्पसखं्यामा रहेका देशका अन्य सब ैधमािवलम्वीहरूको 

धमि, ससं्कृनत, सम्मान, स्वतन्त्रताको सम्वधिनलाई हामीले सनुनजचचत िन ै पछि। उनीहरूको अगधकारको 

सरंचनाित सनुनजचचतता साँिसाँि ैववभेदहरू हटाउन ननशलु्क र िणुस्तरीय भशक्षा, स्वास्र्थय, सामाजजक सरुक्षा 

तथा रोजिारीलाई अत्यगधक प्राथभमकता हदऊाँ । स्वइच्छाले धमि पररवतिन िनि पहहले पनन ननर्धे िररएको 

गथएन, अब पनन ननर्धे िनुि पदैन। त्यो व्यजक्तित मानव अगधकार र स्वतन्त्रताको ववर्य हो। तर धमि 

पररवतिन िराउने उद्देचयका साथ हुने अनेकौँ िनतववगधमागथ पहहले पनन बन्देज गथयो र फेरी पनन बन्देज 

लिाउन ुन ैउपयकु्त हुन्छ। नत्र यसले नेपालको ऐनतहाभसक पहहचानमा खलल पगु्ने िरी समाजमा नछटै 

आिो सल्काउनेछ। 

 

यस पररपे्रक्षमा नेपाललाई धमि ननरपके्ष राष्र नै कायम िने या निने भन्नेबारेमा जनतालाई आफ्नो मत 

राख्न ेमौका हदइन ैपछि। सवंवधान ननमािणको िममा जनताले पाएको सो मौका र उनीहरूले अत्यगधक सखं्यामा 

हदएको राय ननजचचत नेताहरूको स्वाथि पनुत िका लागि रद्दीको टोकरीमा फाभलएको गथयो। यस्तो सवेंदनशील 

र देशको दरूिामी भववष्यसाँि जोडडएको ववर्यमा जनमत सगं्रहको ववचवव्यापी अभ्यास अनरुूप  पाटीहरूले 

कुन ैजह्वप नलिाई सम्पणूि नािररकहरूलाई स्वतन्त्रतापवूिक आफ्नो मत जाहेर िनि पाउन ुपछि। 

 



र्णर्न्रमाथिको खर्िा 

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपनछ ल्याइएका प्रमखु तीन पररवतिनमध्ये सघंीयता र धमि ननरपेक्षताबारे यनत 

चचाि िररसकेपनछ, पररवतिनको तसे्रो आयाम िणतन्त्रबारे ककन प्रचन उठाइएन भन्ने जजज्ञासा उठ्न ुस्वभाववक 

हुन्छ। बन्दै िरेको पाटीका लागि राजनीनतका चार आयाम हुन्छन:् पहहलो, राजष्रय हहत। दोस्रो, जनचाहना। 

तसे्रो, राजष्रय हहत र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्वन िररएको “ववचार”। र, चौथो, पाटी ननमािण। 

राजष्रय हहतलाई सवोपरी राख्दाराख्दै पनन जनचाहनाको पहहचानबबना न त ववचारको ननमािण हुन सक्छ, न 

त पाटीको ननमािण न ैसम्भव छ। 

 

सघंीयता र धमि ननरपेक्षताजस्त ैिणतन्त्रको आिमन पनन आयानतत न ैगथयो। त्यसका बगे्रल्ती प्रमाणहरू 

छन।् नेपालका सात दल र माओवादी ननभमत्त नायकमात्र गथए। तर अहहलेको अवस्थामा आइपगु्दा, सघंीयता 

र धमि ननरपेक्षताप्रनत धेरै ठूलो जनमानसमा जुन अशन्तजुष्ट र आिोश देखखएको छ, त्यो िणतन्त्रका बारेमा 

देखखएको छैन। पवूि राजा ज्ञानेन्रले पनन बारम्बार “जनताले चाहन ुपयो अनन हुन्छ” त्यस ैभनेका होइनन।् 

 

तर त्यनत भन्दाभन्दै खासिरी देशका प्रमखु पाटी तथा नतनका नेताहरूले बझु्न ुपने के हो भने, िणतन्त्रबारेको 

जनभावना पनन बदभलाँदै िएको छ। पवूि राजा ज्ञानेन्र र राजससं्थाका ववरूद्ध असोचनीय स्तरको ववर् 

फैलाउाँ दा पनन ववभभन्न जातजाती, भार्ाभार्ी, क्षते्र, भलङ्ि, सब ैतप्कामा एकताको प्रनतकका रूपमा राजाको 

स्वीकायिता उच्च देखखन्छ। हो, उनको ववरोध िनेहरू नभएका होइनन ्तर उनी पवुिदेखख पजचचम, उत्तरदेखख 

दक्षक्षण, जहााँसकैु जाउन,् सब ैजातजाती, भार्ाभार्ीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रनतको श्रद्धा र उनको लोकवप्रयता 

कुन ै नेताको भन्दा कम देखखाँदैन। उनको जयजयकार िनि कुन ै पाटीको ननदेशनबबना जो स्वस्फूतिरूपमा 

ननस्कन्छन,् ती “प्रनतिामी”को ववल्ला भभनि तयार भएर ननजस्कएका हुन।् प्रनतिामीको ववल्ला लाग्ने डरले 

घरमैँ बसेर मौन समथिन िनेहरूको त हहसाबककताब न ैभएको छैन। त्यो एउटा बदभलाँदो पररवेशको सकेंतमात्र 

हो। 

 



त्यसिैरर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्रपनतको ससं्थाप्रनत पणूि ननराशा व्यक्त िदै "राजाहरूको त एउटा 

बेग्ल ैसान गथयो, अहहले त सान पनन छैन, मान पनन छैन, इ्जत पनन छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको 

ससं्था?(!)" भनेर िरेको हटप्पणी केवल एकनछनको भावनात्मक आिोशमात्र होइन। त्यो िणतन्त्रवादीहरूका 

लागि असभु सकेंत हो। ननकट भववष्यमा हुने कुन ैपनन राष्रपनत, तलुनात्मकरुपमा अभल राम्रा डा रामवरण 

यादव र पदीय मयािदा ध्वस्त बनाएकी ववद्यादेवी भण्डारीभन्दा ताजत्वकरूपमा फरक हुनेछन ्भनेर अपेक्षा 

िने आधार छैन। जसरी अहहले नेताहरू भष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार ननयन्त्रण िने 

सब ैससं्थामा आफ्नो आदेश पालक चाहन्छन,् त्यसिैरर, भववष्यमा पाटी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्रपनतको 

कुसीमा आफ्नो आदेश पालक चाहने छन।् ककनभने, सिंीन घडीमा राष्रपनतको पदको महत्व अब सबलै े

बखुझसके। 

 

सघंीयता र धमि ननरपेक्षताले देशको स्वागधनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहादिताको वातावरण ननमािण 

िनुि पनेमा, त्यसको ववपररत, भइरहेको स्वागधनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहादितामा गचराहरू पारेको 

छ र सम्पणूि समाजलाई ववथोभलहदएको छ। त्यसमा सधुारको अपेक्षा िनुि भनेको, िजम्भर रोि लािेको 

