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शिक्षाविद्हरु भन्चन् : हाम्रा शिक्षकले 
ककताब पढाउँछन् तर व्यिहार पढाउँदैनन् 

 
सनुिता न्यौपािे 

शिक्षा भनकेो सबलै ेस्वीकान ेर महत्त्व ददन ेविषय हो । वनरपके्ष रुपमा 
हेदा शिक्षाको इवतहास राम्रो छ । विभभन्त नीवत वनयमहरु बनकेा छन ्
। विद्यालय बढेका छन ्। विद्यार्थी बढेका छन ्। छात्राहरु बढेका छन ्
। सान्रद्भभकताको दृकिल ेहेदा देिमा बरेोजगार बढेको कारण शिक्षा 
गणु�र नभएर हो भन्त ेभनाइ सनु्तमा आइरहेको छ । गणु�र भन्त े

कुरा समयसगँ आबद्द हुन ेकुरा हो । दहजोका ददनहरुमा र्थोरै पढेर र पढाएर हुन ेतर आज 
र्थोरै पढेर नहुन ेअि�ा  छ ।  

शिक्षामा बढ्दो दलीय ह�क्षेपको कारण पवन शिक्षाको गुण�र ख��एको भनाई 
शिक्षाविद्हरुको छ । नपेालमा शिक्षा प्रणालीको योजनाबद्द विकासमा विभभन्त प्रयासहरु 
भएकै हुन ्। विभभन्त प्रयास र अभ्यासका िाबजतु पवन शिक्षाको विकास जनअपके्षा अनसुार 
अगाकि बढ्न नसकेको िा�विकता पवन हामैर् अगाकि छ ।  
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अगाकि बढ्न नसकेको िा�विकता पवन हामैर् अगाकि छ ।  

प्रशसद्द लखेक हिवट स्पने्सरल ेभनकेा छन ् ‘मावनसलाई पणूव जीिन व्यतीत गनवको लागग 
तयार पानुव न ैशिक्षाको कायव हो ।’ तर, हाम्रो शिक्षा मावनसलाई पणूव जीिन व्यतीतको लागग 
तयार पानुव भ�ा पवन वनर�रता ददन ेतर निीनता नददने खालको  छ । हाम्रो शिक्षकल े
ककताब पढाउँछन ् तर व्यिहार पढाउँदैनन ् । शिक्षकल े ककताब र व्यिहारको किीलाई 
समन्वय गन ेज्ञान न ैशसकाउन सकेको छैन ्। जनिगि पवन ककताबी कुरामा मात्र शसवमत 
रहे भन्त ेआरोप लागगरहेको अि�ामा जनिगि पवन म गरेर खानु्च नभनरे जागगर कहाँ 
पाइन्च भनरे खोज्यो । 

‘एक िषव बाँच्न ुछ भन ेधान रोप, दि िषव बाँच्न ुछ भने फलफूलको बोट रोप र परूा जीिन 
बाँच्न ुछ भन ेशिक्षा रोप’ भन्त ेप्रशसद्द चिवनयाँ भनाइबाट पवन बझु्न सककन्च शिक्षा जीिनमा 
कवत महत्त्वपणूव छ भन्त ेकुरा । तर, शिक्षामा हुन ेदलीयकरण, व्यापारीकरण, राजनीवतक 
ह�क्षपेको कारण शिक्षा क्षते्रमा विभभन्त समस्माहरु बढ्दै गइरहेका छन ्। गयन ैपषृ्ठभवूममा 
सवुनता न्यौपानले े शिक्षाविद् विद्यानार्थ कोइराला, कत्रभिुन विश्वविद्यालयका उपकुलपवत 
तीर्थव खवनयाँ, रेक्टर सधुा कत्रपाठी र शिक्षािा� के��य विभागअ�गवत अङ्ग्रजेी शिक्षा 
विभागका प्रमखु प्रमे फ्याकसँग गरेको कुराकानीको महत्त्वपणूव अंिहरु यहाँ प्र�तु 
गररएको छ । 

नपेालको शिक्षा पद्दवतको बारे तपाईको समर मलु्याङ्कन क�ो छ ? 

कोइरालााः पद्दवत भन्ताल े मरेो वििारमा 
तीनओटा कुराल े प्रभाि पादवछ । लगानी, 
प्रकिया र पररणवत । 

लगानी भनकेो शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय 
भिन आददमा लगानी गन ेकुरा भयो  । अर्थात 
सरकारल े गन े लगानी । पररणवत भन्ताल े
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नवतजालाई बझुाउँछ । अको हो प्रकिया । पठनपाठनलाई  हामी प्रकिया 
भन्चाँैै ।  

यी तीनओटा कुरालाई हेदा मलै ेलगानीमा ठूलो समस्मा देकददन ँ। ककनभने 
प्रत्मके िषव विद्यार्थी बदशलरहन्चन ्। शिक्षक भन ेकम बदशलन्चन ्। पाठ्यिम 
वनशित अिभधमा बदशलन्च । अदहल ेसरकारको लगानी घट्दो िममा छ । 

सरकारको लगानी त खकुचियो तर अभभभािकको लगानी भन ेबढेको छ । 
त्मसलै ेलगानी घट्यो भन्त पवन गाह्रो छ । लगानीको पाटोमा त्मवत समस्मा 
देकददन ँ।  

मलै ेप्रकियामा सबभै�ा ठूलो समस्मा देदछु । शिक्षण तररका न ैरा�ो भएन । 

िुल प�न ेकेटाकेटी मोबाइल िलाएर आउँछ तर शिक्षकल ेमोबाइल ब� 
गनव भन्च । िुलको केटाकेटी कचयटुरमा जानकार भएर आउँछ, शिक्षक 
कचयटुर िलाउन ैिराउँछ । त्महाँ ठूलो खािल शसजवना भयो ।  

दहजोको केटाकेटी र आजको केटाकेटीको जानकारीको तह फरक छ । 
दहजोको केटाकेटीमा जानकारी कम हु�ो भन े आजको केटाकेटी सब ै
जानकारीबाट पोख्त छन ् । शिक्षक भन े दहजोकै बदु्धद्द बोकेर आयो । 
विद्यार्थीलाई केही र्थाहा छैन, मलाई मात्र र्थाहा छ भन्त लाग्यो ।  शिक्षक बोल्न 
मात्र खोज्छ विद्यार्थी गनव खोज्छ । त्मसलै ेप्रकियामा अप्ठ्ठ्यारो छ ।  

तसे्रो हो पररणवत । दहजो हामीलाई बोशलखान ेमाने्च िादहएको भर्थयो भन ेआज 
गररखान ेमाने्च िादहएको छ । दहजो गररखान ेमाने्चलाई दशलत भनरे हेकपएको 
हो । जो बोलरे खान्च त्मो ठूलो भयो । आज उ�ाउनपेन� ��वत छ । 
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बोशलखानले ेस�ान नपाओस ्। गररखानले ेस�ान पाओस ्। अर्थिा दिुकैो 
बीिमा समन्वय कायम होस ्। मलै ेप्रकिया र पररणवतमा समस्मा देदछु । 

 कत्रपाठी –नपेालको शिक्षा सदै्दान्त�क बढी भयो, व्यिहाररक कम भयो । 
त्मसल ेगदा रोजगारी शसजवना गन ेखालको नभएर रोजगारी खोज्न ेखालको 
भयो । 

खवनयाँ –नपेालको शिक्षा परम्परागत ढाँिाम ैिशलरहेको छ 
। ठूलो राजनीवतक पररितवन पिात शिक्षामा पवन पररितवन 
आउँछ भन्चन ् । पचछल्लो राजनीवतक पररितवन पिात 

शिक्षामा खास पररितवन आउन सकेन । 

फ्याक –शसकाइ प्रभािकारी छैन । गणु�रीय शसकाइका लागग गणु�रीय 
शिक्षा िादहयो । यसको लागग गणु�रीय व्यि�ापन िादहयो । गणु�रीय 
व्यि�ापनका लागग राम्रो नीवत िादहयो । राम्रो लगानी हुनपुयो । शिक्षामा 
लगानी बढेज�ो दे�खए पवन त्मो लगानी सब ैशिक्षकको तलबमा जान्च । 
प्रभािकारी शसकाइका लागग राज्यको राम्रो लगानी छैन । 

हाम्रो शिक्षा प्रणालीको सबल र दबुवल पक्षहरु केके हुन सक्लान ्? 

कत्रपाठी – दबुवल पक्ष भनकेो व्यिहाररक कम र सदै्दान्त�क बढी 
भयो । शिक्षामा राजनीवत बढी हाबी भयो । शिक्षक र विद्यार्थीहरु 
व्यगिगत राजनीवतको लागग शिक्षण सं�ा प्रयोग गरररहेका 

छन ् ।  िशैक्षक क्षते्रमा गनव खोजकेो काम गनव नसक्न ु अभधक राजनीवतक 
प्रभािल ेगदा भएको छ ।  
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सबल पक्ष कत्रभिुन विशश्वद्यालयको स�भवमा भ�ा नपेालको उ� शिक्षालाई 
यसलै ेधानकेो छ । यो सब ैविश्वविद्यालयको आधार यवुनभशसिटी हो ।  

खवनयाका – नपेालको स�भवमा नपेालमा पढ्न िाहन ेजवत सबलैाई उ� 
शिक्षा ददइरहेका छौँ । यरुोप अमरेरकामा सबलै ेपढ्न पाउदैनन ्। तर, हाम्रो 
विश्वविद्यालयल ेिषनेी लाखौँको सङ्ग्यामा विद्यार्थी भना गछव । यो हाम्रो 
सबल पक्ष हो । 

दबुवल पक्ष हाम्रो शिक्षा गणु�रीय हुनको लागग पणूव तयार छैन । हामीमा 
अनसु�ान कम हुन्च । विद्यार्थीको पढाइमा लगाब कम छ । हामील े

अ�राकििय �रको गणु�र ददन सकेका छैनौँ ।  

फ्याक –सबल पक्ष भनकेो दगुवम क्षते्रमा पवन सामदुागयक 
विद्यालय खलुकेा छन ्। न्यनू आ�र्थिक ��वत भएकाल ेपवन 
पढ्न पाएका छन ् । अपिाद बाहेक िुलको दायरा भ�ा 
बादहर विद्यार्थी छैनन ्। सबकैो लागग खलुा छ । नीवतगत रुपमा 

पवन राम्र ैछ । मातभृाषमा पढाइ हुन ुभनकेो अको राम्रो कुरा हो ।  

दबुवल पक्षमा शिक्षक  ि�ापन राम्रो छैन । सरकारको सामदुागयक 
विद्यालयमा लगानी छैन । शसकाइको �रमा जग न ैबसकेो छैन । शसकाइको 
जग कमजोर रहेको छ । 

नपेालको शिक्षा पद्दवत सदै्दान्त�क बढी र  िहाररक कम भयो भभ े
टीकाकटप्पणीहरु सभु पाइन्च । रेक्टर र उपकुलपवतल े पवन य� ै
भभभुयो  । यसमा तपाईको वििार के छ ? 
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सबल पक्ष कत्रभिुन विशश्वद्यालयको स�भवमा भ�ा नपेालको उ� शिक्षालाई 
यसलै ेधानकेो छ । यो सब ैविश्वविद्यालयको आधार यवुनभशसिटी हो ।  

खवनयाका – नपेालको स�भवमा नपेालमा पढ्न िाहन ेजवत सबलैाई उ� 
शिक्षा ददइरहेका छौँ । यरुोप अमरेरकामा सबलै ेपढ्न पाउदैनन ्। तर, हाम्रो 
विश्वविद्यालयल ेिषनेी लाखौँको सङ्ग्यामा विद्यार्थी भना गछव । यो हाम्रो 
सबल पक्ष हो । 

दबुवल पक्ष हाम्रो शिक्षा गणु�रीय हुनको लागग पणूव तयार छैन । हामीमा 
अनसु�ान कम हुन्च । विद्यार्थीको पढाइमा लगाब कम छ । हामील े

अ�राकििय �रको गणु�र ददन सकेका छैनौँ ।  

फ्याक –सबल पक्ष भनकेो दगुवम क्षते्रमा पवन सामदुागयक 
विद्यालय खलुकेा छन ्। न्यनू आ�र्थिक ��वत भएकाल ेपवन 
पढ्न पाएका छन ् । अपिाद बाहेक िुलको दायरा भ�ा 
बादहर विद्यार्थी छैनन ्। सबकैो लागग खलुा छ । नीवतगत रुपमा 

पवन राम्र ैछ । मातभृाषमा पढाइ हुन ुभनकेो अको राम्रो कुरा हो ।  

दबुवल पक्षमा शिक्षक  ि�ापन राम्रो छैन । सरकारको सामदुागयक 
विद्यालयमा लगानी छैन । शसकाइको �रमा जग न ैबसकेो छैन । शसकाइको 
जग कमजोर रहेको छ । 

नपेालको शिक्षा पद्दवत सदै्दान्त�क बढी र  िहाररक कम भयो भभ े
टीकाकटप्पणीहरु सभु पाइन्च । रेक्टर र उपकुलपवतल े पवन य� ै
भभभुयो  । यसमा तपाईको वििार के छ ? 

कोइरालााः यो भनकेो बाटोमा गीत गाउन ेकुरा हो । हरेक सदै्दान्त�क कुरा 
व्यिहाररक हुन ्र हरेक व्यिहाररक कुरा सदै्दान्त�क हुन ्। प्रश्न के उठ्छ भन े

सदै्दान्त�कलाई व्यिहाररक बनाउन जावनन्च कक जावनदैन ? यवत मात्र ठूलो 
समस्मा हो । त्मो समस्मामा हाम्रो शिक्षक िकेुको छ । कसलै ेहाम्रो शिक्षा 
व्यिहाररक भएन भन े मलै े ठाि ै मदुािाद भवनददनु्च । ककनभन े व्यिहाररक 
भएन भनरे कसल े भन्त े ? शिक्षकल े भन्त पाइन्च ? रेक्टरल े भन्त पाइन्च ? 

कसलै ेव्यिहाररक भएन भन्यो भन ेउसल ेबनाउन पवन जान्त ुपयो । हाम्रो शिक्षा 
व्यिहाररक नभएको होइन, व्यिहाररक नबनाएको हो  । शिक्षण गन ेतररका 
व्यिहाररक भएन र पररणाम पवन व्यिहाररक भएन । शिक्षा व्यिहाररक भएन 
भन्त ेकुरा गलत हो । भएन भन्तले ेगरेन, भएन भन्त मात्र जान्यो । 

हाम्रो शिक्षकल ेमार्क्विाद पढेर आएको हुन्च । मार्क्वलाई न उसल ेचिन्यो न 
देयो । र्थोत्रा ककताब पढेको भरमा मार्क्वल ेभनकेा कुरा व्यिहाररक हुन्च 
भन्त पाइन्च ? माओ, लवेननल ेभनकेो व्यिहाररक हो भन्त पाइन्च ? न मार्क्वल े

यहाँको माटो देखकेो छ, न उसल ेयहाँको माटो चिनकेो छ । कसलै ेनपेाल 
िगीय समाज हो भन्च भन ेत्मो सरासर गलत हो । नपेाल जात, धमव, क्षते्रको 
समाज हो । नपेालको समाज त अकै छ, जो मार्क्वल ेबझुकेो समाज होइन । 

नपेालको शिक्षा पद्दवतमा व्यगिको िशैक्षक स्थ�वतको मलु्याङ्कन गदा 
उसल ेआफ्नो जीिनकालमा शिक्षाको माध्यमबाट समर रुपमा हाशसल 
गरेको ज्ञान सीप र क्षमताको भ�ा पवन ३ घण्टाको समयािभधभभत्र उसल े
प्रदविन गन ेगरेका �रण िगि क्षमताको आधारमा मात्र मलु्याङ्कन हुन े
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गरेको र त्मो आफैमा अत्म� ैखोटपणू व रहेको भनाईलाई कभिको सत्मको 
नशजक ठान्तहुन्च ? 