ववरामीलाई घरेल ुउपचार िरेर ननको हुन्छ भन्ने अपेक्षा िनुि जवत्तकै घातक हुनसक्छ। तर िणतन्त्रका ववववध 

पक्षहरूलाई अझै पनन सधुाने ठाउाँ  छ। नसधुाने हो भने भोली िणतन्त्रवादीहरूले नचाहााँदा नचाहाँदै िणतन्त्र 

खारेजीको माि पनन बभलयो भएर जानेछ। 

 

िणतन्त्र जोिानउ राजससं्थालाई तथानाम िाली िनि या िाली िनि भसकाउन पदैन। पञ्चायतकालभरी 

बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई िाली िनि भसकाइयो। अहहले, परृ्थवीनारायण शाहलाई ववस्तारवादी र राजा महेन्रलाई 

प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न भसकाइएको छ। हदनहदन ै देश दोहन िने र हातमा आफ्न ै नेपाली दाजुभाइ, 

हददीबहहनीको रित लतपनतएकाहरूचाहहाँ महान अग्रिामी भएका छन।् नेपाली समाज इनतहासको तर्थय र 

वस्तपुरक ववचलेर्णको अभावबाट ग्रस्त छ। ससंारका ववभशष्ठ ववचवववद्यालयहरुमा इनतहासको अध्ययनलाई 

उच्च महत्व हदइन्छ। नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कक बत्रभवून ववचव ववद्यालयमा इनतहासका 

ववद्याथी लिभि शनु्य भइसके र प्राध्यापकहरूमात्र बााँकक छन।् पञ्चायतकालदेखख न ैइनतहासको अध्ययनमा 



लिाइएको आग्रहपणूि राजनीनतक रङ्िले नेपाली समाजलाई प्रनतकियात्मक, एक पक्षक्षय, िालीिलौजपणूि, 

अशन्तभुलत र लघदुृजष्टपणूि बनाइहदएको छ। इनतहासको वस्तपुरक अध्ययन िनि नपाउने समाज सन्तभुलत 

हुन सक्दैन। 

 

िणतन्त्र जोिाउने दईुवटा उपाय छन।् पहहलो, जनतालाई सक्दो नछटो भ्रष्टाचार ननयन्त्रण, सशुासन, सेवा-

प्रवाह (delivery) र ववकासको अनभुनूत हदने। दोस्रो, राष्रपनतको ससं्थालाई राजनीनतभन्दा मागथ राखेर ननष्पक्ष 

र वष्तनुनष्ठ रहन हदने। त्यनत निने हो भने थाहै नपाई िणतन्त्र धरापमा पदै जानेछ। आमरूपमा 

िभमकरूपले बदभलाँदै िएको जनभावनाको लहरलाई कुन ैपनन पाटीले रोक्न सक्दैन। यसबारे सबलैाई समयमैँ 

चेतना हुन ुराम्रो। 

 

महहला, मधेशी, जनजार्ी लर्ायर् अल्पर्संख्यक, र्सीमान्र्कृर्हरूको 

हकहहर्को रु्सननश्चचर्र्ा 

मािि पररवतिनको प्रस्तावनामा सबभैन्दा ध्यान हदन ु पने एउटा ववर्य, राजनीनतक, आगथिक, सामाजजक, 

सांस्कृनतक सव ै क्षेत्रका विीय, जातीय, भलिंीय, क्षेत्रीय समदुायहरूको हक-हहतको सनुनजचचतता हो। धमि 

ननरपेक्षताबारे जनमत सगं्रह र सघंीयता खारेजीको प्रस्तावबाट हुने कुन ैपनन पररवतिनले २००७ सालदेखख 

आजसम्म भएका र अझ खासिरी  २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट आहदवासी जनजाती, महहला, दभलत, 

मधेसी, मसुलमान, थारू, तसे्रो भलङ्िी तथा अपांिता भएकाहरू लिायत भसमान्तकृत र उजत्पडडत वििले समान 

अवसर, सामाजजक न्याय, आरक्षण, समावेशीता र समतामलूक सवंदृ्गधको हदशामा हाभसल िरेका 

उपलजव्धहरूलाई रवत्त पनन सकुंचन िनुि हुाँदैन। ती सम्पणूि उपलजव्धहरूलाई अझ सधुार िदै र बभलयो बनाउाँ दै 

लजैान ुपछि। 

 

अहहले ती सब ैउपलजब्धहरू खजण्डकृत हुाँदै िएको देखखाँदै छ। हामी बाहुन, क्षेत्री, दभलत, जनजाती, मधेशी, 

मसुलमान “बढी” र नेपाली “कम” हुाँदै िइरहेका छौँ। जाती, जातीको बीचमा, धमि, धमिको बीचमा फाटो बढेर 



िएको छ। यसबाट अन्तत्वित्वा कसकैो हहत हुाँदैन। सघंीयता र धमि ननरपेक्षताको खारेजी नतनले नेपाली 

समाजमा ल्याएको बढ्दो ववकृनत, ववभाजन र नतक्तता तथा नेपालको िौरवशाली इनतहास, ससं्कृनत, 

स्वाधीनता, स्वाभभमान र अखण्डतामा नतब्र िनतमा पयुािइरहेको क्षनतलाई रोक्ने उपाय हो। 

 

सघंीयता खारेजी भनेको स्थानीय समदुायहरूले प्राप्त िरेका अगधकार, सेवासवुवधा, ववकास, उनीहरूको हहत, 

सहभागिता, सम्मान र सशजक्तकरणको कटौती होइन। मलूत: अथिहीन, असान्दभभिक, अनावचयक व्ययभारयकु्त 

प्रदेश तहको खारेजी र स्थानीय ननकायहरूको पनुसरंचना र सवभलकरण हो, जसका बारे मलैे मागथ सघंीयता 

खारेजीको खण्डमैँ चचाि िररसकेको छु। तसथि, सघंीयता खारेजीको प्रस्तावबाट कोही पनन गचजन्तत हुन ुपदैन। 

 

जहााँसम्म धमि ननरपेक्षताबारे जनमत सगं्रहको कुरा छ, नेपाल हहन्द ुराष्र हुाँदा पनन त्यसको चररत्र कहहल्य ै

साउदी अरेववया, सडुान, इरान, पाककस्तान या अफ्िाननस्तानजस्तो कट्टर गथएन। मसुलमानहरूलाई हज िनि 

सरकारले न ैखचि बेहोरेर मक्का पठाउने िदिर्थयो। नेपालको राजदरवारको दक्षक्षणतफि  नजजकै मजस्जद गथयो। 

नेपाल धाभमिक सौहादिताको एउटा नमनूा गथयो। तर धमि ननरपेक्षताको आिमनसाँि ैदेखखएका ववकृनतहरूका 

कारण “हहन्द ुराष्र” चाहने शान्त हहन्दहुरू पनन आिोश र उग्रतानतर ताननाँदै “हहन्द ुराष्रवादी” बन्न थाले र 

धमि ननरपेक्षताले बढाउाँ दै लजैान ुपने सौहादिता झनझन असहहष्णु बन्दै ियो। धाभमिक अगधकार र स्वतन्त्रता 

हदने भनेको चामलको बोराभभत्र बाइबल हालेर बााँड्ने, पशपुनतको पररसरभभत्र ईसाई धमिको वकालत िने या 

पल्सर बाइक र ववदेश घमुाउने लालसा देखाउाँ दै धमि पररवतिन िराउने होइन। 

 

हामीले हाम्रा सनातन धमिबारे खोिो िवि िनि जान्यौँ तर त्यसप्रनत ववचवको ध्यान आकृष्ट िन ैसकेनौँ। 

ससंारका कयौँ देशहरूमा ववभभन्न धमिबीच हहसंात्मक द्वन्द्वहरू भइरहाँदा, नेपालमा सनातन धमिसाँिसाँि ै

मसुलमान र अन्य धमािवलम्वीहरू पनन सहदयौँदेखख कसरी भमलेर बसेका छन ्भनेर ववचवसाम ुनमनूा पेस 

िन ैसकेनौँ।  

 



ललाईफकाई धमि पररवतिन िराएर, समाजमा नतक्तता र घणृा फैलाएर, बहुसखं्यक हहन्दहुरूलाई चोट पयुािउाँ दा 

त्यसले अल्पसखं्यामा रहेका अन्य धमािवलम्वीहरूको कहहल्य ै हहत िदैन। मागथ पनन चचाि िररसककएकै 

ववर्य हो, अल्पसखं्यकको हहत िने िममा बहुसखं्यकको भावनामा चोट पगु्यो भने र यो ववर्यमा सवेंदनशील 

शन्तलुन कायम िनि सककएन भने त्यसले अन्तत्वित्वा जन्माउने भनेको उग्रतामात्र हो। बहुसखं्यकले 

अल्पसखं्यकको हहतको वकालत िनि सक्ने वातावरण ननमािण िरेर अल्पसखं्यकको हहतलाई सनुनजचचत िररन ु

पछि। त्यसको लागि सवंवधानमा धमि ननरपके्षता लेख्न जरूरी छैन। 

 

बरु, ककरातहरूको एउटा पनन ववभशष्ट धाभमिक केन्र छैन। उनीहरूका लागि ववभशष्ट ऐनतहाभसक केन्र बनाऊाँ । 

पाककस्तानको फाइजल मजस्जदजस्तो कलात्मक, वभैवशाली मजस्जद बनाऊाँ । ननशन्देहरूपमा खाडी मलुकुहरू 

सहयोि िनि तत्पर हुनेछन।् लजुम्बनीलाई ससंारकै उत्कृष्ट बौद्ध केन्र बनाऊाँ । ससंारका बौद्ध धमािवलम्वीहरू 

सहयोि िनि तयार भइहाल्छन।् सहदयौँ भइसक्यो नेपालमा एउटा पनन ववभशष्ट स्तरको हहन्द ुधाभमिक स्थल 

नबनेको। नेपालमा अहहलेसम्म नबनेको, उदाहरणका लागि भारतको अक्षरधामजस्तो, अतलुनीय वास्तकुलाले 

पणूि, ससंारलाई न ैचककत तलु्याउने ववशाल हहन्द ुधाभमिक स्थल बनाऊाँ । अन्य धमािवलम्वीहरूको पनन िौरव 

िनि योग्य धाभमिक केन्रहरू ननमािण िरौँ। ससंारले भनोस,् नेपालमा “अनतवाद”को कुन ैझलक छैन। हहन्दहुरू 

पनन खुशी छन ्र अन्य धमािवलम्वीहरू पनन त्यवत्तकै खुशी छन।् ससंारभरीका धाभमिक पयिटकहरू नेपालका 

ववभशष्ठ हहन्द,ु बौद्ध, मसुलमान लिायतका धाभमिक केन्रहरू भ्रमण िनि नेपाल आऊन।् 

 

त्यो हो धाभमिक अगधकार, सम्मान र स्वतन्त्रता भनेको। घरघरमा कोठा भाडामा भलएर, गिजािघर बनाएको 

छ। प्राथिना िनि भनेकोजस्तो मजस्जद छैन। ककरातहरुको कुन ैववभशष्ट नतथिस्थल छैन। बौद्ध केन्रहरू हठकै 

छन,् प्रशस्त िमु्बाहरू बनेका छन,् सनु्दर र व्यवजस्थत छन।् मजन्दरहरूको कुरा िने हो भने हाम्रा वपतापखुािले 

जे बनाइहदए, नतनको पनन हामीले राम्रो जिेनाि िनि सकेका छैनौँ। हामी जे िनुि पने हो, त्यो िदैनौँ। जे निनुि 

पने हो, त्यो िदैछौँ। नेपालको राजष्रयता भनेको परृ्थवीनारायण शाहले भने झैँ “फूलबारी राजष्रयता” न ैहो। 

त्यसलाई हामीले खजण्डत िनि खो्यौँ भने, त्यसले फूलबारीको सौन्दयि पनन नास िछि र हाम्रो पनन ववनाश 

िछि। अहहले त्यो बढ्दोरूपमा खजण्डत भएर िइरहेको छ। समयमैँ ध्यान हदऊाँ । 



 

मार्ग परिवर्गनको प्रकृया 

नेपाली राजनीनतले मािि पररवतिन िनुि पछि भन्ने मान्यता राख्नहेरूलाई पनन “िनि त िने तर कसरी िने?” 

भन्ने प्रचन मनमा उठ्न ुस्वभाववक हो। 

 

पहहलो कुरा, अबको कुन ैपनन पररवतिनका लागि फेरी हहसंाको साहारा भलने कल्पन ैनिरौँ। देशको सवंवधान 

न ैलोकताजन्त्रक छैन भने, त्यहााँ हहसंा प्रयोि हुनसक्छ। तर आफ्नो ववचारले जनताको मत जजत्न सक्ने 

शाजन्तपणूि बाटो २०४७ सालको नेपालको सवंवधानले हदाँदाहदाँदै माओवादीहरूले हहसंाको साहारा भलएर यो 

देशमागथ अक्षम्य अपराध िररसकेका छन।् जसको आफ्न ैछोराछोरी, आमाबाउ, दाजुभाइ, हददीबहहनी सो 

हहसंामा माररएनन,् घाइत ेभएनन ्या ववस्थावपत भएनन,् नतनले माओवादी अपराधको पीडाबारे पढ्न सक्छन,् 

महशसु िनि सक्दैनन।्  

 

२०४७ सालको सवंवधानले जस्त ैनेपालको सवंवधान २०७२ ले पनन आफ्ना ववचारहरू शाजन्तपणूि ढङ्िबाट 

राख्न े र जनताको मन जजत्ने अगधकार प्रत्याभतू िरेको छ। तसथि, अब हुने कुन ै पनन राजनीनतक मािि 

पररवतिन जनताको मन जजतरैे हुन ुपछि , रेभलङ्ि भााँचेर, नेपाल बन्द िरेर, कालोमोसो दलेर या हहसंा भड्काएर 

होइन। 

 

दोस्रो कुरा, अब सवंवधान प्रदत्त अगधकार प्रयोि िरेर शाजन्तपणूिरूपमैँ पररवतिनको आकांक्षा राख्न ेहो भने, 

त्यसका दईुवटा बाटो छन ्र दबु ैबाटो सवंवधान प्रदत्त अगधकार हुन।् लोकताजन्त्रक सवंवधान प्रदत्त अगधकारको 