कोइराला –कुन ैपवन चिजलाई व्यि गन ेतररका हुन्च । हाम्रो पखुाल ेकवत 
राम्रो कुरा गरेका छन ्। ‘जवत िोरी बाट ेपवन गाँठो एउट ै।’ जवत कुरा गरे पवन 

टुङ्ग्ग्याउन ेएउट ैतररकाल ेहो । त्मही कुरालाई एक वमनटेमा भन्त सककन्च । 

शिक्षकल े विद्यार्थीलाई शसकाएन । आफैल े भन्यो तीन घण्टामा जाँच्न  
सककदैन । सककन्च । ककन सककदैन ? सीप जाँच्न सककदैन ? अब प्रश्न यहाँ छ 
हाम्रो शिक्षकल े ज्ञान सीप, प्रिभृि, शस�ा� पक्षको प्रश्न सोध्यो कक 

शस�ा�लाई व्यिहार र व्यिहारलाई शस�ा�मा बद�न स�्ै ो ककशसमको 
क्षमताको प्रश्न सोध्यो ? त्मो सोध्न नजान्त ेशिक्षक, गाली खान ेजाँि ? म यो 
कुरामा सहमत छैन ।  

कत्रपाठी –शिक्षामा भएको य�ो कुरालाई वि�ाकपत गनवको ला�ग समेसे्टर 
शसस्टम ल्याएको हो ।  िाकषिक प्रणाली अनरुुप ठीक भर्थएन, अदहल ेभन ेठीक 
छ ।  

खवनयाँ –एक िषव पढेर ३ घण्टामा मलु्याङ्कन गनुव भनकेो यो भ�ा नराम्रो 
��वत अरु केही होइन । ककनकक एक िषव स� उसको मलु्याङ्कन नगन े
अ��मको तीन घण्टामा मलु्याङ्कन गनुव भनकेो यो भ�ा कमजोर पक्ष अरु 
छैन। त्मही हुनाल ेसमेसे्टरे शसस्टममा गएको हौँ ।  

फ्याक– प्रणालीको दोष हो । राम्रो न�र ल्याउन ेराम्रो िुल, नराम्रो न�र 

ल्याउन ेनराम्रो िुल भनरे हामील ेमलु्याङ्कन गयाैै । शिक्षालाई मात्र ध्यान 
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गरेको र त्मो आफैमा अत्म� ैखोटपणू व रहेको भनाईलाई कभिको सत्मको 
नशजक ठान्तहुन्च ? 

कोइराला –कुन ैपवन चिजलाई व्यि गन ेतररका हुन्च । हाम्रो पखुाल ेकवत 
राम्रो कुरा गरेका छन ्। ‘जवत िोरी बाट ेपवन गाँठो एउट ै।’ जवत कुरा गरे पवन 

टुङ्ग्ग्याउन ेएउट ैतररकाल ेहो । त्मही कुरालाई एक वमनटेमा भन्त सककन्च । 

शिक्षकल े विद्यार्थीलाई शसकाएन । आफैल े भन्यो तीन घण्टामा जाँच्न  
सककदैन । सककन्च । ककन सककदैन ? सीप जाँच्न सककदैन ? अब प्रश्न यहाँ छ 
हाम्रो शिक्षकल े ज्ञान सीप, प्रिभृि, शस�ा� पक्षको प्रश्न सोध्यो कक 

शस�ा�लाई व्यिहार र व्यिहारलाई शस�ा�मा बद�न स�्ै ो ककशसमको 
क्षमताको प्रश्न सोध्यो ? त्मो सोध्न नजान्त ेशिक्षक, गाली खान ेजाँि ? म यो 
कुरामा सहमत छैन ।  

कत्रपाठी –शिक्षामा भएको य�ो कुरालाई वि�ाकपत गनवको ला�ग समेसे्टर 
शसस्टम ल्याएको हो ।  िाकषिक प्रणाली अनरुुप ठीक भर्थएन, अदहल ेभन ेठीक 
छ ।  

खवनयाँ –एक िषव पढेर ३ घण्टामा मलु्याङ्कन गनुव भनकेो यो भ�ा नराम्रो 
��वत अरु केही होइन । ककनकक एक िषव स� उसको मलु्याङ्कन नगन े
अ��मको तीन घण्टामा मलु्याङ्कन गनुव भनकेो यो भ�ा कमजोर पक्ष अरु 
छैन। त्मही हुनाल ेसमेसे्टरे शसस्टममा गएको हौँ ।  

फ्याक– प्रणालीको दोष हो । राम्रो न�र ल्याउन ेराम्रो िुल, नराम्रो न�र 

ल्याउन ेनराम्रो िुल भनरे हामील ेमलु्याङ्कन गयाैै । शिक्षालाई मात्र ध्यान 

ददइयो तर गणु�र�य शशकाइमा �ान ददन श कएन । शशजवना�क शीप 

हराउँदै गयो । य�ो प्रणालीलाई वन��ादहत गनुवपछव । 

 
नपेालमा अपनाइएको शिक्षा पद्दवतल े क�ो  कशशमको जनिगि 
उत्पादन गरररहेको छ ? 

कोइराला – अदहल े बोशलखान े बनायो । शमाजको बनोटलाई एक पटक 
हेयाैै भन ेपढ्न ेमावनशल ेश�ान पाउन ेबनोट रहेछ । परेुतलाई ग�ुी र राडी 
ओच्छ्याउन ुपन े। एउटा दशलत आए बादहर बश भन्तपुन े? यही बदु्धद्द न हो 
हाम्रो । त्मो बदु्धद्द हाम्रो टाउकोमा बस्मो । त्मशल ेके गयाैे भन ेत्मो माने्चल े
श�ान पाउनको लागग पढ्नपुछव भ�ो । पढेका माने्चल े श�ान पाउन 
श कन्च भन्त ेकारण नवमलकेो परर��वत शशजवना भयो ।  

 त्रपाठी  – जनिगिको मले छैन । देिलाई एउटा खालको जनिगिको 
आिश्यक पछव, हामी अको जनिगि उत्पादन गरररहेको छौँ ।  

खवनयाँ – देिको अर्थवत� बढाउनपुछव । राम्रो शिक्षा आभर्थ�क �र उ� भएको 
विद्यार्थील े मात्र पाउन े भए । शरकारल े छात्रिभृि उतृ्कि ददमाग भएको 
माने्चलाई ददए खोजकेो जनिगि प्राप्त गनव श कन्च । 

फ्याक– हाम्रो देिमा क�ो  कशशमका जनिगि आिश्यक छन ्भन्त ेविश्लषेण 
गनुवपछव । नपेालमा जनिगि उत्पादन गन ेतर विदेि पलायन हुन ेअि�ा 
रहेको छ । हामील ेधरैे विदेि पलायन हुन ेजनिगि उत्पादन गरररहेका छौँ । 
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उत्पाददत जनिगिल  ेसमदृ्द नपेालको खाकालाई मतुवता ददन सक्ला ? 

कोइराला – समदृ्द नपेाल भनकेो नतेाको बकबक गन ेभाँिो रहेछ । नपेाल 
आफै समदृ्द छ । नपेालको समदृ्धद्दलाई विश्लषेण गदा भगूोलमा हामी समदृ्द 
छौँ । इवतहासमा हामी समदृ्द छौँ । भाषा, सिृवत, �ि�न गन ेिलैीमा समदृ्द 
छौँ । प्रश्न के रहेछ भन ेसमदृ्धद्दलाई दोहन गनव जावनयो कक जावनएन ? शिक्षाल े
समदृ्धद्दमा सघाउन ेहो भन ेक�ो समदृ्धद्दमा सघाउन ेत्मो नतेाल ेभन्त ुपयो । 
नपेाली सखुी बनाउन ेभन्चन ्। नपेाली दखुी न ैहोइन । खान नपाएर भोकै 
बस्मो भन ेपवन रातभर वनदाउँछ नपेाली । यो रमाइलो हो ।  ककन रमाइलो भन े
नतेाहरुल ेसपना देखाउन पाउँछन ्। 

खवनयाँ  – समदृ्धद्द भनकेो राजनीवतक नारा हो । यो नीवत होइन । नीवत भएको 
भए कायान्वयन हुन ेभर्थयो ।  

फ्याक – मतुवता ददन सकेको छैन । ठूलो जमातका यिुाहरु विदेशिएका छन।् 
समाज वनमाणमा शिक्षालाई जोड्न सककएको छैन ्। ककनकी ती यिुाहरुल े
उसको उिवर समय र िगि यहाँ प्रयोग गरेका छैनन ्। 

नपेालका विश्वविद्यालयहरु ज्ञानको मन्द्रभरभभा पवन राजनीतक 
िलखेलको अखिा बनकेो, पदाभधकारी वनयगुिदेखख शिक्षणस� 
राजनीवतक ह�क्षपेका कारण शिक्षा र शिक्षण ध्व� बभै गइरहेको 
एकार्थररको भनाई छ । यसमा तपाईको वििार के छ ?  

कोइराला– सहमत छु । राजनीवतक भभा पवन दशलयता �ार्थव भनौँ ।  दल 
भभा पवन आफ्न ैमाने्चलाई छाँया ददन ेअि�ा छ । दलको माने्चल ेनरा�ो 
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काम गयाैे भन ेपवन त्मसलाई संरक्षण ददन ेसमस्मा घातक छ । दल पवन 
खास ैघातक होइन । राजनीवत त झन ैघातक होइन । आफ्नो माने्च गलत छ 
भन ेपवन संरक्षण गन ेप्रिभृि घातक हो । 

वमलन वब�मुा काम अगाकि बढाऔ ँ। फरक दृकिकोणमा पररक्षण गरौँ । बदु्धद्द 
ल्याउन ुपदैन ? बदु्धद्द नल्याउन ेअरु, दोष लगाउन ेराजनीवतक दललाई ? हामी 
न राजनीवतक तररकाल ेहामी अगाकि जान स�ौँ न दलीय अनबु�सगँ लगरे 
जो�न स�ौँ । शज�ा नशलन ेमन��वत र�ो । दलीयकरण समस्मा हो कक 
शज�िेारी नशलन ेदलको समस्मा हो ? राजनीवत समस्मा हो कक राजनीवतलाई 
उपयोग गनव नजान्त ुसमस्मा हो ? हाम्रो वनन्ति समस्मा नतेाहरुको बदमासी 
हो। 

कत्रपाठी  –एउटा काल खण्ड भर्थयो । प्रत्मके नपेालीहरुल े सङ्ग्घषव गनुवपन े
अि�ा भर्थयो । त्मसमा आम नपेाली जनता होवमएको भर्थयो । अदहल ेप्रत्मके 
व्यगिको राजनीवतमा रमाउन ेखालको प्रिभृि छ त्मो घटकेो छैन । प्रत्मके 
पाइला पाइलामा राजनीवत गरेर िशैक्षक क्षते्रमा बभेर्थवत ल्याउन आिश्यक छैन 
। आन�ल ेआफ्नो पिेा सम्हालरे बस ेहुन्च । गफ िटुकेो भरमा जागगर पाक्न े
भएकोल ेराजनीवत प्रिभृि हािी भएको छ ।  

खवनयाँ–भन्चन बिैाररक पाटीबाट शिक्षामा राजनीवतको पराितवन भयो । तर 
आ�ररक व्यि�ापन गरेर जान ेहो भन ेयो समस्मा ठूलो होइन । 

कत्रभिुन विश्वविद्यालयमा राजनीवतक भना हुन्च भन्चन ् तर म उपकुलपवत 
वनयिु हुन के कुरामा कमजोरी छु ?मरेो वनयगुि कसरी राजनीवत भयो ? 
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अको कुरा गोवि� केसी उक�न पन ेकारण के छ ? उहाँलाई सबलै ेअभभय�ा 
मान े। उहाँल ेउठाएका विषय ठीक बठेीक भनरे कसलै ेहेरेनन ्। उहाँ गलत 
मावनसको प्रयोगमा हुनहुुन्च । यो देिको वनणवय आफूल ेभन ेअनसुार हुनपुछव, 
गौरी बहादरुको ररपोटव लाग ुहुनपुदवछ भनरे आ�ोलन गनुवभएको छ । उहाँल े

प्रकिया बझु्नहुुन्त । 

फ्याक  –जवत पवन उजा छ त्मो राजनीवतक िगिमा मात्र प्रयोग भयो । 
इमा�ारीपिुवक पढ्न े र पढाउन े मावनस वनरुत्सादहत भए । त्मो कुराल े
नकारा�क प्रभाि पायाै े । शिक्षक र विद्यार्थील े उजा राजनीवतमा मात्र  
लगाए । त्मसल ेगदा इमा�ार मावनसहरु वनरुत्सादहत भए । 

शिक्षक शिक्षक नभई ककन राजनीवतक दलका काय वकता भएका ? 
पढाउनपुन ेशिक्षक ककन राजनीवतमा लागकेा होलान ्? 

कोइराला –हाम्रो शिक्षकल ेविरोधको राजनीवत जानकेो छ । शसकेको पवन 
त्मही छ, शसकाएको पवन त्मही  छ । हामील े विरोध गनव शसकाइएछ तर 
वबक� छान्त जावनएनछ । विक� छान्त ेर विक�मा अगाकि बढ्न ेप्रिभृि 
भएन । शिक्षक पसेाकमी नभई पाटीको बफादार कायवकता भए । टििे 
यवुनयनका सदस्म भए । 

खवनयाँ–राजनीवतक पररितवनको बल िुल कलजेमा छ । कक्षाकोठामा 
राम्ररो पढाएर प्रगवत भएको छैन । प्रगती जो राजनीवतक दलसगँ नशजक छ 
उसको मात्र भएको छ । राजनीवत �ागय� नभएको कारण य�ा माने्चल े
िलखले गछवन ्।  
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हाम्रो शिक्षा प्रणालील  े नपेाली समाजको िा�विक  चिलाा कोनन 
सकेको छ ? 

कोइराला – सकेको छैन । ककनकी शिक्षक त्मतापदि फकन न न ै सकेको  
छैन । शिक्षक पाठयप�ुकमा फके । शिक्षकको काम भन ेकोसन सकाउन े
माि भयो । कोसन शिक्षकल ेसक्न ेहो कक विद्यार्थील ेसक्न ेहो ? त्मो कोसनमा 
विद्यार्थीलाा पारङ्गत बनाउन ु पन े हो कक ककताबमा बनाउन े हो ? हाम्रो 
विद्यार्थीको अि�ालाा हेनुनभयो भन े सामाशजक  विषयमा ककताबभ�ा 
बादहरको प्रश्न आयो भन्च । य�ो दबुुनद्धद्द बोकेर पवन कोसन सकेको हुन्च ? 

हाम्रो शिक्षा सीपमा आधाररत भएको भए त्मो व्यगि ककताबमा पवन पारङ्गत 
हु�ो, सीपमा पवन पारङ्गत हु�ो । हाम्रो शिक्षाल ेशज�गीमा पारङ्गत बनाउन 
पवन जानने र ककताबमा पारङ्गत बनाउन पवन जानने । 

खवनयाँ –शिक्षा अदहलकेो समाजलाा हेरेर ददन ेहोइन । हामील ेशिक्षा दददा 
दि िषन प छको समाजलाा पररक�ना गरेर ददनपुछन । शिक्षा समाजसगँ 
जोकिनपुयो । पढाइकै आधारमा कामलाा जोड्दै जान े हुनपुछन । समाजको 
फरिािन लकुकङलाा समात्न सक्न े कक नसक्न े ? शिक्षाल े स�लुन कायम 
गनुनपछन ।  

शिक्षा क�ो हुनपुन े? 

कोइराला – शिक्षा भनकेो रोजगारमखुी होइन । रोजगारमखुी भनकेो सीप 
हो। सीपल ेजदहल ेपवन बजार खोज्छ । त्मसको वनन्ति यभि लामो पढाइ पवन 
आिश्यक छैन । िुलमा ककन दि िषन पढाउन ु? पन्ध्र बषनको मावनसलाा 
सीप ददए त पगु्यो ककन पढाउन ुनौ/दि िषन ? 
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खवनयाँ –शिक्षामा समसामगयक सधुार हुन बाँकी छ । आ�वनभवर हुन ेर शिक्षा 
र काम बीि स�लुन कायम गन ेशिक्षा हुनपुदवछ । 

फ्याक – शिक्षाल ेरोजगारको कुरा गन ेहोइन तर उत्पादन भएका मावनसलाई 
राज्यल ेखपत गन ेशिक्षा हुनपुछव । शिक्षाल ेकाम गनव सक्न ेसीप ददनपुछव । 
जागीरस� जान ेबाटो देखाउनपुछव । 
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'हाम्रोमा पढाउनदेेखख जाँच्न ेतररका  
दिु ैबठेीक भयो' 

 
केदारभक्त माथेमा िेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पररचित िाम हो । िेपालको 
सबैभन्दा ठूलो र पुरािो त्रत्रभुवि ववश्वववद्यालयको उपकुलपनत रहेर उिले 
गरेको काम अहहले पनि स्मरण गररन्छ । उक्त पदमा रहँदा झेल्िुपरेको 
राजिीनतक दबाबका कारण उिले छोटो समयमै उक्त पद पररत्याग गरे। 
यही कारणले उिले ववश्वववद्यालयको उच्ि पदमा रहेर सुरु गरेका धेरै 
सुधारका कामहरू पूरा भएिि ्।  

वव.स. २०५३ देखि २०६० बीि उिको कूटिीनतक समयाअवचध रह्यो । यो 
अवचध उिले जापाि, दक्षक्षण कोररया, अस्रेशलया र न्युजजल्यान्डमा देिको 
प्रनतनिचधत्व गदै राजदतू पद सम्हाले ।  
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उिको गहहरो प्रेम रहेको शिक्षा क्षेत्रमा भिे उिको निरन्तर िासो 
रहहरह्यो। यो क्षेत्रमा उिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा योगदाि रहररहेको 
छ । पनछल्लो समय डा. गोववन्द केसीले देिको समग्र चिककत्सा क्षेत्रको 
सुधारको माग राख्दै गरेका ववशभन्ि िरणका अिसिको मागहरू 
सम्बोधि गिन उिैको िेततृ्वमा एक उच्ि स्तरीय सशमनत बिेको चथयो । 
उिको सशमनतले तयार पारेको ररपोटन अहहले चिककत्सक शिक्षा सुधारको 
आधार भएको छ ।  

हामीसँगको भेटको सुरुमै उत्साही देखिएका माथेमाले ररटायडन भएपनछ 
पनि आफूले ‘सुि’ िपाएको ‘गुिासो’ गरे । यो उमेरमा पनि नियशमत 
अध्ययि, भेटघाट र बहसमा संलग्ि माथेमाले हामीलाई एक ववदेिी 
ववज्ञसँगको भेटपनछ समय हदएका चथए ।  

 प्रस्तुत छ, उिै माथेमासँग ववद्याथी हदवसको 
अवसर पारेर ववद्याथी हुिुको अथन, िेपालको 
शिक्षाको अवस्था, ववद्याथी आन्दोलि आहदको 
सेरेफेरोमा रहेर रातोपाटीका लाचग श्रवण उप्रेतीले 
गरेको संवादको पहहलो भाग ।   

कुरा तपाईं आफै ववद्यार्थी हुुँदाको समयबाट सरुु गरौं । 

मरेो आफ्नो िुलको कुरा गदा मलै ेपरूा समय िुल पढ्न पाइन ँ । हामी 
सदहद पररिारको भएको कारणल े बादहर (भारत प्रिास) भर्थयौं । मरेो 
बाल्यकाल भारतको काशलपोङमा वबत्मो । हामी वि.स. २०१० सालवतर मात्र ै
नपेाल फककि एका हौं । यहाँ म एकै्क पटक आठ कक्षामा भना भएँ । 
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उिको गहहरो प्रेम रहेको शिक्षा क्षेत्रमा भिे उिको निरन्तर िासो 
रहहरह्यो। यो क्षेत्रमा उिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा योगदाि रहररहेको 
छ । पनछल्लो समय डा. गोववन्द केसीले देिको समग्र चिककत्सा क्षेत्रको 
सुधारको माग राख्दै गरेका ववशभन्ि िरणका अिसिको मागहरू 
सम्बोधि गिन उिैको िेततृ्वमा एक उच्ि स्तरीय सशमनत बिेको चथयो । 
उिको सशमनतले तयार पारेको ररपोटन अहहले चिककत्सक शिक्षा सुधारको 
आधार भएको छ ।  

हामीसँगको भेटको सुरुमै उत्साही देखिएका माथेमाले ररटायडन भएपनछ 
पनि आफूले ‘सुि’ िपाएको ‘गुिासो’ गरे । यो उमेरमा पनि नियशमत 
अध्ययि, भेटघाट र बहसमा संलग्ि माथेमाले हामीलाई एक ववदेिी 
ववज्ञसँगको भेटपनछ समय हदएका चथए ।  

 प्रस्तुत छ, उिै माथेमासँग ववद्याथी हदवसको 
अवसर पारेर ववद्याथी हुिुको अथन, िेपालको 
शिक्षाको अवस्था, ववद्याथी आन्दोलि आहदको 
सेरेफेरोमा रहेर रातोपाटीका लाचग श्रवण उप्रेतीले 
गरेको संवादको पहहलो भाग ।   

कुरा तपाईं आफै ववद्यार्थी हुुँदाको समयबाट सरुु गरौं । 

मरेो आफ्नो िुलको कुरा गदा मलै ेपरूा समय िुल पढ्न पाइन ँ । हामी 
सदहद पररिारको भएको कारणल े बादहर (भारत प्रिास) भर्थयौं । मरेो 
बाल्यकाल भारतको काशलपोङमा वबत्मो । हामी वि.स. २०१० सालवतर मात्र ै
नपेाल फककि एका हौं । यहाँ म एकै्क पटक आठ कक्षामा भना भएँ । 

 मलै ेिुलमा राम्रोसगँ पढेको भनकेो आठ, नौ र दि मात्र ैहो । एक िषव जवत 

काशलम्पोङमा पढेको भर्थएँ । सानो कक्षामा मात्र पढेकोल े खासमा त्मवत 
सचझना पवन छैन ।  

आठ, नौ र दि कक्षा विश्ववनकेतनमा पढेको हँु । एउट ैउमरेका भएकाल ेमसगँ ै
मरेो भाइ र मरेो काका एकै्क पटक भना भएको भर्थयौं ।  

विद्यार्थीको दहसाबमा म ज्ञानी विद्यार्थी भर्थएँ । आईए, बीएस� मलै े धरैे 
वमदहनते पवन गरेँ, एमएप�छ िादह िँ अशल त्म�ो भएन ।  

आईएमा पढ्दाखरे� यह�बाट दह िँडरैे कत्रि� कलजे जा� े। त्मो बलेा बस िा 
अरू सिार� साधन िढ्न ेभ� ेन ैभर्थएन । दह िँडरे जा�ेँ । घर फक� प�छ �त्मक 

ददन पढाएको कुरा ज� ै नोट बनाएर रा�र्थेँ । एक ददनको पवन क्लास 
छुटाउददर्थेँ । कवत पटक सार्थीहरूलाई िररपरर राखरे म पढाउँर्थेँ पवन । 
कवतकवत बलेा म आईएका प�ुप�क �ाएर दाइको बीएको पा�प�ुक 
पढ्र्थेँ । विद्यार्थीको रूपमा म वमदहनतेी न ैभर्थएँ ।  

आटट पढेको भन्नभुयो, मेजर चाहहुँ कुन थर्थयो ? 

पोशलकटकल साइन्स, नपेाली र अङ्ग्रजेी भर्थयो । मास्टसव िादह िँ अङ्ग्रजेी 
सादहत्ममा गरेँ । 

मास्टसट पनन त्रिचन्रम ैभएको हो ? 
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म िदु्द नपेालकै उत्पादन हो । मास्टसव िादह िँ कत्रभिुन विश्वविद्यालयमा गरेँ । 
राजनीवतक िास्त्रमा गन े भन्त े लागगरहेको भर्थयो । त्मसको कारण िादह िँ 
त्मसमा सबभै�ा उ� अ� मरैे आएको भर्थयो । के गर� गर� भन्त ेभइरहेको 
भर्थयो, सार्थीभाइहरूको हाहामा लागरे अङ्ग्रजेी सादहत्म पढेँ । अदहल ेसकचझदँा 
राजनीवतक िास्त्र शलएको भए क�ो हु�ो होला ज�ो लाग्छ ।  

उसो भए अङ्ग्रेजी साहहत्य ललएको पछुतो छ भन्न 
खोज्नभुएको हो ?     

होइन, झन ्अङ्ग्रजी सादहत्म पढेर मरेा धरैे ढोकाहरू खलु े। ककनकक अङ्ग्रजेी 
सादहत्ममा धरैे कुराहरू पढ्नपुथ्र्यो । फेरर त्मसल ेगदा अर्थविास्त्र, दिवनिास्त्र, 

पोशलकटकल साइन्स आदद धरैे विषयका ढोकाहरू खलु्यो । कलजेको पढाइ 
भनकेो के हो र ? त्मसपचछको पढाइ पो मयु हो त, पढाइ त कदहल्य ै 
सककिँ दैन । 

मलेै यो प्रश्न सोध्नेवाला न ै थर्थएुँ । हामीकहाुँ अथिकाांशमा 
स्कुल, कलेजजस्ता औपचाररक शकै्षिक सांस्र्थामा रहुँदा माि 
आफूलाई ववद्यार्थी ठान्ने, त्यसपनछ पसु्तक छुुँदा पनन नछुने 
चलन छ । यो कत्त्तको सही हो ? 

िा�िमा औपिाररक िशैक्षक सं�ाहरूको अ�यन भनकेो त तयारी मात्र  
हो । हुन त यसल ेसकटिकफकेट ददन्च । ‘वतम्रो तयारी पगु्यो है’ मात्र ैभनकेो हो। 
कुन समयमा कुन क्षते्रमा काम गनुव पला बाँकी त आफैल ेशसकै्द जाने, पढ्दै 
जान ेहो ।  
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म िदु्द नपेालकै उत्पादन हो । मास्टसव िादह िँ कत्रभिुन विश्वविद्यालयमा गरेँ । 
राजनीवतक िास्त्रमा गन े भन्त े लागगरहेको भर्थयो । त्मसको कारण िादह िँ 
त्मसमा सबभै�ा उ� अ� मरैे आएको भर्थयो । के गर� गर� भन्त ेभइरहेको 
भर्थयो, सार्थीभाइहरूको हाहामा लागरे अङ्ग्रजेी सादहत्म पढेँ । अदहल ेसकचझदँा 
राजनीवतक िास्त्र शलएको भए क�ो हु�ो होला ज�ो लाग्छ ।  

उसो भए अङ्ग्रेजी साहहत्य ललएको पछुतो छ भन्न 
खोज्नभुएको हो ?     

होइन, झन ्अङ्ग्रजी सादहत्म पढेर मरेा धरैे ढोकाहरू खलु े। ककनकक अङ्ग्रजेी 
सादहत्ममा धरैे कुराहरू पढ्नपुथ्र्यो । फेरर त्मसल ेगदा अर्थविास्त्र, दिवनिास्त्र, 

पोशलकटकल साइन्स आदद धरैे विषयका ढोकाहरू खलु्यो । कलजेको पढाइ 
भनकेो के हो र ? त्मसपचछको पढाइ पो मयु हो त, पढाइ त कदहल्य ै 
सककिँ दैन । 

मलेै यो प्रश्न सोध्नेवाला न ै थर्थएुँ । हामीकहाुँ अथिकाांशमा 
स्कुल, कलेजजस्ता औपचाररक शकै्षिक सांस्र्थामा रहुँदा माि 
आफूलाई ववद्यार्थी ठान्ने, त्यसपनछ पसु्तक छुुँदा पनन नछुने 
चलन छ । यो कत्त्तको सही हो ? 

िा�िमा औपिाररक िशैक्षक सं�ाहरूको अ�यन भनकेो त तयारी मात्र  
हो । हुन त यसल ेसकटिकफकेट ददन्च । ‘वतम्रो तयारी पगु्यो है’ मात्र ैभनकेो हो। 
कुन समयमा कुन क्षते्रमा काम गनुव पला बाँकी त आफैल ेशसकै्द जाने, पढ्दै 
जान ेहो ।  

महा�ा गा�ील ेभनकेा छन ्वन ‘कसरी ब�च्न ुरे भ�ाखरेी भोशल मररहा�छु कक 
जसरी बाच्न े। पढ्दाखरेी िादह िँ कसरी पढ्न ुरे भन ेकदहल ेपवन मदैन भन ेपढ्न ु

रे ।’ 

यस स��मा मरेो एउटा अनभुि पवन छ । एक पटक ककताब ककनरे 
आइरहेको भर्थएँ, एक जना मलाई चिन्त े दठटाल ेभटेरे के भन्यो भन,े “ओहो 
सरल ेअदहलकेो उमरेमा पवन पढ्न ुहुन्च है ?” पढ्छु बाब ुभनरे अगघ बढेको 
भर्थएँ । के झोक िल्यो, फककि एर उसलाई पनुाः बोलाएँ र “ए बाब ुयता आऊ 
त, के काम गछौ” भनरे सोधें ।  

“सर म आर आरमा लके्चरर छु”, भन्यो । त्मसपचछ मलै ेभन,े “हेनुवस ्पढ्न े

माने्चल ेमरेो उमरेमा पवन पढ्छ, नपढ्नले ेतपाईंको उमरेमा पवन पढ्दैन” । 
अवन फटाफट अगघ दह िँि े। 

मरेो भनाइ िादह िँ के भन ेपढ्न, शसक्न त जीिन भर सककिँ दैन । यसलै ेविद्यार्थी 
जीिन खाशल तयारी मात्र हो, जसल ेतपाईंलाई बहृद अध्ययनका लागग तयार 
गछव ।  

यसमा रोजगारीको तयारी पछट कक पदैन ? 

हो, तपाईंल े भन्तभुएको पवन ठीक हो । रोजगारीका लागग तयारी गछव तर 
त्मवतल ेमात्र त पगैु्दन वन । जीिन भनकेो त रोजगारी मात्र त होइन । पररिार, 

सार्थी, स�ान, जीविकोपाजवन, रुचिहरू अरू धरैे कुरा छन ् जीिनमा । 
खासमा शिक्षाल ेयी सबकैो तयारी गनुवपछव । 
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लशिाको रोजगारसुँग ककन जोड ेभने आजकल लशिाको 
व्यावसानयक पिबारेमा बढी चचाट हुने गछट । सांवविानम ैपनन 
लशिासम्बन्िमा राज्यको दानयत्वको एक ठाउुँमा वजै्ञाननक शब्द 
छ, बाुँकी सब ैरोजगारी अर्थट आउन ेउ�े�य उ�लेख छ । लशिाको 
व्यावसानयकता माि जोड सही हो ? कत ैयसलेै गदाट त उच्च 
लशिामा कमसट र ववज्ञानजस्ता रोजगार केत्न्रत सांकायमा 
ववद्यार्थीको भीड देखखएको होइन ? मानववकी सांकायमा प्रत्येक 
वर्ट ववद्यार्थीको सङ्ग््या घहटरहेको छ । कनत मानववकी 
ववर्यमा ववद्यार्थी नपाएर बन्द न ैगररएका छन ्? 