शाजन्तपणूि र “हदिो लोकताजन्त्रक ननरन्तरता”का लागि हुने उपयोिलाई पचचिमन भननाँदैन, त्यो अग्रिमन 

हो। 

 

पहहलो बाटो, धमि ननरपेक्षता र सघंीयताको घोर्णासाँि जोडडएको छ। ससंारमा दरूिामी राजष्रय महत्वका 

पररवतिनहरू सामान्यतया जनमतसगं्रहबाट िररन्छ। आवगधक ननवािचनद्वारा पाटीित एजेण्डाका आधारमा 



मात्र हल िनुि उपयकु्त नदेखखने त्यस्ता ववर्यहरूमा जनमतसगं्रह िराउन ुववचवव्यापी लोकताजन्त्रक मान्यता 

र प्रचलन हो। उदाहरणका लागि बेलायतमा २०७३ सालमा भएको बहुचगचित जनमतसगं्रहलाई भलन सककन्छ। 

बेलायत योरोवपयन यनुनयनबाट छुट्हटने या नछुट्हटने भन्नेबारे त्यहााँ ठूलो वववाद गथयो। पाटीहरूले त्यसको 

पक्ष या ववपक्षलाई एउटा प्रमखु चुनावी एजेण्डा बनाएर, बहुमत ल्याएर, ससंदबाटै त्यो लाि ू िरौँ भनेर 

सोचेनन।् ककनभने, योरोवपयन यनुनयनबाट बेलायत अलि हुने या नहुने भन्ने ववर्यले दरूिामी राजष्रय 

महत्व राख्दर्थयो। 

 

तर धमि ननरपेक्षता र सघंीयताजस्ता नेपालका लागि अत्यन्त ैसवेंदशील र दरूिामी राजष्रय महत्वमात्र होइन, 

नेपालको अजस्तत्वसाँि न ैजोडडएको ववर्लाई जनमतसगं्रह निरी सात आन्दोलनरत पाटी र माओवादीका 

शीर्ि भननएका नेता र नतनका ववदेशी माभलकहरूको प्रभाव र दबाबमा सहजताका साथ ससंदबाट ननणिय 

िररयो। 

 

हामीले िल्ती िररसकेका छौँ र िजम्भर ववर्यमा िरेका ती िल्तीलाई सधुानि हामीले हरेक नािररकको 

भावनासाँि जोडडएको धमि ननरपेक्षता जस्तो ववर्यका हकमा जनमत सगं्रहमैँ जान ुउगचत हुन्छ र जनमत 

सगं्रहको पररणामालाई सम्मान िनुिपछि। 

 

दोस्रो बाटो, सघंीयताका हकमा लाि ूहुन्छ, जसका लागि जनमत सगं्रह निदाि पनन फरक पदैन ककनभने त्यो 

भ्रष्टाचारको स्रोत, रा्यका लागि ठूलो आगथिक बोझ र देशको अखण्डतामागथ झुजण्डएको तरबार हो। त्यसलाई 

ससंदबाट दईु-नतहाई बहुमतद्वारा सवंवधान ससंोधन िरेर खारेज िनि सककन्छ। त्यसकालागि जनताले धमि 

ननरपेक्षताबारे जनमत सगं्रह चाहने र स्थानीय ननकायलाई पनुसरंचना र सदुृढ िदै सघंीयताको खारेजीको 

एजेण्डा बोक्ने पाटीलाई दईुनतहाई बहुमत हदनपुने हुन्छ। 

 

इच्छा पररवतिनको िने तर भोटचाहहाँ परुान ैपाटीमा िएर हाल्ने हो भने इच्छाएको पररवतिन आउाँ दैन। यद्यवप, 

ववचार िनुिपने ववर्य के हो भने ती एजेण्डा बोक्ने पाटी भएर मात्र पनन पगु्दैन। त्यस्ता पाटी छन ्नेपालमा। 



ती एजेण्डाका साथमा नतनको इमानदारी र नतनमा यो देश हााँक्न सक्ने क्षमताको पनन जरुरत पदिछ। 

अन्यथा, राजनीनतमा पनु: सदै्धाजन्तक पररवतिनमात्र आउनेछ, देशभजक्तपणूि रूपान्तरणकारी पररवतिन आउने 

छैन। 

 

मागथ प्रस्ताव िररएको मािि पररवतिनका लागि वतिमान सवंवधानको दायराभभत्र बसेर प्राप्त नयन ैववकल्पमात्र 

हुन ्जसबाट “शाजन्तपणूि िाजन्त” र सहज सिंमणको अपेक्षा िनि सककन्छ। यो लोकताजन्त्रक र शाजन्तपणूि 

सिंमणले जस्थरता र ववकासका प्रयासलाई ववथोल्दैन। सवंधैाननक बाटो अवलम्वन निरी सडक सघंर्िबाट 

पररवतिन खो्न थाभलयो भने त्यसले फेरी लामो समय जस्थरता र ववकासका प्रयासहरूलाई ववथोभलहदनेछ। 

नेपाल फेरर त्यो चिमा प्रवेश िनुि दभुािग्यपणूि हुनेछ। 

 

तर सवंधैाननकरूपम ैहामी यो बाटोमा िएनौँ भने, समयको मात्र कुरा हो, पररवतिनका लागि असवंधैाननक 

बाटो अपनाउ खो्नेहरू हावी हुनेछन।् हढलो िरी आएको चेतना भशक्षा होइन, पचचातापमा सीभमत हुनेछ। 

त्यसलेै जािौँ। अब यो समाजले सजृना िरेको पचचिमनको भतूबाट मागथ उठौँ र भनौँ: ववचारभन्दा मागथ 

देश -- नेपाली हामी रहौँला कहााँ नेपाल ैनरहे! 

 

वैकश्ल्पक िाजनीनर्/कल्याणकािी लोकर्न्र के हो, के होइन? 

पनछल्ला वर्िहरूमा ठूला राजनीनतक दलहरूलाई मलू्यमान्यता सहहतको राजनीनतबाट ववस्थावपत िनि भइरहेको 

प्रयासलाई धेरैले वकैजल्पक राजनीनत भन्ने िरेका छन।् म स्वय ंपनन बेलाबखत सो शब्दावली प्रयोि िने 

िदिछु। तर वकैजल्पक राजनीनत र कल्याणकारी लोकतन्त्र पयाियवाची अवधारणा हुन।् ती दबु ैकुन ैअमकू 

चराको नाम होइन। ती दबु ैलोकतन्त्रको धरातलमा लोकतन्त्रका ससुसं्कृत मलू्य मान्यता अवलम्बन िदै 

देशको सीमाभभत्र बस्ने सब ैनािररकलाई सशुासन, समान अवसर, समान न्याय र सेवा प्रदान िनि सक्ने 

रा्य व्यवस्था हो। त्यस पररपे्रक्ष्यमा, कल्याणकारी लोकतन्त्र अथाित वकैजल्पक राजनीनत भनेको देशमा 

सघंीयता हुन ु या नहुन,ु देशमा धमि ननरपेक्षता हुन ु या नहुन ु होइन। आफ्ना धारणासाँि तादात्म्य राख्न े