शिक्षाको एउटा ज्ञानको पक्ष छ, अको सीपको पक्ष हुन्च । ‘भोकेसनल’ 

शिक्षामा अशलअशल ज्ञान धरैे सीप हुन्च । तर शिक्षामा सीपबाहेक ज्ञान पवन 
हुन्च ।  

आजकल तपा�ल ेऔलँ्याउनभुएको ज� ैसंसारभर� न ै‘भोकेसनलाइजसेन 
अफ हाइअर एजकेुसन’ भन्त े विषयको ििा हुन े गरेको छ । माने्च उ� 
शिक्षालाई परैू ‘भोकेसनलाइजसेन’ गनव र्थाल्यो । खाशल सीपमा मात्र जोि 
ददएको छ । म त यसको ठूलो आलोिक हँु ।  

िाक्टर न ै छ भन े पवन उसको काम त चिरफार मात्र ै त होइन वन ? उसल े
वबरामीलाई चिन्त ुप¥यो । वबरामीको मनोविज्ञान पवन बझु्न ुप¥यो । त्मो त फेरर 
मानविकी क्षते्र हो ।  
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लशिाको रोजगारसुँग ककन जोड ेभने आजकल लशिाको 
व्यावसानयक पिबारेमा बढी चचाट हुने गछट । सांवविानम ैपनन 
लशिासम्बन्िमा राज्यको दानयत्वको एक ठाउुँमा वजै्ञाननक शब्द 
छ, बाुँकी सब ैरोजगारी अर्थट आउन ेउ�े�य उ�लेख छ । लशिाको 
व्यावसानयकता माि जोड सही हो ? कत ैयसलेै गदाट त उच्च 
लशिामा कमसट र ववज्ञानजस्ता रोजगार केत्न्रत सांकायमा 
ववद्यार्थीको भीड देखखएको होइन ? मानववकी सांकायमा प्रत्येक 
वर्ट ववद्यार्थीको सङ्ग््या घहटरहेको छ । कनत मानववकी 
ववर्यमा ववद्यार्थी नपाएर बन्द न ैगररएका छन ्? 

शिक्षाको एउटा ज्ञानको पक्ष छ, अको सीपको पक्ष हुन्च । ‘भोकेसनल’ 

शिक्षामा अशलअशल ज्ञान धरैे सीप हुन्च । तर शिक्षामा सीपबाहेक ज्ञान पवन 
हुन्च ।  

आजकल तपा�ल ेऔलँ्याउनभुएको ज� ैसंसारभर� न ै‘भोकेसनलाइजसेन 
अफ हाइअर एजकेुसन’ भन्त े विषयको ििा हुन े गरेको छ । माने्च उ� 
शिक्षालाई परैू ‘भोकेसनलाइजसेन’ गनव र्थाल्यो । खाशल सीपमा मात्र जोि 
ददएको छ । म त यसको ठूलो आलोिक हँु ।  

िाक्टर न ै छ भन े पवन उसको काम त चिरफार मात्र ै त होइन वन ? उसल े
वबरामीलाई चिन्त ुप¥यो । वबरामीको मनोविज्ञान पवन बझु्न ुप¥यो । त्मो त फेरर 
मानविकी क्षते्र हो ।  

भनेपनछ बजारल े हाम्रा शकै्षिक सांस्र्थाका ववर्यहरूको अकार 
हदन र्थाले ? 

हो, बजारको आिश्यकता पवन याल गनुव पला । तर त्मो मात्र ैददएर त पगैु्दन 
। शिक्षा भनकेो आफूलाई चिन्त ुहो । आफ्नो पषृ्ठभवूम चिन्त ुहो । देि र विश्व 

प�र��वत बझु्न ु प¥यो । एक टककि स कविल े भनकेा छन ् वन यदद वतमील े
आफूलाई चिन्त ुभएन भन ेत्मो शिक्षाको के काम भनरे । सीपमलूक शिक्षा 
शलनहेरूको कक्षामा पवन य�ा विषय राखरे यो अि�ाको स�ोधन गनव 
सककन्च । 

पनछल्लो समय पत्श्चमनतर लशिाको ‘इमोसनल’ पिलाई जोड 
हदनपुछट भनेर ‘इमोसन इत्न्टललजेन्स’को बारेमा बहस भइरहेको 
छ, तपाईंले त्यसलैाई इङ्ग्ककत गनट खोज्नभुएको हो ? 

हो, ठ्याकै्क त्मही हो । तपाईं जवत न ै पढे लखेकेो भए पवन त्मसलाई 
‘कम्बवुनकेट’ गनव सक्न ुभएन भन ेतपाईंको ज्ञान प्रभािकारी हँुदैन । 

तपाईंले अनघ डक्टरको कुरा गनुटभएको थर्थयो । िेरै त्रबरामीको 
अनभुवमा नाम चलेको डाक्टर भए पनन जुँचाउन जाुँदा 
झकोफको गरे भने आफ्नो रोग राम्ररी पहहचान गनट सक्दैन 
कक भन्न ेअववश्वास भाव पदैा भएको तर राम्ररी बोलेमा रोग 
आिा कम भएको भान हुने गरेको बताएका छन ्। यो इमोसन 
इत्न्टललजेन्ससुँग जोडडएको छ ? 
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हो, गौतम बदु्दल े ‘कुन ै ज्ञान पवन करुणाविना परूा हँुदैन’ भनकेा छन ् । 
पचछल्लो समय आएको ‘इमोसन इन्द्रिशलजने्स’ल ेयही कुरा न ैभन्त खोजकेो 
हो । तपाइसंगँ अर्थाहा ज्ञान होला तर वबरामीसगँ कुरा गदा सरुुम ै रुखो 
हुनभुयो भन े तत्काल ै उसको मनमा तपाइंप्रवत अविश्वास भाि पदैा 
गररददनहुुन्च । सीपमा मात्र जोि दददँाको पररणती यही हो । अब यहीँ नरे 
मनोविज्ञानको ज्ञान काम लाग्छ भनकेो हो ।  

ज्ञानको ‘स्पसेलाइजसेन’ भनकेो माभर्थ गएर मात्र गनुवपन ेहो । तल त बहृत ्
क्षते्रको ज्ञान ददनपुछव ।  

मलै ेत केहीअगघ शिक्षामन्त्यीसगँको भटेमा यही कुरालाई जोि ददएर भनकेो 
भर्थएँ । ११, १२ म ै विज्ञान पढ्न,े काननु पढ्न,े �ि�ापन पढ्न े भन्त े

छुट्ट्याइददन ुठीक होइन । मरेो वििारमा यो बलेा त सबलै ेजनरल विषयहरू 
न ै पढ्नपुछव । सबलैाई उही विषय भएको पाठ्यिम राम्रो हुन्च । त्मसको 
आधारमा पचछ बीएमा गएर स्पसेलाइजसेन गदा ठीक हो ।  

हाम्रो स्पसेलाइजने धरैे िाँिो सरुु भयो ।  

फेरर ११, १२ पढ्न ेबेलाको उमेर िेरै अलमलको उमेर पनन त 
हुन्छ, त्यो बेलाको छनौट त्यनत पररपक्व नभएर िेरै पनछ 
पछुताइरहेका पनन हुन्छन ्नन ? 

हो त । तर त्मवत मात्र होइन । भोशल एक जना इस्किवनयर भयो रे । तर उसलाई 

गाउँमा गएर त्महाँको �ानीयहरूसगँ राम्रर� संिाद गनव सकेन भन ेत्मो त राम्रो 
भएन वन ।  
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हो, गौतम बदु्दल े ‘कुन ै ज्ञान पवन करुणाविना परूा हँुदैन’ भनकेा छन ् । 
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मलै ेत केहीअगघ शिक्षामन्त्यीसगँको भटेमा यही कुरालाई जोि ददएर भनकेो 
भर्थएँ । ११, १२ म ै विज्ञान पढ्न,े काननु पढ्न,े �ि�ापन पढ्न े भन्त े

छुट्ट्याइददन ुठीक होइन । मरेो वििारमा यो बलेा त सबलै ेजनरल विषयहरू 
न ै पढ्नपुछव । सबलैाई उही विषय भएको पाठ्यिम राम्रो हुन्च । त्मसको 
आधारमा पचछ बीएमा गएर स्पसेलाइजसेन गदा ठीक हो ।  

हाम्रो स्पसेलाइजने धरैे िाँिो सरुु भयो ।  

फेरर ११, १२ पढ्न ेबेलाको उमेर िेरै अलमलको उमेर पनन त 
हुन्छ, त्यो बेलाको छनौट त्यनत पररपक्व नभएर िेरै पनछ 
पछुताइरहेका पनन हुन्छन ्नन ? 

हो त । तर त्मवत मात्र होइन । भोशल एक जना इस्किवनयर भयो रे । तर उसलाई 

गाउँमा गएर त्महाँको �ानीयहरूसगँ राम्रर� संिाद गनव सकेन भन ेत्मो त राम्रो 
भएन वन ।  

यही ररङरोि न ैहेनुवस ्न, यसको किजाइन गदा गािीलाई मात्र  याल गरेको 
तर माने्चलाई याल नगरेको देखखन्च । त्मही भएर यो कवत जकटल छ । 
विकास भनकेो माने्चको सिेाका लागग भनरे नबझु्दाको पररणवत हो यो । 

कवत ठाउँमा बाटोमा फुटपार्थ ै छैन । मलै े पदहल े पवन भनकेो छु, देिको 
लोकतन्त्य कवत फराककलो छ भन्त ेत्मो देिको फुटपार्थबाट र्थाहा हुन्च ।  

भनेपनछ मानववकी ववर्यहरू पनन कम महत्वपणूट होइन रहेछन ्
? 

होइन वन । त्मही भएर पचछल्लो समय िाक्टरहरूको कोसवमा पवन कविताहरू 
पढ्नपुन,े विज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई पवन शलटरेिरका विषयहरू राखकेा  
छौं । त्मो पढेपचछ एक विद्यार्थी मानिीय संिदेनाहरूसगँ बढी पररचित  
हुन्च ।  

अमरेरकाको कभि विश्वविद्यालयमा ‘ह्यमुावनकटज इन मकेिशसन’ भनरे  
पढाइन्च । उतावतर शिक्षाको उ��े ‘राउन्डिे पसवनाशलटी’ बनाउन े हुनपुछव 
भन्चन ्। त्मो भनकेो व्यगि एक पक्षमा मात्र राम्रो भएर हँुदैन भनकेो हो । 
उसको समर पक्ष राम्रो हुनपुछव ।  

उ� शिक्षामा म वििषे गरेर अमरेरकाको शिक्षाको ‘इिरकिशसप्लिनरेी 
िलैी’को प्रिंसक हँु । त्महाँ जनुसकैु विषयका विद्यार्थीहरूल ेपवन इवतहास, 

मनोविज्ञान, खगोल, राजनीवत, अर्थवतन्त्य, सादहत्मको सामान्य ज्ञान  
शलनपुछव । हाम्रोमा त्मो हँुदैन ।  
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अब कुन ैविद्यार्थीसगँ कुरा गयो भन ेऊ ‘सर म त एकाउन्द्रिङको विद्यार्थी हँु, 

त्मो त मलाई र्थाहा भएन’ भन्च ।  

फेरर यी प्राववथिक र व्यवस्र्थापन ववर्यका िेरै काम अबको 
२०, ३० वर्टमा माननसले भन्दा एआईं (आहटटकफलसयल 
इत्न्टललजेन्स- मानवले झैं आफ्नो गल्तीबाट लसक्दै पररष्कार 
हुने उच्च िमताका कम््यटुर)ले राम्ररी गनट र्थाल्ने भएकाले 
ती िेिमा रोजगारी अत्यन्त कम हुने अध्ययनहरूले 
देखाइरहेका छन ्। रमाइलो कुरा एआईहरू जनत न ैकुसल भए 
पनन सेवाजन्य िेिमा भने माननसहरूले मेलसनलाई ववश्वास 
नगने भन्ने अकोर्थरी अनसुन्िानका ररपोटटहरू आइरहेको छ । 
यसले भववष्यमा मानववकी ववर्य चाहहुँ प्रमखु रोजगारीको 
ववर्य हुने देखखन्छ ? 

हो, तपाईंल े भन्तभुएको समयािभधमा एआईल े अदहलकेा ७० प्रवतित 
रोजगारीमा मावनसहरूलाई वि�ाकपत गछवन ्भवनएको छ र तीमध्य ेअभधकांि 
गयन ैप्राविभधक, व्यि�ापन विषयमा हुनछेन ् । अब एकाउन्द्रिङम ै हेनुवस ्न 
केही समयम ैयो मावनसल ेभ�ा रा�री गनव सक्छन ्।  

यसको मतलब हामी भववष्यमखुी भइरहेका रहेनछौं । हामीमा 
उल्टो बाटो गइरहेका छौं ? 
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हो, तपाईंल े भन्तभुएको समयािभधमा एआईल े अदहलकेा ७० प्रवतित 
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हामीमा मात्र होइन यो पशिमी समाजम ैपवन देखखइरहेको छ । यो शिक्षा परैू 
आजको बजारमखुी हँुदाको पररणाम हो । अब मानविकी विषय पढेर तपाईंल े
जागगर न ैनपाउला भन्त ेहुन्च ।  

मानविकी विषयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ग्या घकटरहेकै छ । तर यसको 
समाधान पवन छ । तपाईं जनुसकैु सङ्काय पढ्नसु,् त्मसमा मानविकी 
विषयहरू छनौट गनपैन ेपानव सक्न ुहुन्च । अमरेरकी उ� शिक्षालयमा त्मही 
छ । जवत माभर्थ गयो त्मो ‘स्पशेसलाइजसेन’ हँुदै जान्च तर ‘फाउन्डसेन’मा 
भन ेफराककलो शलबरल शिक्षा ददइन्च ।   

खासमा म कत्रविको उपकुलपवत हँुदा यो कुरा नपेालम ैपवन लाग ूगनुवपछव भनरे 
कुरा उठाएको हँु । मलै े त स्नातक तहम ै अदहल े भइरहेको ज�ो ‘ररशजि 
स्पशेसलाइजसेन’ नगरौं भनकेो हो । त्मो तह त बीउ रोप्न े तह हो । मयु 
स्पशेसलाइजसेन त स्नातकोिरमा मात्र हुनपुछव । म तीन िषव मात्र रहें त्महाँ । 

 मरेो योजना िादह िँ के भर्थयो भन ेआईए तह िादह िँ पणूव रूपमा जनरल शिक्षा 
बनाउन े। सबलैाई उही खालको विषय पढाउन े। स्नातक सङ्काय मोिाशलटीमा 
भए पवन र्थोरै विषय अवनिायव गरेर सकेस� धरैे विक� ददन ेभन्त ेभर्थयो । 
अवन साँिो स्पशेसलाइजने िादह िँ मास्टरमा मात्र ैगराउन ेमरेो सोि भर्थयो ।  

यसो गदाट के कुरामा राम्रो हुन्छ र ? 

यसमा म अमरेरकी उ� शिक्षाकै केही कुरा गरेर बताउँछु । त्महाँ स्नातकलाई 
‘फोर इयर अफ सले्प कििभरी’ भन्चन ्। त्मही भएर मरेा केही आफ�सगँ 
भटे हँुदा अमरेरकामा मरेा छोराछोरी यो पकढरहेका छन ्भनकेो भटेँै े भन ेम 
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उनीहरूल ेयही पढ्छ भनरे कर नगनुवस है भनु्च । त्महाँ गएप�छ उसल ेय�ो 
देदछ कक बायोलोजी पढ्न गएको माने्च भर्थएटर पढेर आइरहेको हुन्च, 

कफशजर्क् पढ्न गएको माने्च फ्यासन पढेर आइरहेको हुन्च ।  

त्मो िार िषवमा एक वि�ार्थ�हल ेआ�नो साँिो िाख र स�ािनाको पदहिान 
गछव । दशक्षण एशसयामा िादह िँ कुनमैा पवन त्मो छैन । नपेालमा मलै ेप्रयास गनव 
खोजरे्थेँ भएन ।  

तपाईंले अनघ आफ्नो तीन वर् ेववश्वववद्यालयको उपकुलपनतमा 
हुुँदा प्रयास गरेको भन्नभुयो, त्यनत उच्च पदमा रहेर पनन लाग ू
गनट केले रोक्यो ? 

त्महाँका प्रायाः सार्थीहरूल ेधरैे विषय रायो भन ेत कोसव न ैसक्न सककिँ दैन  
भन े। अब संसारभरी सक्न सक्न ेयहाँ िादह िँ नसक्न े। यहाँ िादह िँ त्म�ो अद्भतू 
के छ, मलै ेअदहलसे� बझुकेो छैन ।  

त्मोबलेा मरेो कुरा बझु्न ेएउट ैमाने्च भनकेो प्रा.िा. श्रीधर लोहनी भर्थए । उनी 
मरेा क्लास मटे पवन हुन ्। यो विषयमा सारै विज्ञ मावनस पवन हुन ्उनी । त्मो 
बलेा म उपकुलपवत भर्थएँ, ऊ िीन भर्थए ।  

अब म त्मतावतर लान ेयोजना बनाउँदै भर्थए, तीन िषवमा वनिनपुयो । यही 
भएर सककएन । 

ववदेशनतरका किाकोठाको पनन अनभुव छ तपाईंसुँग । त्यहाुँ 
र यहाुँको ववद्यार्थीमा के फरक पाउनभुयो ?  
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उनीहरूल ेयही पढ्छ भनरे कर नगनुवस है भनु्च । त्महाँ गएप�छ उसल ेय�ो 
देदछ कक बायोलोजी पढ्न गएको माने्च भर्थएटर पढेर आइरहेको हुन्च, 

कफशजर्क् पढ्न गएको माने्च फ्यासन पढेर आइरहेको हुन्च ।  

त्मो िार िषवमा एक वि�ार्थ�हल ेआ�नो साँिो िाख र स�ािनाको पदहिान 
गछव । दशक्षण एशसयामा िादह िँ कुनमैा पवन त्मो छैन । नपेालमा मलै ेप्रयास गनव 
खोजरे्थेँ भएन ।  

तपाईंले अनघ आफ्नो तीन वर् ेववश्वववद्यालयको उपकुलपनतमा 
हुुँदा प्रयास गरेको भन्नभुयो, त्यनत उच्च पदमा रहेर पनन लाग ू
गनट केले रोक्यो ? 

त्महाँका प्रायाः सार्थीहरूल ेधरैे विषय रायो भन ेत कोसव न ैसक्न सककिँ दैन  
भन े। अब संसारभरी सक्न सक्न ेयहाँ िादह िँ नसक्न े। यहाँ िादह िँ त्म�ो अद्भतू 
के छ, मलै ेअदहलसे� बझुकेो छैन ।  

त्मोबलेा मरेो कुरा बझु्न ेएउट ैमाने्च भनकेो प्रा.िा. श्रीधर लोहनी भर्थए । उनी 
मरेा क्लास मटे पवन हुन ्। यो विषयमा सारै विज्ञ मावनस पवन हुन ्उनी । त्मो 
बलेा म उपकुलपवत भर्थएँ, ऊ िीन भर्थए ।  

अब म त्मतावतर लान ेयोजना बनाउँदै भर्थए, तीन िषवमा वनिनपुयो । यही 
भएर सककएन । 

ववदेशनतरका किाकोठाको पनन अनभुव छ तपाईंसुँग । त्यहाुँ 
र यहाुँको ववद्यार्थीमा के फरक पाउनभुयो ?  

खा� ैकेही फरक छैन । विद्यार्थीलाई क�ो बनाउन ेभन्त ेत तपा� क�ो 
संिार ददनहुुन्च भन्त ेकुराल े वनधारण गछव । अब यताको विद्यार्थी सम्पन्त 
राििमा पढ्न जाँदा राम्र ैगरररहेका हुन्चन ्। यसलै ेविद्यार्थील ेराम्रो नराम्रो गन े
भनकेो िशैक्षक सं�ाहरूको संिारमा भर पन ेरहेछ भन्त ेदेखाउँछ । म त 
हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई रगिान पगुने भनु्च ।  

अहहले त कनत ववर्यमा स्नातक तहमा र केही ववर्यमा 
मास्टरम ैपनन भनाट गरेर एक्कै पटक जाुँच हदन माि ैगए पनन 
हुने खालको सांस्कार छ । यो सांस्कृनत कसरी ववकास भयो ? 

यो वनकै्क विकराल कुरा हो । अब िुलमा पाठ्यिमलाई शसफाररस गररएका 
पाठ्यप�ुकबाट परूा गररन्च । त्मो आफैमा खतरा हो । तर कलजेमा झन ्
वबगरएर जाँिमा महत्वपणूव पक्ष मात्र समकेटएको गसे पपेरमा खकुचिएको छ । 
अब यसबाट कवत धरैे ज्ञान कफल्टर होला सोच्नसु ् त । यसल े िशैक्षक 
गणु�रमा कवत विकराल असर पाला, सोच्छ्दा वन िर लाग्छ । 

म पोखरा जाँदा पथृ्वीनारायण क्याम्पसको छेउको ज� ैपसल न ैढाक्न ेगरी 
गसे पपेसवहरू राखखएको देखेँ । मलै ेफोटो न ैखखिरे ल्याएको भर्थएँ । म त्मसको 
घोर विरोधी हँु ।  

य�ो हुनकुो कारण छ । एउटा कुरा त विद्यार्थीहरूलाई रगिान पगुने । उता 
िटल्यान्डमा म पढ्दा एक समेसे्टर सककिँ दा मलाई ‘ओहो बाँि े बाबा’ 
लागकेो भर्थयो । टमव पपेर भनकेो छ, कदहल ेसवेमनारमा जानपुनछे । प्रत्मके 
ददनको मलू्याङ्कन भइरहेको हु�ो ।  
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अको कुरा गसे पपेर भन्त े कुरा कसरी हाबी भयो भन े एक जना विज्ञल े
ज्ञानलाई विभभन्त तहमा बाँिकेा छन ्। सबभै�ा तल्लो र तचु्च तहको पढाइ 
भनकेो पढेको कुरा सचझना गन े खालको अध्ययन हो । त्मसमाभर्थ िादह िँ 
वि�षेण गन े खालको ज्ञान हो । त्मोभ�ा माभर्थको शिक्षा भनकेो अरूको 
कृवतसमते समालोिना गनव सक्न ेशिक्षा हो ।  

अदहल े हाम्रो ध्यान िादह िँ सबभै�ा तचु्च खालको छ । हामीहरूको जोि 
सचझकेो कुरा पनुलखेन गन ेभएकाल ेगसे पपेर मात्र पढे पवन पास हुन ेअि�ा 
आएको हो । यो कुरा विश्वविद्यालयमा लाग ूहुन्च भन ेिुल तहमा पवन यही 
छ । यसबाट पार पाउन ेहो भन ेशिक्षाको माभर्थल्लो तहमा जानपुछव ।  

आइरल्यान्डको एक सात कक्षाको िुलमा आएको प्रश्नपत्र हेरेर्थेँ । त्महाँ प्रश्न 
भर्थयो, वतमीलाई मन परेको कविताहरूमध्य ेवतम्रो अनभुि वमल्न ेकविताको 
नाम भन र त्मसको के कुरा वतम्रो अनभुिसगँ वमल्यो लखे भनरे सोधकेो  
भर्थयो । अब यो प्रश्नको उिर कुन गसे पपेरमा पाउनहुुन्च ? अब यसमा उसको 
आफ्न ैअनभुिमा के�ित हुनपुछव । य�ो खालको शिक्षामा जोि ददनपुछव ।  

यसको अर्थट हाम्रो परीिा प्रणालीम ैगलत छ भन्न खोज्नभुएको 
हो ? 

हो, शिक्षा क्षते्रबारे एउटा भनाइ के छ भन े‘हामी के र कसरी पढाउँछ भन्त ेकुरा 
हामी कसरी जाँच्चौं भन्त े कुरामा वनभवर गछव’ । हाम्रो जाँि शलन े तररकाम ै

कमजोरी छ । एउटा विद्यार्थ�को स�णूव मलु्या�न अ��मको परीक्षाबाट शलन,े 
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अको कुरा गसे पपेर भन्त े कुरा कसरी हाबी भयो भन े एक जना विज्ञल े
ज्ञानलाई विभभन्त तहमा बाँिकेा छन ्। सबभै�ा तल्लो र तचु्च तहको पढाइ 
भनकेो पढेको कुरा सचझना गन े खालको अध्ययन हो । त्मसमाभर्थ िादह िँ 
वि�षेण गन े खालको ज्ञान हो । त्मोभ�ा माभर्थको शिक्षा भनकेो अरूको 
कृवतसमते समालोिना गनव सक्न ेशिक्षा हो ।  

अदहल े हाम्रो ध्यान िादह िँ सबभै�ा तचु्च खालको छ । हामीहरूको जोि 
सचझकेो कुरा पनुलखेन गन ेभएकाल ेगसे पपेर मात्र पढे पवन पास हुन ेअि�ा 
आएको हो । यो कुरा विश्वविद्यालयमा लाग ूहुन्च भन ेिुल तहमा पवन यही 
छ । यसबाट पार पाउन ेहो भन ेशिक्षाको माभर्थल्लो तहमा जानपुछव ।  

आइरल्यान्डको एक सात कक्षाको िुलमा आएको प्रश्नपत्र हेरेर्थेँ । त्महाँ प्रश्न 
भर्थयो, वतमीलाई मन परेको कविताहरूमध्य ेवतम्रो अनभुि वमल्न ेकविताको 
नाम भन र त्मसको के कुरा वतम्रो अनभुिसगँ वमल्यो लखे भनरे सोधकेो  
भर्थयो । अब यो प्रश्नको उिर कुन गसे पपेरमा पाउनहुुन्च ? अब यसमा उसको 
आफ्न ैअनभुिमा के�ित हुनपुछव । य�ो खालको शिक्षामा जोि ददनपुछव ।  

यसको अर्थट हाम्रो परीिा प्रणालीम ैगलत छ भन्न खोज्नभुएको 
हो ? 

हो, शिक्षा क्षते्रबारे एउटा भनाइ के छ भन े‘हामी के र कसरी पढाउँछ भन्त ेकुरा 
हामी कसरी जाँच्चौं भन्त े कुरामा वनभवर गछव’ । हाम्रो जाँि शलन े तररकाम ै

कमजोरी छ । एउटा विद्यार्थ�को स�णूव मलु्या�न अ��मको परीक्षाबाट शलन,े 

अब त्मो पवन ‘तपाईंल ेकेके घोक्नभुएको छ लखे्न’ु भन ेजसरी आउन ेगरेको 
छ ।  

अब बीिबीिका परीक्षा शलन,े त्मसको अङ्क पवन सम्पणूव अङ्कभारमा गणना हुन,े 

समय समयमा सवेमनार शलन,े कक्षाका गहृकायवहरूको पवन अङ्कभार हुन े
गनुवपछव । 

विद्यार्थील ेपवन शिक्षककै क्षमतामा िनुौती ददन ेदहसाबल ेआफूलाई विकास 
गनुवपछव । मरेो विदेिी र नपेाली विद्यार्थीहरूसगँ दिुसैगँ अनभुि छ, विदेिीहरू 
कभि प्रश्न गछवन ्तर नपेाली विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकेपचछ तपाईंहरूको के 
प्रश्न छ भन्यो भन ेएउटा पवन प्रश्न हँुदैन ।  

हाम्रो जाँिदेखख पढाउन ेतररका दिु ैबठेीक भयो ।  

हामीकहाुँ प्रश्न गने ववद्यार्थीलाई नजान्न ेवा किा ववर्थोल्न 
खोज्ने मनसाय भएको रूपमा थचत्रित गररन्छन ्। यसले गदाट 
ववद्यार्थीहरू प्रश्न गन ैहतोत्साही हुने हुन ्कक ? 

तपाईंल ेभन्तभुएको कुरा ठीक हो । यसमा अझ अको कुरा पवन छ । हामीमा 
के छ भन ेशिक्षकहरूलाई सब ैकुरा र्थाहा छ, कक्षामा बसकेा विद्यार्थी िनू्य 
ददमागसदहत बसकेो हुन्च भन्त े खालको मानशसकता छ । बदैङ्कङ प्रणाली 
भवनन ेयसमा विद्यार्थीको ददमाग खाशल हुन्च, त्मसमा शिक्षकल ेघररर भररददन े
हो भन्त ेबझुाइ हुन्च ।  
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तर यर्थार्थव कहाँ त्म�ो हुन्च र ? कुन ैविद्यार्थी पवन खाशल हँुदैन । अब तपाइकंो 
हुकाइल ेहरेक िीजप्रवत तपाईंको एक खालको धारणा वनमाण गररददएको 
हुन्च । कक्षा कोठामा शिक्षकल े कुन ै ‘परस्पसे्थक्टभ’ राददा तपाईंल े पवन 
त्मसप्रवत ‘परस्पसे्थक्टभ’ राख्नभुयो भन ेकक्षा बल्ल ‘भाइब्रिे’ हुन्च । हाम्रो 
कक्षामा त्मो हँुदैन । यो हाम्रो शिक्षाको सबभै�ा ठूलो कमजोर� हो ।  

यस्तो हुनमुा बढी कमजोरी कसको ? सरकार, नीनतननमाटता, 
ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, लशिक, ववद्यार्थी ? 

यसमा ग�ी वि�विद्यालयको हो, �ि�ाको हो । अब यसमा विद्यार्थीको त 
के ग�ी भन्त ु? तर पवन विद्यार्थील े शिक्षकलाई ‘इिलेके्चअुली पसु’ गनव 
सक्छ । त्मो गयो भन ेकक्षा पवन रमाइलो पवन हुन्च ।  

मलाई िादह िँ कक्षा भनकेो क�ो हुनपुछव भन्त ेलाग्छ भन ेकक्षामा लके्चर भयो, 
किबटे भयो, हँुदाहँुदा य�ो भयो कक कक्षाको समािाभध न ैसस्थक्कयो । अब 

कक्षापचछ चिया खान गएको ठाउँमा पवन कक्षाको किबटेको बारेमा पनुाः ििा 
भयो ‘मार्थमेा सरल ेय�ो भन्त ु हु�ो त्मो त वमलने वन’ । अकोल ेत्मसको 
विपक्षमा धारणा रा�ो । त्महाँ पवन बहस ल��एपचछ बसमा पवन 
छिस्थिओस ् बहस । घरमा आउँदा रावत खाना खान बस्ता पवन आफ्ना 
पररिारसगँ ‘आज क्लासमा मार्थमेा सरल ेत य�ो भन्त ुभयो भाइ’ भनोस ्। 
त्मसो भयो भन ेमात्र ज्ञान छिस्थिन्च । उतावतर त्म�ो हुन्च, यहाँ त्म�ो 
भएन, खाशल जाँि मात्र हेररयो ।  
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तर यर्थार्थव कहाँ त्म�ो हुन्च र ? कुन ैविद्यार्थी पवन खाशल हँुदैन । अब तपाइकंो 
हुकाइल ेहरेक िीजप्रवत तपाईंको एक खालको धारणा वनमाण गररददएको 
हुन्च । कक्षा कोठामा शिक्षकल े कुन ै ‘परस्पसे्थक्टभ’ राददा तपाईंल े पवन 
त्मसप्रवत ‘परस्पसे्थक्टभ’ राख्नभुयो भन ेकक्षा बल्ल ‘भाइब्रिे’ हुन्च । हाम्रो 
कक्षामा त्मो हँुदैन । यो हाम्रो शिक्षाको सबभै�ा ठूलो कमजोर� हो ।  

यस्तो हुनमुा बढी कमजोरी कसको ? सरकार, नीनतननमाटता, 
ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, लशिक, ववद्यार्थी ? 