ववचारलाई अग्रिामी र नराख्नलेाई पचचिामी भनेर िाली िनुि होइन। 



 

कल्याणकारी लोकतन्त्र समग्रमा भन्न ुपदाि आडम्बरी र उदार लोकतन्त्र, इमानदार र भ्रष्ट नेता, देशभक्त र 

देशघाती नेततृ्व, सशुासन र कुशासन हदने सरकार, अन्यायपणूि र न्यायपणूि समाज, अ-समतामलूक र 

समतामलूक सवंदृ्गधबबचको द्वन्द्व र अन्तर हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र नेपाली कांगे्रसले बोकेको प्रधान 

मदु्दा “लोकतन्त्र”, कम्यनुनस्टहरूले बोेेकको प्रधान मदु्दा “समाजवाद”, तराई/मधेश केन्रीत दलहरुले बोकेको 

प्रधान मदु्दा “पहहचान” र वववेकशील साझा पाटीले बोकेको प्रधान मदु्दा “सशुासनयकु्त, समतामलूक, 

कल्याणकारी रा्य”को समजष्टित रुप हो।  

 

तर हरेक राजनीनतको आफ्न ैपररवेश र धरातल हुन्छ। त्यो पररवेश र धरातललाई मनन िररएन भने राम्रो 

ववचार पनन कोरा भसद्धान्तमा सीभमत हुन्छ या त्यसले थप जहटलतामात्र ननम्त्याउाँछ। नेपालको पररपे्रक्ष्यमा 

कल्याणकारी लोकतन्त्र या वकैजल्पक राजनीनतका प्रमखु एजेण्डालाई बझु्न सहज हुने िरी दईु खण्डमा 

ववभाजन िनुि उपयकु्त हुन्छ। 

 

क) िाजनीनर्क-र्सामाश्जक एजेण्डा (Political-Social Agenda) 

१) स्थानीय ननकायलाई पनुसरंचना र सदुृढ िदै सघंीयताको खारेजी 

२)  धमि ननरपेक्षताबारे जनमत सगं्रह 

३) धमि, पहहचान, ससं्कृनत, सम्पदाको सरंक्षण 

४) आरक्षण, समावेशीता तथा सामाजजक न्याय 

 

यी ववर्य यो देशको अखण्डता, स्वाधीनता, साविभौमसत्ता, सम्मान, शाजन्त, पहहचान र अजस्तत्वसाँि जोडएका 

छन।् 

 

ख) िाजनीनर्क-आथिगक एजणे्डा (Political-Economic Agenda) 

१) भ्रष्टाचार ननयन्त्रण तथा सशुासन 



२) अथितन्त्रको उद्वेलन 

३) रोजिारी 

४) ननशलु्क र िणुस्तरीय साविजननक भशक्षा, स्वास्र्थय र सामाजजक सरुक्षा 

५) न्यनू आय भएकालाई आवास र िणुस्तरीय साविजननक यातायात 

६) सन्तभुलत ववदेश नीनत 

७) वजै्ञाननक भ-ूउपयोि तथा पवूािधार ननमािण 

८) वातावरण सरंक्षण 

 

यी ववर्य नािररकहरूको जीवन, जीववकोपाजिन तथा उनीहरूले अनभुतू िनि सक्ने िरी हाम्र ैजीवनकालमा 

नेपालको आमलू र हदिो रूपान्तरणसाँि जोडडएको छ। 

 

मागथका एजेण्डाहरू सनु्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र “राम रा्य” न ैननमािण िने पररकल्पना झैँ सनुनएला। तर 

त्यस्तो होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र “राम्रो रा्य” बनाउने पररकल्पना मात्र हो। राजनीनतक दशिनलाई 

व्यावहाररक धरातलमा उतानि नसककने अनत आदशिको पभुलन्दा बनाइयो भने त्यो चवरैकल्पनामा रूपान्तररत 

हुन्छ। राम्रो रा्य सन्तलुनमा हुन्छ, सपनामा होइन। ससंारभरी न ैसफल राजनीनत र राजकाज आदशि र 

यथाथिबीचको भमहहन रेखाबाट यात्रा िदिछ। त्यो भमहहन रेखाबाट हहाँड्न िाह्रो हुन्छ ककनभने त्यसले कहहले 

आदशिलाई अभल िौण बनाएको देखखन्छ भने कहहले यथाथिको धरातललाई ववभसिएझैँ भान पाररहदन्छ। तर 

समग्रमा त्यो समाज र देशको हहतमा हुन्छ। 

 

धेरैले भन्नेछन ्हहन्द ुराष्रबारे जनमत सगं्रि र सघंीयता खारेजीजस्ता “परुातनवादी सोच” बोकेर कहहल्य ै

पनन त्यो प्रिनतशील राजनीनत हुन सक्दैन। तर मागथ मलेै उल्लेख िरे झैँ समाज र देशको हहत िने 

राजनीनत र राजकाज केवल कोरा भसद्धान्तमा ननहहत हुाँदैन, समाज र देशको इनतहास, ससं्कृनत, भिूोल, 

अथितन्त्र, क्षते्रीय र अन्तराजष्रय राजनीनतक पररवेशमा ननहहत हुन्छ र हुनपुछि। यहद देश न ैववखजण्डत भयो, 

ववखजण्डत नभए पनन नाममात्रको रह्यो, धाभमिक आस्था ववस्तारै अनतवादमा पररणत हुाँदै ियो, सघंीयताले 



ववस्तारै भसङ्िो देशभभत्र छुट्टाछुट्टै “राष्र”को र तत्पचचात आत्मननणियको अगधकार खो्दै ियो भने पहहचान 

अनन सामाजजक न्यायको माि कहााँ िने? नेपालजस्तो देशका लागि देशको अखण्डता, स्वाधीनता, 

साविभौमसत्ता, शाजन्त र जस्थरता पहहचानको सम्मान, सामाजजक न्यायको प्रत्याभनूत र समतामलूक सवंदृ्गधको 

पहहलो शति हो। 

 

समाज र देश न ैअफिाननस्तान, इराक, इगथयोवपया, सडुान, भसररया, यमन जस्तो अशान्त, अजस्थर र हहसंाग्रस्त 

हुने हो भने भने सदै्धाजन्तक आदशिको के अथि? कनतपयलाई अब नेपालमा त्यस्तो हुन ैसक्दैन भन्ने लाग्ला। 

त्यो अनवाचयक भय र आफ्नो दृजष्टकोणको औगचत्य दशािउन प्रस्ततु िररएको उदाहरण मात्र हो भन्ने 

लाग्ला। तर होइन, त्यस्तो हुन सक्छ। एभशया, योरोप र अकिकाका धेरै देशमा त्यस्तो भएका छन।् त्यसलेै 

दरूदृजष्ट भएका देशहरुले राजष्रय प्राथभमकता ननधािरण िदाि ववकासका मदु्दाभन्दा पनन मागथ आन्तररक र 

वाह्य खतराको आंकलन िरेर राजष्रय सरुक्षालाई महत्व हदएका हुन्छन।् 

 

नेपालको पररपे्रक्ष्यमा राजनीनतक, आगथिक, सामाजजक, सांस्कृनतक, विीय, जातीय, भलिंीय, क्षते्रीय समस्या केवल 