यसमा ग�ी वि�विद्यालयको हो, �ि�ाको हो । अब यसमा विद्यार्थीको त 
के ग�ी भन्त ु? तर पवन विद्यार्थील े शिक्षकलाई ‘इिलेके्चअुली पसु’ गनव 
सक्छ । त्मो गयो भन ेकक्षा पवन रमाइलो पवन हुन्च ।  

मलाई िादह िँ कक्षा भनकेो क�ो हुनपुछव भन्त ेलाग्छ भन ेकक्षामा लके्चर भयो, 
किबटे भयो, हँुदाहँुदा य�ो भयो कक कक्षाको समािाभध न ैसस्थक्कयो । अब 

कक्षापचछ चिया खान गएको ठाउँमा पवन कक्षाको किबटेको बारेमा पनुाः ििा 
भयो ‘मार्थमेा सरल ेय�ो भन्त ु हु�ो त्मो त वमलने वन’ । अकोल ेत्मसको 
विपक्षमा धारणा रा�ो । त्महाँ पवन बहस ल��एपचछ बसमा पवन 
छिस्थिओस ् बहस । घरमा आउँदा रावत खाना खान बस्ता पवन आफ्ना 
पररिारसगँ ‘आज क्लासमा मार्थमेा सरल ेत य�ो भन्त ुभयो भाइ’ भनोस ्। 
त्मसो भयो भन ेमात्र ज्ञान छिस्थिन्च । उतावतर त्म�ो हुन्च, यहाँ त्म�ो 
भएन, खाशल जाँि मात्र हेररयो ।  

तर सानदेैखख एक खालको सांस्कारमा हुककट एको ववद्यार्थीमा 
ववश्वववद्यालय गएपनछ एक्कालस यो प्रश्न गने चते आउुँछ 
भन्ने हुुँदैन होला नन । हाम्रो सांस्कारै आफूभन्दा ठूलालाई प्रश्न 
नगनुट भन्ने छ नन त्यसले असर पारेको छ कक छैन ? 
हो, त्मो सही हो । हाम्रो सिंारमा पवन केही पररितवन हुनपुछव । अगघ मलै े
भनकेो िटल्यान्डमा पढ्दा कुन ैकुरा शिक्षकलाई सोध्दा उनीहरू वनधवक्क 
भएर मलाई र्थाहा छैन भ� े। शिक्षक हँुदैमा उसलाई सब ैकुरा र्थाहा हुनपुछव 
भन्त े हँुदैन । उसल ेयसको ठेक्का शलएको हँैुदैन । शिक्षक भनकेो खासमा 
कक्षामा विद्यार्थीहरूको गाइि मात्र हो । त्मसलै े प्रश्नहरूलाई वनरुत्सादहत 
गररन ुहँुदैन । यसल ेसबकैो दहत गछव । 
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‘सहरका विद्यार्थीहरु समाजको बाँकी 
िगवबाट परैू अलग भइरहेका छन्’ 

 
लशिाववद् केदारभक्त मारे्थमासँग ववद्याथी हदवसको अवसर 
पारेर ववद्याथी हुिकुो अथन, िेपालको शिक्षाको अवस्था, ववद्याथी 
आन्दोलि आहदको सेरेफेरोमा रहेर रातोपाटीका लाचग श्रवण 

उप्रेतीले गरेको संवादको दोस्रो भाग ।   

आम मननसहरूमा ववश्वववद्यालयको आजको अवस्र्था आउन 
ववद्यार्थी राजनीनत त्जम्मेवार भन्ने परेको छ । हुन त 
ववश्वववद्यालयमा प्राध्यापकहरूको राजनीनत, उच्च 

पिाहदकारीहरूको भागबण्डा जस्ता अरू राजनीनत पनन  
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‘सहरका विद्यार्थीहरु समाजको बाँकी 
िगवबाट परैू अलग भइरहेका छन्’ 

 
लशिाववद् केदारभक्त मारे्थमासँग ववद्याथी हदवसको अवसर 
पारेर ववद्याथी हुिकुो अथन, िेपालको शिक्षाको अवस्था, ववद्याथी 
आन्दोलि आहदको सेरेफेरोमा रहेर रातोपाटीका लाचग श्रवण 

उप्रेतीले गरेको संवादको दोस्रो भाग ।   

आम मननसहरूमा ववश्वववद्यालयको आजको अवस्र्था आउन 
ववद्यार्थी राजनीनत त्जम्मेवार भन्ने परेको छ । हुन त 
ववश्वववद्यालयमा प्राध्यापकहरूको राजनीनत, उच्च 

पिाहदकारीहरूको भागबण्डा जस्ता अरू राजनीनत पनन  

हुन्छन ् । ववद्यार्थीको राजनीनतलाई दोर् हदनकुो कारण 
उनीहरूको राजनीनत बढी बाहहर देखखने भएर हो कक ? 

विश्वविद्यालयका सब ै खालको राजनीवतकरणका लागग म त राजनीवतक 
दलहरूलाई दोष ददनु्च । मलै ेत यसबारेमा लखेकेो पवन छु ।  

उपकुलपवत हँुदा मलै े विद्यार्थी नतेाहरूसगँ किल पवन गरेको छु । िङ्कर 
पोखरेल, अदहलकेो पयवटन मन्त्यी रिीि अभधकारी, एनपी साउद, योगिे 
भिराईहरू विद्यार्थी नतेा भर्थए, त्मो बलेा । कवतपटक मलाई प्रििे वनषधे गरे 
पवन यी सबसैगँ मरेो स�� राम्र ैभर्थयो ।  

यवत भ�ाभ�ै म के भनु्च भन ेअब राजनीवतक दलहरूसगँ स��न रहेका 
विद्यार्थी यवुनयनहरू विश्वविद्यालयमा खोल्न ददनहुुन्त । विश्वविद्यालयमा 
यवुनयन हुनपुछव तर त्मो विद्यार्थी विद्यार्थी बीिकै सङ्गठन हुनपुछव । 

यी सङ्गठनहरू य�ो होस ्कक पाठ्यिम बनाउँदा समते उनीहरूको योगदान 
होस ्। उनीहरूल ेविद्यार्थीको ‘पसवपसे्थक्टभहरू’ राख्न पाउनपुछव । तपाईंहरूल े

लगाउन े कोटमा मलै े मात्र किक्टेट गरेर भएन वन ।  
विश्वविद्यायलमा विद्यार्थीहरूको ‘गभनने्स’ अत्मािश्यक हुन्च । तर त्मसमा 
मलूधारका राजनीवतक पाटीको प्रभाि पनव हँुदैन ।  

यसल ेधरैे नोर्क्ान गरेको छ । मलै ेएक पटक विद्यार्थीहरूको माझम ैगएर 
भाषण गदै यो बारेमा भनकेो पवन भर्थएँ । उपकुलपवत भएर पवन विद्यार्थीहरू 
माझ गएर म भाषण गर्थें । उहाँहरू मभ�ा राम्रो भाषण त गनुवहु�ो, त्मसबाट 
मलै ेपवन केही त शसकेको भर्थयो ।  
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मलै े के भन्त े गर्थें भन े हेनुवस,् तपाईंहरूल े धरैे िलाएर कत्रभिुन 
विश्वविद्यालयलाई एक ददन दरबार िुलज�ो बनाउनहुुन्च ।  

अदहल ेपस्थिक कलजेहरूको झण्ड ैझण्ड ै�ही अि�ामा छ कक छैन हेनुवस 
त । महँगो भए पवन मावनसहरू आफ्ना छोरा छोरीलाई वनजी कलजे 
पठाइरहेका छन ्। उही शिक्षकल ेपढाउन ेत हुन ्वन । अझ समर शिक्षकको 
दहसाबमा पस्थिकम ैराम्रा शिक्षकहरू होलान ्।  

हरे, मलै ेयो कुरा कवत भन ेकवत । मलै ेयो कुरा पषु्पकमल दाहाल प्रिण्डजी 
प्रधानम�ी हँुदा, िरेबहादरुजी प्रधानम�ी हँुदा प्रिसगँ भनकेो छु । 

प्रधानम�ी� ू तपाईंहरूको राजनीवतल े विश्वविद्यालय �� बनायो । 

विश्वविद्यालय क�ो भइसक्यो हेनुवस ्।   

यसबारेमा अझ ववस्तारमा बताइहदनसु ्न ? 

हेनुवस ् न अदहलकेा विद्यार्थी सङ्गठन िादहनभे�ा निादहन े कुरामा के��त 
भएका छन ्। अदहलकेा विद्यार्थी सङ्गठनल ेकदहल ेपाठ्यिमको कुरा उठाएर 
लिकेो र्थाहा छ तपाईंलाई ? यो पाठ्यिममा यो कमजोरी भयो । 
हामीहरूलाई यो ठीक लाग्छ, विश्वविद्यालयका यो समस्मा छ । परीक्षा 
समयमा भएन, परीक्षा प्रणालीमा सधुार हुनपु¥यो भन्त ेखालको माग न ैख ैमलै े
त सनुकेो छैन ।  

विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हुन नहुन े होइन । अदहलकेो ज�ो राजनीवतक 
पाटीहरूसगँको स��निाला हुन होइन । 
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मलै े के भन्त े गर्थें भन े हेनुवस,् तपाईंहरूल े धरैे िलाएर कत्रभिुन 
विश्वविद्यालयलाई एक ददन दरबार िुलज�ो बनाउनहुुन्च ।  

अदहल ेपस्थिक कलजेहरूको झण्ड ैझण्ड ै�ही अि�ामा छ कक छैन हेनुवस 
त । महँगो भए पवन मावनसहरू आफ्ना छोरा छोरीलाई वनजी कलजे 
पठाइरहेका छन ्। उही शिक्षकल ेपढाउन ेत हुन ्वन । अझ समर शिक्षकको 
दहसाबमा पस्थिकम ैराम्रा शिक्षकहरू होलान ्।  

हरे, मलै ेयो कुरा कवत भन ेकवत । मलै ेयो कुरा पषु्पकमल दाहाल प्रिण्डजी 
प्रधानम�ी हँुदा, िरेबहादरुजी प्रधानम�ी हँुदा प्रिसगँ भनकेो छु । 

प्रधानम�ी� ू तपाईंहरूको राजनीवतल े विश्वविद्यालय �� बनायो । 

विश्वविद्यालय क�ो भइसक्यो हेनुवस ्।   

यसबारेमा अझ ववस्तारमा बताइहदनसु ्न ? 

हेनुवस ् न अदहलकेा विद्यार्थी सङ्गठन िादहनभे�ा निादहन े कुरामा के��त 
भएका छन ्। अदहलकेा विद्यार्थी सङ्गठनल ेकदहल ेपाठ्यिमको कुरा उठाएर 
लिकेो र्थाहा छ तपाईंलाई ? यो पाठ्यिममा यो कमजोरी भयो । 
हामीहरूलाई यो ठीक लाग्छ, विश्वविद्यालयका यो समस्मा छ । परीक्षा 
समयमा भएन, परीक्षा प्रणालीमा सधुार हुनपु¥यो भन्त ेखालको माग न ैख ैमलै े
त सनुकेो छैन ।  

विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हुन नहुन े होइन । अदहलकेो ज�ो राजनीवतक 
पाटीहरूसगँको स��निाला हुन होइन । 

अको कुरा पचछल्लो समय विश्वविद्यालयको पदहरूमा राजनीवतक पाटीको 
भागबण्डा हुन र्थाल्यो । भीसी फलाना पाटीको, रेक्टर अको पाटीको रे । म 
आफै उपकुलपवत भएर जाँदा त्महाँ रहेकाहरूल ेम कहाँ आएर अब भागबण्डा 
गनुवपछव भन े । तपाईंलाई काँरसेको प्रधानमन्त्यील ेपठाउनभुएको अब अरू 
पाटीलाई फरक पदहरू ददनपुछव भन े। मलै ेभन ेम काँरसे पाटीबाट आएको 
होइन । म प्रधानमन्त्यील ेभनकेो आएको त हो तर म न काँरसेको पाटीमा छु 
न त म उसको कुन ै भ्रात ृ सङ्गठनमा न ै छु भन े । उहाँहरूलाई प्रिसगँ ‘म 
तपाईंहरूको भागबण्डामा विश्वास गददवन ँ । म आफ्न ै दहसाबल े काम गछुव’  
भन े।  

मलै े त्मसोभ�ा कवतजनाल े काम छाडरे जानभुयो । यो�ताको आधारमा 
नभई पाटीको बफादाररताको आधारमा विश्वविद्यालय लग्न ेपवन गनुवहुन्च ? 

यसलै ेगदा अदहल ेय�ो हालत भएको हो । मलाई त यो सब ैहेदा नतेाहरूको 
इमानदाररताप्रवत न ैिङ्का लाग्छ ।  

अब तपाईंलाई के भनौं र ख ैराििपवतसगँ पवन मलै ेयो कुरा उठाएको छु । 

विश्वविद्यालय भनकेो ज्ञानको भण्डार हो । भोशल सरकार िा राज्यलाई 
िादहएको बलेामा अ�राकििय मावमलामा बझु्नपुयो भन े त्मही 
विश्वविद्यालयलाई गहुानुवपछव । अदहल े त अब विदेिीलाई गहुानुवपन� ��वत 
बनाएका छन,् यी नतेाहरूल े। सकचझदँा पवन सारै दाुःख लाग्छ । 

ववश्वववद्यालय भनेका त सब ैखालको थर्थङ्ग्क ट्याङ्ग्कको पनन 
स्रोत हो नन होइन ? 
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हो वन । विश्वविद्यालय आफैमा एउटा भर्थङ्क ट्याङ्क हो । अमरेरका आज त्मवत 

िगििाली हुनमुा उसको उतृ्कि विश्वविद्यालयहरूकै कारण त हो वन । िीनल े

अदहल े आफ्ना विश्वविद्यालयलाई अमरेरकाको हाराहारीमा ल्याउन े कवत 
लगानी गरररहेको छ ।   

यहाँ त राजनीवतक ह�क्षपेल े गदा सब ै कुरा वबग�यो । विश्वविद्यालयप्रवत 
उहाँहरूको खलेाँिील ेगदा मलाई त उहाँहरूको देिप्रवतको इमानदाररतामा न ै
िङ्का लाग्छ । म पाटीहरू र वतनका नतेाहरूलाई सोध्न िाहनु्च, यदद उहाँहरू 
साँ� ै देिप्रवत इमानदार भइददएको भए विश्वविद्यालयज�ा सं�ानलाई 
राजनीवतक भमुरीमा पारेर यसरी दयनीय बनाउन हुन्च ? 

विश्वविद्यालय भनकेा भोशल नपेालका सम्पणूव क्षते्रका नतेा उत्पादन गन ेर्थलो 
होइनन ्र ? अब नतेा भनकेो राजनीवतक नतेा मात्र होइन, उद्यमिीलताको 
होला, व्यिसायको होला, एकािवेमर्क्को होला, सादहत्मको होला । य�ो 
महत्वपणूव क्षते्रलाई दयनीय बनाउन े? अवन राकिियताको गफ ददन े? य�ो 
विरोधाभास ? 

जुन कुराले रात्ष्ियता बललयो बनाउने हो त्यसलैाई िरासायी 
बनाइरहेका छन,् भन्न खोज्न ुभएको हो ? 

एक्ज्याक्ट्ली, मलै े भनकैे त्मही हो । राकिियताको ख�ाको रूपमा 
इन्स्टिच्यसुन (सं�ान)हरू उभभएका हुन्चन ्। अवन त्मही ख�ाहरूलाई न ै
धरमर बनाइसकेपचछ माभर्थ बसरे राकिियता भनरे कराएर मात्र कहाँ हुन्च र ?  



lzIff ;+jfb – 39

हो वन । विश्वविद्यालय आफैमा एउटा भर्थङ्क ट्याङ्क हो । अमरेरका आज त्मवत 

िगििाली हुनमुा उसको उतृ्कि विश्वविद्यालयहरूकै कारण त हो वन । िीनल े

अदहल े आफ्ना विश्वविद्यालयलाई अमरेरकाको हाराहारीमा ल्याउन े कवत 
लगानी गरररहेको छ ।   

यहाँ त राजनीवतक ह�क्षपेल े गदा सब ै कुरा वबग�यो । विश्वविद्यालयप्रवत 
उहाँहरूको खलेाँिील ेगदा मलाई त उहाँहरूको देिप्रवतको इमानदाररतामा न ै
िङ्का लाग्छ । म पाटीहरू र वतनका नतेाहरूलाई सोध्न िाहनु्च, यदद उहाँहरू 
साँ� ै देिप्रवत इमानदार भइददएको भए विश्वविद्यालयज�ा सं�ानलाई 
राजनीवतक भमुरीमा पारेर यसरी दयनीय बनाउन हुन्च ? 

विश्वविद्यालय भनकेा भोशल नपेालका सम्पणूव क्षते्रका नतेा उत्पादन गन ेर्थलो 
होइनन ्र ? अब नतेा भनकेो राजनीवतक नतेा मात्र होइन, उद्यमिीलताको 
होला, व्यिसायको होला, एकािवेमर्क्को होला, सादहत्मको होला । य�ो 
महत्वपणूव क्षते्रलाई दयनीय बनाउन े? अवन राकिियताको गफ ददन े? य�ो 
विरोधाभास ? 

जुन कुराले रात्ष्ियता बललयो बनाउने हो त्यसलैाई िरासायी 
बनाइरहेका छन,् भन्न खोज्न ुभएको हो ? 

एक्ज्याक्ट्ली, मलै े भनकैे त्मही हो । राकिियताको ख�ाको रूपमा 
इन्स्टिच्यसुन (सं�ान)हरू उभभएका हुन्चन ्। अवन त्मही ख�ाहरूलाई न ै
धरमर बनाइसकेपचछ माभर्थ बसरे राकिियता भनरे कराएर मात्र कहाँ हुन्च र ?  

नपेाललाई बशलयो बनाउन ेहो भन ेसं�ानहरूलाई बशलयो बनाउनपुछव । भल ै
भोशल आफैल े खिा गरेका सं�ानल ेआफूलाई फेबर नगन� मावनसहरूको 
उत्पादन गला । तर ती बशलयो भए भन ेसमर देिलाई न ैफाइदा हुन्च । 

उसो भए आजको ववश्वववद्यालयको दयनीय अवस्र्थाको लाथग 
भागवण्डा बढी त्जम्मेवार छ कक ववद्यार्थी राजनीनत ? 

बढी असर भागिण्डाल ेगरेको छ । भागिण्डाल ेगदा अयोग्य मावनसहरू पवन 
माभर्थमाभर्थ आए । भागिण्डाको संिारल ेखासमा सधैँ न ैयही न ैगछव ।  

य�ो िातािरणमा योग्यता भएका मावनसहरू ककनारामा पनव र्थाल्छन ् । 
ककनकक योग्य मावनसहरूको स्वभाि न ैमलाई यो देऊ, त्मो देऊ भन्त ेखालको 
हँुदैन । म आफू उपकुलपवत भएकाल ेमलाई त यसबारे राम्ररी र्थाहा छ वन, 

मकहाँ क�ा मावनसहरू आउर्थेँ भनरे । योग्य योग्य मावनसहरू कोही पवन 
आउँदैन भर्थए । उहाँहरूलाई त आफै जानपुथ्र्यो ।   

श्रीधर लोहनीको कुरा गरेँ, उनी त मकहाँ कदहल्य ैआएनन ्। म आफै गएर 
िीनका ला�ग ��ाि गनुवपरेको भर्थयो । ‘ब�ेऊ न बाबा, किीमा म भइिले 
बवनदेऊ’ भन े। बल्ल बल्ल मान ेउनल े।  

योग्य माननसको हकमा त ऊ पहहलेदेखख आफ्नो योग्यता 
बढाउनमा व्यस्त हुने हुुँदा पनछ त्यो बानीको रूपमा ववकास 
हुने हो कक ? 
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हो वन । आफ्नो काममा रमाउनलेाई अरू पद खोजै्द ककन दह िँड्न ुपयो ? पशिमी 
राििहरूमा मावनसहरू खोजरे ल्याउँछन,् आिदेन ददएर त र्थोरै मात्र ैमावनसहरू 

शलन्चन ्।  

हारिािव विश्वविद्यालयको �ुल अफ प��क हे�को िीन मके्सर्क्कोको पिूव 
�ा�म�ी बनाएर ल्याएका भर्थए । उसलाई ल्याउनका लागग राकिियता बाधा 
भएन ।  

विश्वविद्यालय भनकेो देिमा उपल� �ानपािरम� ेसबभै�ा उ� कोकटको 
माने्च रहनपुन े�ल हो । उसलाई ल्याउनका लागग उसलाई प्रयाप्त हुन ेपसैा 
ददन सक्नपुयो । त्महाँ रमाउन े िातािरण ददन सक्न ु पयो । अमरेरकामा 
विश्वविद्यालयहरूमा राम्रो मावनस आफू कहाँ ल्याउनका लागग सवुिधा ददन 
प्रवतस्पधा हुन्च ।  

यसो गयो भन ेमात्र विश्वविद्यालयल ेदेिको ‘बसे्ट माइन्ड’लाई आककषित गनव 
सक्छ ।  

तपाईं उपकुलपनत हुुँदा आजका केही शीर्टस्र्थ नेताहरू सम्पकट  
भएको कुरा गनुटभयो । आजको मलूिारका िेरै राजनीनतक 
नेताहरूको पषृ्ठभलूम ववद्यार्थी राजनीनत रहेको छ । तर तपाईं 
दलसुँग सम्बन्िन रहेको ववद्यार्थी सङ्ग्गठनहरूलाई भङ्ग्ग 

गनुटपछट भन्नहुुन्छ । त्यसो गदाट मलूिारको राजनीनतमा असर 
पदैन ? लोकतन्िलाई असर पदैन ? 
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हो वन । आफ्नो काममा रमाउनलेाई अरू पद खोजै्द ककन दह िँड्न ुपयो ? पशिमी 
राििहरूमा मावनसहरू खोजरे ल्याउँछन,् आिदेन ददएर त र्थोरै मात्र ैमावनसहरू 

शलन्चन ्।  

हारिािव विश्वविद्यालयको �ुल अफ प��क हे�को िीन मके्सर्क्कोको पिूव 
�ा�म�ी बनाएर ल्याएका भर्थए । उसलाई ल्याउनका लागग राकिियता बाधा 
भएन ।  

विश्वविद्यालय भनकेो देिमा उपल� �ानपािरम� ेसबभै�ा उ� कोकटको 
माने्च रहनपुन े�ल हो । उसलाई ल्याउनका लागग उसलाई प्रयाप्त हुन ेपसैा 
ददन सक्नपुयो । त्महाँ रमाउन े िातािरण ददन सक्न ु पयो । अमरेरकामा 
विश्वविद्यालयहरूमा राम्रो मावनस आफू कहाँ ल्याउनका लागग सवुिधा ददन 
प्रवतस्पधा हुन्च ।  

यसो गयो भन ेमात्र विश्वविद्यालयल ेदेिको ‘बसे्ट माइन्ड’लाई आककषित गनव 
सक्छ ।  

तपाईं उपकुलपनत हुुँदा आजका केही शीर्टस्र्थ नेताहरू सम्पकट  
भएको कुरा गनुटभयो । आजको मलूिारका िेरै राजनीनतक 
नेताहरूको पषृ्ठभलूम ववद्यार्थी राजनीनत रहेको छ । तर तपाईं 
दलसुँग सम्बन्िन रहेको ववद्यार्थी सङ्ग्गठनहरूलाई भङ्ग्ग 

गनुटपछट भन्नहुुन्छ । त्यसो गदाट मलूिारको राजनीनतमा असर 
पदैन ? लोकतन्िलाई असर पदैन ? 

विश्वका धरैे विश्वविद्यालयमा राजनीवतक पाटीसगँ स��न �ा� विद्यार्थी 
सङ्गठन छैनन ्त । तर पवन त्महाँ मलूधारको राजनीवतमा योग्य नतेाहरूको 
खिरेी परेको छैन ।त्मसका लागग राजनीवतक पाटील ेभभ�ै यिुा सङ्गठनहरू 
गठन गनव सक्छन ्।  

पञ्चायतको बलेाज�ो मलूधारको राजनीवतमा ब�ेज लागकेो बलेा, 
वनरङु्किताविरुद्द लड्नका लागग विद्यार्थी राजनीवतको साहारा शलइएको 
भर्थयो। पचछ बीपी कोइरालाले न ैभन ेवन ‘अब हाम्रो मलूधारको राजनीवतमा 
खलु्ला भइसक्यो, विद्यार्थीमा राजनीवत हुनहँुुदैन ।’ 

ववद्यार्थीले राजनीनत त गनट हुन्छ तर ववद्यार्थीमा राजनीनत 
हुन भएन भन्न खोज्न ुभएको हो ? 

विद्यार्थीमा राजनीवतक ितेना त हुनपुछव, शि�ाको उ��े त्मो पवन हो । उसल े

विश्वविद्यालयको कम्पाउन्ड बादहर मलूधारको राजनीवतमा भाग शलन पवन 
पाउँछ । राजनीवतक सहभागगता एक ियि माने्चको स्वतन्त्यता हो । तर 
विश्वविद्यायमा सङ्गठन गराउन ुिादह िँ विश्वविद्यालयलाई घातक हुन्च । यो हाम्र ै
विगतको अनभुिल ेपवन देखाएको छ । 

हाम्रो बहस विश्वविद्यालयमा बढी केन्द्रित भयो । विद्यालय बारेमा पवन मरेो 
शजज्ञासाहरु भर्थए । विगत केही िषवदेखख विद्यालय तहमा वनजी र सामदुागयक 
विद्यालयबीि खािल बकढरहेको छ । वतनमा जान ेविद्यार्थी न ैफरक देखखन 
र्थालकेा छन ् । वनजीमा म�म र उ� म�म िगवका बालबाशलका जान ेर 
सामदुागयक विद्यालयहरूमा वनम्न िगव त्मो पवन सीमा�कृत समदुायका 
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विद्यार्थी जान ेगरेको देखखन्च । सहरमा यो कुरा झन ्बढी भइरहेको छ । भावि 
ददनमा यसल ेसमाजलाई क�ो �भाि पान ेदेख्नहुुन्च ? 

ओहो, यो त वनकै्क ग�ीर कुरा हो वन । यसल ेग�ीर असर पानछे । विगत 
तीस िषवदेखख म यो कुरा उठाइरहेको छु । मरेो कुरा सवुनरहेकाहरूल े यसल े
कभि उही कुरा गछव पवन भवनरहेका होलान ् तर यो वनकै्क महत्वपणूव कुरा  
हो ।   

हाम्रो शश�ाको उ��े त समाजलाई ‘कोहेशसभ (बशलयो एकतायिु)’ 
समाजतफव  लान ेपो हुनपुछव त । अदहल ेत यहाँ त्मसको ठीक उल्टो भइरहेको 
छ । 

१९६० को दशकमा अमेररकामा काननुमा न ैकाला र गोराहरू 
अलग अलग बसोबास गनुटपने, कालाहरूलाई गोरा बसेका 
स्र्थाननतर जान प्रनतबन्ि थर्थयो र त्यसले कालाहरूको 
‘सरेगेसन (परृ्थकीकरण)’ गरेको भनेर पढ्न पाइन्छ । 
हामीहरुको ववद्यालयमा पनन त्यही हुन लागेको हो ? 

त्मही हो, अदहल ेहाम्रो विद्यालयमा अघोकषत ‘सरेगेसेन’ भइरहेको छ । तर 

नतेाहरूल ेत्मो बझुनेन ्। यो कवत भयािह कुरा हो भन ेभोशल यसल ेवनचत्माउन े

एकअक��वतको अवि�ासल े क�न ै गनव नस� े खालको विरह �ाउन 
सक्छ ।  
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विद्यार्थी जान ेगरेको देखखन्च । सहरमा यो कुरा झन ्बढी भइरहेको छ । भावि 
ददनमा यसल ेसमाजलाई क�ो �भाि पान ेदेख्नहुुन्च ? 

ओहो, यो त वनकै्क ग�ीर कुरा हो वन । यसल ेग�ीर असर पानछे । विगत 
तीस िषवदेखख म यो कुरा उठाइरहेको छु । मरेो कुरा सवुनरहेकाहरूल े यसल े
कभि उही कुरा गछव पवन भवनरहेका होलान ् तर यो वनकै्क महत्वपणूव कुरा  
हो ।   

हाम्रो शश�ाको उ��े त समाजलाई ‘कोहेशसभ (बशलयो एकतायिु)’ 
समाजतफव  लान ेपो हुनपुछव त । अदहल ेत यहाँ त्मसको ठीक उल्टो भइरहेको 
छ । 

१९६० को दशकमा अमेररकामा काननुमा न ैकाला र गोराहरू 
अलग अलग बसोबास गनुटपने, कालाहरूलाई गोरा बसेका 
स्र्थाननतर जान प्रनतबन्ि थर्थयो र त्यसले कालाहरूको 
‘सरेगेसन (परृ्थकीकरण)’ गरेको भनेर पढ्न पाइन्छ । 
हामीहरुको ववद्यालयमा पनन त्यही हुन लागेको हो ? 

त्मही हो, अदहल ेहाम्रो विद्यालयमा अघोकषत ‘सरेगेसेन’ भइरहेको छ । तर 

नतेाहरूल ेत्मो बझुनेन ्। यो कवत भयािह कुरा हो भन ेभोशल यसल ेवनचत्माउन े

एकअक��वतको अवि�ासल े क�न ै गनव नस� े खालको विरह �ाउन 
सक्छ ।  

य�ो कुरा गयो भन ेकवतल ेसक्नले ेसोल्टीमा खान्चन ्नसक्नले ेठेलामा माःमाः 
खान्चन,् समाज भनकेो य� ै त हो वन भन्चन ् । तर शिक्षा भनकेो त्म�ो 
हलकुा कटप्पणी गरेर पन्चन ेक्षते्र होइन ।  

शसङ्गापरुमा अदहल ेपवन ९८ प्रवतित विद्यार्थीहरू सरकारी िुलमा जान्चन ्। 
त्मो त पुजँीिादी देि हो त । त्म� ैआँकिा अन्य प◌ँजुीिादी देिहरूको पवन 
छ । हामीमा भन ेसरकारी िुलमा जान ेविद्यार्थीहरू घटकेो घट्दै छन ्।  

बादहर िादह िँ समाजिाद भन्त ेभभत्रभभत्र िादह िँ काम अकै हुन े? 

यसले त सावटजननक लशिा (पत्ब्लक एजकेुसन)को 
पररकल्पनाको आिारभतू अविारणाबाटै हामीहरू ठ्याक्कै 
ववपरीत हदशातफट  गइरहेका भन्न ेपो देखायो नन, होइन ? 

ठ्याकै्क त्मही हो । सािवजवनक शिक्षाको मान्यता न ैसमाजका सब ैिगवलाई 
एकै्क ठाउँमा हुकाउन ेिातािरण प्रदान गन ेभन्त ेहो । म िुल पढ्दाखरेी घ्य ु

साहूको छोरा पवन सगँ ै पकढरहेको हु�ो, सनु साहूको छोरा पवन सगँ ै

पकढरहेको हु�ो । िाक्टरको छोरा पवन एउट ैकक्षामा हु�ो, कमविारी र 

ट्यार्क्ी िालकका छोराछोरीहरू पवन एउट ै पढ्यौं । हामी सगँ ै एउटै 
कक्षाकोठामा उही ब�ेमा बसरे पढ्यौं ।  

अशल माभर्थल्लो कक्षामा गएपचछ बल्ल ओहो यो त सनु साहूको छोरो रहेछ, 

धनी छ रे भन्तहुे�ो । समाजमा ज ेभए पवन कक्षामा समान खालको व्यिहार 
हु�ो ।  
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अब त सहरमा घर भएकाहरूको छोराछोरीलाई शलन िुल बस घरको 
ढोकाम ैआउँछ । त्मी विद्यार्थीहरु गाकिमा सररर गएर कुन ैबङ्ग्ला नामको 
िुलमा पढ्छन ्। िुलमा उनीहरुको भटे आफ्न ैिगवको केटाकेटीसगँ मात्र ै
हुन्च । अवन उसको िुलपचछको समय पवन घरकै कम्पाउन्डभभत्र वबत्छ । 
यसरी ऊ समाजको बाँकी िगवबाट परैू अलग भइरहेको छ । यसल ेएकदम 
भयािह अि�ा वन�त्माउँछ ।  

सहरका विद्यार्थीहरु समाजको बाँकी िगवबाट परैू अलग भइरहेको छ ।  

यो अवस्र्था आउन सबभैन्दा को त्जम्मेवार छ त ? 