समस्यमा मात्र होइनन,् ती “िम्भीर समस्या” हुन।् व्यवस्थाको स्वरुप जस्तोसकैु भए पनन नतनलाई कायिित 

र भावनात्मक दबु ैरूपमा हल िनि सरंचनाित र व्यवहारित दबुमैा िभमक सधुारको जरुरत हुन्छ, जसबारे 

मलै े“महहला, मधेशी, जनजाती लिायत अल्पसखं्यक, सीमान्तकृतहरुको हकहहतको सनुनजचचतता” खण्डमा चचाि 

िररसकेको छु। सवंवधान र काननुमा िररएका ससंोधनहरू तथा समावेशीताको अभ्यासले ववभेदलाई न्यनूीकरण 

िने हदशामा ठूलो फड्को मारेको छ तर त्यो फड्कोलाई सघंीयता र धमि ननरपके्षताको असामनयक आलापल े

ओझेलमा पाररहदएको छ। सघंीयता र धमि ननरपेक्षताको प्रवेशले नेपालीहरूलाई अझ एकीकृत बनाउनकुो साटो 

राजनीनतक, आगथिक, सामाजजक, सांस्कृनतक, विीय, जातीय, भलिंीय, क्षते्रीय सब ै हहसाबले पहहलेभन्दा बढी 

खजण्डत र भावनात्मकरूपमा ध्रुववकृत बनाइहदएको छ। 

 

प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपनछ पनन नेपाली भएर नेपाली न ैमारेर आउनेहरूले, ववदेशमा बसेर नेपालमा हहसंा 

मच्चाउनेहरूल,े पदीय लालसाका कारण आफ्ना आदशि नेताहरूको आदशिलाई न ै नतलाञ्जली हदनेहरूले, 



ववदेशीको इशारामा नाच्नेहरूले ननहहत स्वाथि पनुत िका लागि ल्याएको धमि ननरपेक्षता र सघंीयताको पचु्छर 

समाउनेहरूको पनन पचु्छर समाउन ुकल्याणकारी लोकतन्त्र अथवा वकैजल्पक राजनीनत होइन। धमि ननरपेक्षता 

र सघंीयता थोरै आन्तररक र धेरै ववदेशी चलखेल तथा नेताहरूको ननहहत स्वाथि र दासताका कारण ववदेशीको 

स्वाथिपनूत िका लागि भभत्राइएका “आयानतत एजेण्डा” न ै हुन।् यस दस्तावेजमा सकं्षेपमा प्रस्ततु तर्थय र 

ववचलेर्णमा ववचवास नलािे, आत्मपरक दृजष्टकोणको रङ्गिन चस्मा नलिाइकन बस्तपुरकरूपमा लेखखएका 

अनरु्न्धानात्मक तथा प्राक्षज्ञक सामग्री अध्ययन िरे हुन्छ। ती ककन र कसरी आयानतत एजेण्डा हुन ्भन्ने 

यथेष्ट प्रमाण भहेटनेछ। 

 

त्यसलेै धमि ननरपेक्षतबारे जनमत सगं्रह र स्थानीय ननकायलाई पनुसरंचना र सदुृढ िदै सघंीयताको खारेजी 

नेपालको पररपे्रक्ष्यमा अग्रिमन हो, पचचिमन होइन। यो मािि पररवतिन हो। िोरखा जान ु पने मान्छे, 

िोरखपरुनतर हहाँडरे कहहल्य ैिोखाि पगुिाँदैन। लोकताजन्त्रक अगधकारको कुरा हो, कसलैाई िोरखपरु न ैप्यारो 

लाग्छ भने, िए हुन्छ। तर िोरखपरु त्यस्तो िन्तव्य हो जहााँ पगुिसकेपनछ, मािि पररवतिन िने कुन ैसम्भावना 

रहाँदैन। 

 

परिमशष्ट 

भावना ि भमूमका 

लण्डन र काठमाडौँमा बसेर बबस वर्िभन्दा बढी बीबीसी ववचवसेवामा पत्रकाररता िदाि अन्तराजष्रय राजनीनतलाई 

ससिती र नेपाली राजनीनतलाई ननकै िहहरोसाँि बझु्ने मौका पाएाँ। राजनीनतक बझुाईलाई सदै्धाजन्तकरूपमा 

अभल नतखाने इच्छा गथयो। त्यसलेै लण्डन ववचवववद्यालयबाट अन्तरािजष्रय राजनीनतमा स्नातकोत्तर िरेँ। 

राजनीनतक पत्रकाररता, राजनीनतकमीहरूसाँिको ससंिि र राजनीनतक अध्ययनबाट मलेै जे-जनत जानेबझुेँ, 

त्यसमा कमी कमजोरी अवस्य छन।् महाकवव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने झैँ, “पहहले बझु्न कहठन, झन 

बझु्यो, झन कहठन, झनझन बझु्यो, झनझन कहठन” न ैबझुाइहरूको वास्तववकता हो। ती सधैँ सीभमत न ै

हुन्छन।् 



 

मेरा बझुाइहरूमा कमजोरी छन ्भन्नेमा म प्रष्ट छु। तर मेरा लागि साविजननक जीवनका दईु सबभैन्दा 

मलू्यवान आदशि: मेरो इमान र मेरो देशभजक्तमा मेरो बदु्गध र वववेकले भ्याएसम्म मलेै कहहल्य ैकमजोरीको 

प्वाल पनि हदइन। कनतपयलाई यस्तो कथन ढोङ्िी र दम्भपणूि लाग्न सक्छ। तर मटुुबाट उम्लेको आवाज 

अत्यावचयक समयमा मखुररत िदाि कसलैाई अन्यथा लाग्छ भने त्यसको ववर् वपउन म तयार छु। 

 

राजनीनतमा प्रवेश िनुिभन्दा अिाडडसम्म म पत्रकाररता र परोपकारमा िहहरोसाँि आवद्ध गथएाँ। ती दवु ै

क्षेत्रमा कनतपय व्यजक्तहरूसाँि सहमनत र ववमनतहरू भए तर मेरो इमानदारीबारे खास ै प्रचन उठेन। 

पत्रकाररताबाट प्रशभंसत न ैभएर ववदा भलएाँ भने परोपकारमा देशभभत्र र बाहहर बस्ने नेपालीहरूबाट उत्साहजनक 

स्नेह पाएाँ, जसका कारण हामी हजारौँ नेपालीहरू भमलेर धेरै राम्रा कामहरू िनि सफल भयौँ। तर केही 

नेपालीहरूले मरेो इमानदारीमागथ बेलाबखत प्रचन उठाएपनछ मलैे २०७३ सालमा आमाको मखु हेने हदनमा 

“मलेै मेरो इमानदारी िमुाएको भए, आमाको रित वपए बराबरको पाप लािोस”् भनेर एउटा लखे न ैलेखरे 

आफ्नो बचाउ िनुि पयो। भन्नेले अहहले पनन “किजचचयानटी फैलाउन आएको एजेण्ट” देखख “डलरे” सम्मका 

िाली हदने िरेकै छन।् त्यो मेरालागि गचन्ताको ववर्य होइन। 

 

गचन्ताको ववर्यचाहहाँ देश हो। त्यसबारे चाहहाँ भन्न ैपने केही कुरा छन।् आजभोली, ववचवव्यावपकरणको हवाला 

हदाँदै आफूलाई ववचव नािररक (global citizen) ठान्ने ववभशष्ट भशक्षा पाएका या पेसा िरररहेका कनतपय 

यवुाहरुले मसाँिको अन्तकृि यामा देशभजक्तको अवधारणा न ैअब परुानो भइसक्यो भन्ने निरेका होइनन।् 

त्यसो भन्ने यवुाहरूलाई मलेै भन्ने िरेको छु, “तपाईंको त देश छ र त्यसो भन्न ु हुन्छ। एकजना 

प्यालेजस्टनीलाई िएर ‘ववचवव्यापीकरणको यो समयमा नतमीलाई देश ककन चाहहयो, राम्रो जीवन भए पगु्दैन? 

भनेर सोध्नहुोस।् अनन थाहा हुन्छ देश र देशभजक्तको अथि। अनन थाहा हुन्छ, देश नहुनकुो पीडा।” तसथि, 

जनतसकैु ववचवव्यापीकरण भए पनन देशभजक्तको अथि हुन्छ र रहन्छ। 

 



बेलायतमा १५ वर्ि बस्दा, कनतपय अकिकी र दक्षक्षण एभशयाली साथीहरूसाँि भलाकुसारी हुाँदा म उनीहरूलाई 

सधैं एउटा कुरा भन्ने िथेँ: “हामी लण्डनमा आरामको जीवन ववताएर बसेका छौँ। सप्ताहन्तमा साथीहरू 

बोलाएर रात्रीभोजन िदाि आ-आफ्नो देशको राजनीनत र समग्र अवस्थाको आलोचना िनि कहहल्य ैचकु्दैनौँ। 

तर वास्तववकता के हो भने हामीजस्ता अभलकनत पढेका, लखेेका, देखेका, बझुेका र आफूलाई अभल इमानदार 

सखंझने माननसहरू पजचचमी ववचवमा रमाएर बस्छौँ र देशको राजनीनत भ्रष्ट र असक्षमहरूको हातमा 

छोडडहदन्छौँ। देशको जस्थनत बबगग्रनमुा उनीहरूभन्दा हामी बढी जजम्मेवार छौँ। त्यसको अथि हामीजस्ता मान्छे 

ववकभशत देशमा आउन ुहुाँदैन भनेको होइन। आउनपुछि , देख्नुपछि , भसक्नपुछि। तर समय छाँदै देश फककि नपुछि 

भन्न खोजेको हो।”  

 

त्यही फककि नपुछि भन्ने प्रबल धारणाले मलाई नेपाल फकाियो। नेपाल फककि नमुा या लण्डनमा रहाँदा “हेल्प 

नेपाल नेटवकि : नेपालका लागि महहनाको सय रुपयैााँ कोर्” अभभयान चलाएर परोपकारी कामहरू िनुिमा मेरो 

कुन ैअरू स्वाथि गथएन। गथयो त केवल मलेै देखकेो, भोिेको नेपालल ेजिाएको देशभजक्तको भावना। त्यो 

माटो र त्यो धतीको अशं जहााँ टेक्दा मलाई “म” भएको अनभुनूत हुन्छ। कहहलेकाहहाँ अनौपचाररक कुराकानीमा 

यी भावना अभभव्यक्त हुाँदा मलाई केही साथीहरूल े“तपाईं यो देशभजक्तको कुरा छोड्नसु,् तपाईं आफ्नो मनको 

शाजन्त र स्वाथिको लागि फककि नभुएको हो नन” भनेका छन।् मान्छेले जे िछि स्वाथिकै लागि िछि भन्ने भावना 

अन्यत्र पनन बारम्बार अभभव्यक्त भएको पाइन्छ। तर हरेक सकुमिलाई “खुशी खोजीको मानवीय स्वाथि”साँि 

जोडरे हेनुि उपयकु्त हुाँदैन। 

 

त्यस्तो ववचलेर्ण िने हो भने, ववचवकै सवािगधक धनी बबल िेट्सल ेआफ्नो ९५ प्रनतशत सम्पवत्त परोपकारका 

लागि हदन िरेको घोर्णा होस ्या नेपालका महाबबर पनुदेखख रामजी अगधकारीसम्म सबलेै िरेका अतलुनीय 

सकुमि, ती सबलैाई “नतनले आफैँ  खशुी हुन िरेका त हुन ् नन, समाजसेवा त ननउाँमात्र हो” भनेर सरलीकृत 

िररहदए भइहाल्छ। व्यजक्तित खुशीको प्रयास समाजलाई घात िने ननहहत स्वाथिसाँि जोडडयो भने त्यो 

आलोच्य हुनपुछि। तर व्यजक्तित खुशीको प्रयास समाजको हहतसाँि जोडडयो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा 

सम्मान िनुिपछि। 



 

२०६५ सालमा नेपाल फककि एपनछ म मेरो पेसा, लेखन र परोपकारी िनतववगधम ैसलंग्न गथएाँ। खुशी गथएाँ। तर 

दशौँ लाख नेपालीलाई जस्त ैमलाई पनन देशको राजनीनत र त्यसले सजृना िरेको ववकृनतले पोलेर भभत्रभभत्र 

खरानी बनाउन थालेपनछ मेरा सोचाइहरू पररवतिन हुन थाले। आफू तलुनात्मकरुपमा सफल र प्रशभंसत न ै

भएको तर देशको हाल हदनहदन ैबेहाल हुाँदै िएको र देशले आफ्नो ऐनतहाभसक िौरव िमुाउाँ दै िएको देख्दा 

मलाई आफ्नो सफलता देखेर आफैलाई खुशी होइन, ल्जा महशसु हुन थालेको गथयो। कुन ैपनन देशको 

ददुिशाको कारण केवल खराब राजनीनतकमी मात्र होइनन,् असल माननसहरूको मौनता पनन हो। देशको मलू 

नीनत राजनीनत न ैहो त्यसैले समाज पररवतिन िने हो भने राजनीनतमा योग्य व्यजक्तहरू आउन ैपछि भनेर 

भार्ण िने र लेख्न ेमान्छे म, अब आफैँ  राजनीनतमा होभमने हो कक भनेर िम्न थालेँ।  

 

त्यसबीच सब ैप्रमखु पाटीका कयौँ प्रमखु नेताहरूले आ-आफ्नो पाटीमा सामेल हुन अनेक आग्रह िरे। तर 

परुाना पाटीमा म िएाँ भने “म बन्छु तर देश बन्दैन” भन्नेमा म प्रष्ट गथएाँ। अथाित मेरो पेशाित, शकै्षक्षक 

पषृ्ठभमूीले मलेै कुन ैपद प्राप्त िरे पनन त्यसले सानानतना तदथि पररवतिन िनुिको अलावा देशको रूपान्तरणमा 

कुन ैताजत्वक अन्तर ल्याउने गथएन। मेरो भाग्य भन्नपुछि , मलैे म जस्त ैसोचाइ राख्न ेअरू साथीहरू पनन 

पाएाँ। नयााँ पाटी न ैननमािण िरेर अनघ बढ्ने अननचचयपणूि राजनीनतक सिंमणमा पनन मेरो कुन ैननहहत 

स्वाथि गथएन, ननतान्तरूपमा देशप्रनतको माया गथयो।  

 

मलूत: मेरो र मभन्दा मागथको पसु्ता हो, जसले यो देश यस्तो बनायो कक ववकभसत देशहरूले भभसा ननयम 

अभलकनत खकुुलो पाररहदने हो भने अपवादबाहेक भसाँि ैपसु्ता न ैयो देश छोडरे जानेगथयो र सककन्छ भने 

आफ्ना बबुाआमा पनन लजैाने गथयो। कस्तो देश बनायौँ हामीले जहााँ देशभजक्त सामाजजक सञ्जालदेखख 

सडक-सडकमा उभलिन्छ तर मौका भमल्यो भने अपवाद बाहेक कोही देशमा बस्न चाहाँदैन। 

 

म देशकै लागि भनेर परोपकारी िनतववगधमा सलंग्न भएाँ। देश ैभनेर देश फककि एाँ। देश ैभनेर वकैजल्पक 

राजनीनतको कहठन बाटो भलएाँ। तर अहहले हेदािहेदै देश न ैसकंटउन्मखू हुाँदै िएको िहहरो आभार् भइरहेकोछ। 



२०७४ सालको शरुुनतर साझा पाटी स्थापना िनि बीबीसीबाट राजीनामा हदएपनछ २०७२ सालको सवंवधानले 

ल्याएको प्रमखु पररवतिन अथाित िणतन्त्र, सघंीयता र धमि ननरपेक्षतालाई ससं्थाित िनुिपछि भन्ने मेरो 

मान्यता रह्यो र म त्यस ैअनरुुप प्रस्ततु भएाँ। यद्यवप, ती पररवतिनहरूबारे जन असन्तोर् बढ्दै िएको 

खण्डमा र नतन ैमदु्दाका कारण अजस्थरता कायम रहने जस्थनत आएमा ती ववर्यहरूबारे जनमतसगं्रहमा 

जानकुो ववकल्प नरहने कुरा पनन पाटीको दस्तावेजमा उल्लेख िररएको गथयो। 

 

त्यसभैएर, साझा पाटी र एकककृत वववेकशील साझा पाटी ननमािणको िममा ननशलु्क र िणुस्तरीय साविजननक 

भशक्षा, स्वास्र्थय, सामाजजक सरुक्षा, भ्रष्टाचार ननयन्त्रण, सशुासन, रोजिारी, ववकास, सामाजजक न्याय र 

समतामलूक सवंदृ्गधको एजेण्डालाई प्रधान बनाउाँ दै पाटीको राजनीनतक दशिनलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र 

भननयो। नतन ै मदु्दाहरूको जोडदार वकालत िररयो। यद्यवप, नेपालको भरूाजनीनतक र सामाजजक 

ववववधताबारेको िम्भीर सवंदेनशीलतालाई मध्यनजर िदाि, मभभत्र भावी नेपालका बारे अनेकौँ सशंय कायम 

नभएको चाहहाँ होइन। दभुािग्यवश ती सशंयहरूले मतुिरूप भलाँदै िइरहेका छन।् 

 

जस्थनत झनझन सवंेदनशील भएर िइरहेको छ र भववष्यमा हुने सरकार पररवतिनहरूले सो जस्थनतमा ताजत्वक 

अन्तर ल्याउने  सम्भावना देखखाँदैन। त्यनत हुाँदाहुाँदै पनन देशको वाह्य र आन्तररक सरुक्षा, सद्भाव तथा 

देशको अखण्डता र अजस्तत्वमागथ न ै बढ्दै िएको िम्भीर खतराबारे आवचयक िम्भीरता नदेखखएको र 

िम्भीर हुाँदा हढलो भइसकसकेको हुनसक्ने अनभुनूत भइरहेको छ। त्यसलेै, अब मेरो ब्रह्म र वववेकले देखेका 

ननजचचत ववर्यहरूमा मौन या ननरपेक्ष रहन ुउपयकु्त हुाँदैन भन्ने ननष्कर्िमा पिेुको हुाँ। 

 

त्यसो िदाि मलाई “अग्रिामी” समाजल े“पचचिामी”को छाप लिाइहदनेछ। त्यसले मलाई केही फरक पने छैन। 

मान्छे मारेर आएका, हर हदन भ्रष्टाचार र देश दोहन िरेर अप्रत्यक्षरूपमा िररब र ववपन्नहरूको हत्या 

िरररहेका, यो देशको स्वाभभमानमा आाँच पऱु्याइरहेकाहरूलाई कसलेै अग्रिामी भन्छन ्र नतनका पनछ लािेर 

मेरो अहहसंात्मक, इमानदार, सवंवधानसम्मत र पणूित: लोकताजन्त्रक ववचारकै आधारमा मलाई दानवीकृत 

िछिन ्भने नतनका लागि म दानव न ैदेखखन तयार छु। हो, मलाई थाहा छ यो िममा मलैे म वररपरीकै, 



मलाई सहयोि िने, स्नेह, सद्भाव र ववचवास राख्न ेधेरै साथीभाइहरू िमुाउन ुपनेछ। सामाजजक सञ्जलमा 

ववर् वमन हुनेछ र मलेै ववहान ैबेलकुी त्यो ववर् सेवन िनुि पनेछ। तर म त्यसका लागि तयार छु। म फरक 

दृजष्टकोण राख्न ेशभेुच्छुकहरूले सोचे अनरुूप हुन नसकेकोमा दखुी छु। 

 

मलैे मान्छेलाई ववचारका आधारमा होइन, उसको िणुदोर्का आधारमा मलू्यांकन िरेँ। मलेै अभ्रष्ट, भर र 

शाजन्तपणूिरूपमा ववपररत दृजष्टकोण राख्नहेरुलाई कहहल्य ै दानवीकरण िररन र भववष्यमा पनन िनेछैन। 

ककनभने, म ववचारको दास होइन। यो देशको चाहहाँ दास हुाँ। मेरो इमान र मेरो बझुाइको देशभजक्तमा सम्झौता 

निरी मतृ्यशुयैामा पिुेँ भने मसु्कुराएर अजन्तम सास फेनेछु। त्यो मेरालागि अग्रिामी मरण हुनेछ। बबराएको 

बाटोबाट फककि एर सही बाटो पनु: पकिन ुमेरा लागि अग्रिमन हो, पचचिमन होइन। यनत भावना र भभूमका 

पोखेपनछ अभलकनत हलकुा महशसु भएको छ। वचैाररक समानता भए पनन, नभए पनन, आजसम्म जे जनत 

िरेँ, ती तपाईंले हदएका आलोचना, प्रशसंा र पे्ररणाका पररणाम हुन।् अझ ैिनि धेरै बााँकी छ, सबभैन्दा ठूलो 

कुरा देश बनाउन ैबााँकी छ। तपाईंको सधैँ भलो होस,् नेपालको जय होस!् धेरै धेरै धन्यवाद! 

 

प्रनर्किया लखे्न ि मलाई र्सम्पकग  र्नग कृपया https://rabindramishra.com/contact/ मा जानहुोला। 