राजनीवतक दलका ठूला नतेाहरूमा अत्म� साँघरुो �ार्थव दे�खयो । मरेो 
छोराछोरी मात्रलै ेराम्रो पढे पगुगहाल्यो वन भन्त ेखालकेो । उनीहरूल ेधरैे सोिे 
आफ्ना नातदेारको बारेमा सोच्छ्लान ्।  

पदहल ेसमाजिादका कुरा गन ेनतेाहरू त कहाँ अदहल ेत्म�ो कुरा गछवन ्र ? 

उनीहरूको त भाषा न ैबदशलसक्यो ।  

तपाईंल े ‘एवनमल फामव’ भन्त े पढ्नभुएको होला । जजव अरिलेको उि 
उपन्यासको अ��ममा मावनसहरूभ�ा न्यायपणूव समाज वनम�ण गन े भनरे 
�ा�� गरेका स◌ँुगरु नतेाहरूलाई यसो हेद� त उनीहरू पवन मावनसहरू ज� ै
दईु खिुामा उभभएको दे�खन्च वन । नपेालमा त्म� ैभइसक्यो । उनीहरू अब 
दहजो आफूल ेलिकेा शासकज� ैभइसके । 
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अब त सहरमा घर भएकाहरूको छोराछोरीलाई शलन िुल बस घरको 
ढोकाम ैआउँछ । त्मी विद्यार्थीहरु गाकिमा सररर गएर कुन ैबङ्ग्ला नामको 
िुलमा पढ्छन ्। िुलमा उनीहरुको भटे आफ्न ैिगवको केटाकेटीसगँ मात्र ै
हुन्च । अवन उसको िुलपचछको समय पवन घरकै कम्पाउन्डभभत्र वबत्छ । 
यसरी ऊ समाजको बाँकी िगवबाट परैू अलग भइरहेको छ । यसल ेएकदम 
भयािह अि�ा वन�त्माउँछ ।  

सहरका विद्यार्थीहरु समाजको बाँकी िगवबाट परैू अलग भइरहेको छ ।  

यो अवस्र्था आउन सबभैन्दा को त्जम्मेवार छ त ? 

राजनीवतक दलका ठूला नतेाहरूमा अत्म� साँघरुो �ार्थव दे�खयो । मरेो 
छोराछोरी मात्रलै ेराम्रो पढे पगुगहाल्यो वन भन्त ेखालकेो । उनीहरूल ेधरैे सोिे 
आफ्ना नातदेारको बारेमा सोच्छ्लान ्।  

पदहल ेसमाजिादका कुरा गन ेनतेाहरू त कहाँ अदहल ेत्म�ो कुरा गछवन ्र ? 

उनीहरूको त भाषा न ैबदशलसक्यो ।  

तपाईंल े ‘एवनमल फामव’ भन्त े पढ्नभुएको होला । जजव अरिलेको उि 
उपन्यासको अ��ममा मावनसहरूभ�ा न्यायपणूव समाज वनम�ण गन े भनरे 
�ा�� गरेका स◌ँुगरु नतेाहरूलाई यसो हेद� त उनीहरू पवन मावनसहरू ज� ै
दईु खिुामा उभभएको दे�खन्च वन । नपेालमा त्म� ैभइसक्यो । उनीहरू अब 
दहजो आफूल ेलिकेा शासकज� ैभइसके । 

नतेाहरूल ेसोच्छ्दा त कुन ैकुरा बहृिर राििको दहतमा छ कक छैन ? िा��, 

सरुक्षा, ददगो विकासका लागग राम्रो छ कक छैन भनरे वििार गनुवपछव । यो 
सोिवििार नगरेर आफू र आफ्ना नशजकका माने्चहरूको वनजी िुलको 
संरक्षणका लागग सामदुागयक विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदा आजको यो 
विकराल ��वत आएको हो ।  

जुन सांस्र्थान (सावटजननक लशिालय) पुुँजीवादको ननमटम 
प्रनतस्पिाटका कारणले उब्जन ेववकारहरूबाट बालबाललकाहरूलाई 
जोगाउनका लाथग पररकल्पना गररएको थर्थयो, त्यसलैाई न ै
असमानता र ‘सेरेगेसन’को औजार बनाइहदए है ?  

हो, सहर जशलरहँदा बाँसरु� बजाइरहन ेनतेाहरू ज�ा भए हाम्रा नतेाहरू । 
अझ पवन समाजिाद भन ेजप्न छाड्नभुएको छैन फेरर ।  

यसल े विकराल असमानता ल्याउनछे । �स अवतरर� समाज न ै अिा� 
हुनछे ।  

हामील ेआफ्नो आदिव भनकेो प्लस्विने, कफनल्यान्ड, िनेमाकव  ज�ो देिहरू 

हेनुवपछव, जसल े समाजका सब ै दहस्सालाई नशजक ल्याउने, समाजलाई 
कोहेशसभ बनाउन ेखालको कायविमहरूमा एकदम जोि ददइरहेको छ ।  

समाजमा कोही अशल हुन े कोही अशल कम हुन े हुन्च तर र्थोरै सङ्ग्यामा 
एकदम ैधनी बाँकी सब ैएकदम ैगररब हुनभुएन । हामी पचछल्लो खालको 
समाज बन्त ेबाटोतफव  छौँ । यसल ेिा�� दददैँन । 
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काँरसेको पालामा शिक्षामा सातौं संिोधन भयो । त्मसमा विश्व बङै्कको ठूलो 
हात भर्थयो । त्मसल ेवनजी िुललाई खलु्ला गररददयो । नाफामखुी िुलहरू 
खोशलददयो । त्मसपचछ आएको भले अदहल ेआधा विद्यार्थी पढाउँछन ्।  

यो अि�ा यो सरकारल े ठीक गनवसक्छ ज�ो ला�ैन तर फेरर यवत 
िगििाली सरकारल ेसकेन भन ेकुन सरकारल ेसक्छ भन्त ेपवन प्रश्न आउँछ। 
यो सचझदँा औिाहा हुन्च । य�ो बाटो बठेीक गनवका लागग अङ्ग्रजेहरू 
‘बाइट द बलुटे’ खालको दह�त िादहन्च भन्चन ् । यो सरकारको 
अदहलसे�को काम हेद� त्म�ो दह�त गनव स�ा ज�ो ला�ैन ।  

माननललउुँ  कुन ैहदन त्यस्तो हहम्मत देखाउन सक्ने मान्छे आयो 
रे । उसले यसको समािानका लाथग ननजी ववद्यालयहरूलाई 
बन्द गरायो रे । त्यसले यसको समािान हुन्छ त ? 

त्मो पवन हँुदैन । मयु कुरा हामील ेसामदुागयक िुलमा ध्यान ददनपुछव । त्मता 
विद्यार्थी आककषित गराउन सक्नपुछव । तपाईं यहीँबाट अशल अगाकि जानभुयो 
भन े टीका विद्याश्रम िुल भन्त े छ, त्महाँ जाइकाल े अदहल े भव्य भिन 

बनाइददएको छ । कलजे न ैजत्रो भिन बनकेो छ । तर पवन विद्यार्थीहरू छैनन ्
। त्महाँ मात्र ैहोइन, धरैे ठाउँमा सामुदागयक िुलहरूमा भिन हुन्च, अगाकि 

उ� ैठूलो कम्पाउन्ड हुन्च, शिक्षकल ेपाउन ेपाररश्रवमक पवन उ� ैराम्रो छ तर 
पवन विद्यार्थी आउँदैनन ्।  

यो सब ैकुरामा राम्रो हँुदा पवन सामदुागयक विद्यालयहरूल ेविद्यार्थीहरू अझ 

विद्यार्थीका अभभभािकहरूको विश्वास शजत्न नसक्नकुो कारण के होला ? 



lzIff ;+jfb – 47

काँरसेको पालामा शिक्षामा सातौं संिोधन भयो । त्मसमा विश्व बङै्कको ठूलो 
हात भर्थयो । त्मसल ेवनजी िुललाई खलु्ला गररददयो । नाफामखुी िुलहरू 
खोशलददयो । त्मसपचछ आएको भले अदहल ेआधा विद्यार्थी पढाउँछन ्।  

यो अि�ा यो सरकारल े ठीक गनवसक्छ ज�ो ला�ैन तर फेरर यवत 
िगििाली सरकारल ेसकेन भन ेकुन सरकारल ेसक्छ भन्त ेपवन प्रश्न आउँछ। 
यो सचझदँा औिाहा हुन्च । य�ो बाटो बठेीक गनवका लागग अङ्ग्रजेहरू 
‘बाइट द बलुटे’ खालको दह�त िादहन्च भन्चन ् । यो सरकारको 
अदहलसे�को काम हेद� त्म�ो दह�त गनव स�ा ज�ो ला�ैन ।  

माननललउुँ  कुन ैहदन त्यस्तो हहम्मत देखाउन सक्ने मान्छे आयो 
रे । उसले यसको समािानका लाथग ननजी ववद्यालयहरूलाई 
बन्द गरायो रे । त्यसले यसको समािान हुन्छ त ? 

त्मो पवन हँुदैन । मयु कुरा हामील ेसामदुागयक िुलमा ध्यान ददनपुछव । त्मता 
विद्यार्थी आककषित गराउन सक्नपुछव । तपाईं यहीँबाट अशल अगाकि जानभुयो 
भन े टीका विद्याश्रम िुल भन्त े छ, त्महाँ जाइकाल े अदहल े भव्य भिन 

बनाइददएको छ । कलजे न ैजत्रो भिन बनकेो छ । तर पवन विद्यार्थीहरू छैनन ्
। त्महाँ मात्र ैहोइन, धरैे ठाउँमा सामदुागयक िुलहरूमा भिन हुन्च, अगाकि 

उ� ैठूलो कम्पाउन्ड हुन्च, शिक्षकल ेपाउन ेपाररश्रवमक पवन उ� ैराम्रो छ तर 
पवन विद्यार्थी आउँदैनन ्।  

यो सब ैकुरामा राम्रो हँुदा पवन सामदुागयक विद्यालयहरूल ेविद्यार्थीहरू अझ 

विद्यार्थीका अभभभािकहरूको विश्वास शजत्न नसक्नकुो कारण के होला ? 

ककन र्थाहा छ तपाईंलाई, मलै ेयो कुरा मन्तन्त्यज्यलूाई पवन भनकेो छु । पदहल े
िशलरहेको विद्यालय अदहल े निलपेचछ केही त पकै्क कमजोरी भएको 
हुनपुछव। पदहल ेत्मसो ककन भयो भनरे हामील ेप्रश्न गनुवपछव ।  

के भएको भर्थयो भनरे जान्तको अशलकवत इवतहास पवन जानपुने हुन्च । ३१, 

३२ सालवतर आएको नयाँ शिक्षा प्रणालीपचछ सरकारल ेज� ैकुरा आफ्नो 
पोल्टामा रायो । अब पञ्चायत सरकारसगँ त त्मसो गनुवको स्वार्थव पवन भर्थयो। 
राजा सबभै�ा ठूला हुन,् पञ्चायतको विक� छैन भनरे प्रिार गनुव भर्थयो । त्मो 
उनीहरूल ेभरपरु गरे पवन । 

तर नयाँ शिक्षा प्रणालील ेफाइदै नभएको होइन । त्मसको फाइदा पवन भयो, 
शिक्षकहरूको तलब बढ्यो । पसेा सरुशक्षत भयो । 

यो कायवको सबभै�ा नराम्रो के भयो भन े अभभभािकको विद्यालयप्रवतको 
आफ्नोपन स्वािै गमु्बो । पदहल े गाउँघरमा अपनत्व भर्थयो । पदहल े अमतृ 
साइन्स भनपेचछ क�ो भर्थयो ? सरकारल ेििुदेखख सब ैकुरा म हेछुव भनपेचछ 
अब मावनसहरूमा विद्यालयप्रवतको अपनत्व न ै हरायो । अब तपाईं आफ्न ै
घरप्रवत आफ्नोपन हरायो भन े त्महाँ फोहोर कशसङ्गर िा घाँस उवम्रसकेको 
हुन्च। वतनलाई सफा गनव मन लागै्दन । अदहलकेो कत्रभिुन विश्वविद्यालयको 
अि�ा त्म� ैत हो वन ।  

मलै े ५० िषवअगघ पढाएको कत्रििको कक्षाकोठामा केही अगघ पगुँै ेछु । 
संयोगल ेआफूल ेपढाएको आफ्न ैपरुानो कक्षा कोठा पगुेँ । यसो हेरेँ । मलै े
छािदेेखख त्महाँ एक पटक पवन रङ लगाएको रहेनछ ।  
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त्मसपचछ आफैलाई सोधेँ ‘कत्रिि कलजे कसको हो भनरे’ उिर आयो कत्रिि 
कलजे कसकैो पवन होइन ।  

हाम्रा विद्यालयहरू सधुार गन ेहो भन ेपदहल ेत िुल िुलमा, विश्वविद्यालय 
विश्वविद्यायलमा स्वावमत्व ल्याउनपुयो । 

शकै्षिक सांस्र्थालाई स्वायत्त बनाउनपुयो भन्न खोज्नभुएको हो? 

हो, वबहान भखवर एक अमरेरकीसगँ भटे भएको भर्थयो । उनीसगँ पवन त्महाँको 
विश्वविद्यालयको कुरा भएको भर्थयो । उनीहरूको विश्वविद्यालयमा गभववनङ 
बढी भन्त ेहुन्च, बोिव अफ टिस्टी भन्त ेहुन्च । उनीहरूकोमा स्वावमत्वको भाि 

वनकै्क धरैे हुन्च ।  

हाम्रा विद्यालयमा रहेको सञ्चालक सवमवतल े त्मो भािना ल्याउन सकै्दन । 
सञ्चालक सवमवत भनकेो त हेिमास्टरको �ावबनटे ज�ो मात्र हो ।  

हामीले आफ्नो लशिा प्रणालीका नकारात्मक कुरा माि ै बढी 
गयौं । हाम्रो लशिामा सकारात्मक कुराहरू हुुँदै नभएका पनन 
होइनन ्होला नन ? 

पदहलभे�ा विद्यार्थीको सङ्ग्या वनकै्क बढेको छ । भारतमा विश्वविद्यालय 
खोशलएको सय िषवपचछ मात्र नपेालमा खोशलएको हो । सङ्ग्या�क रूपमा 
नपेालल ेछोटो समयमा धरैे �गवत गयो । तर राजनीवतल ेगणु�रलाई राम्रो 
हुन ददएन । म त उपकुलपवत हँुदा कुन ैपवन शिक्षकलाई राजनीवतमा जान ेभए 
जाऊ तर राजीनामा ददएर जाऊ भ� े। अबको २० िषवमा यो मान्यता काम 
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त्मसपचछ आफैलाई सोधेँ ‘कत्रिि कलजे कसको हो भनरे’ उिर आयो कत्रिि 
कलजे कसकैो पवन होइन ।  

हाम्रा विद्यालयहरू सधुार गन ेहो भन ेपदहल ेत िुल िुलमा, विश्वविद्यालय 
विश्वविद्यायलमा स्वावमत्व ल्याउनपुयो । 

शकै्षिक सांस्र्थालाई स्वायत्त बनाउनपुयो भन्न खोज्नभुएको हो? 

हो, वबहान भखवर एक अमरेरकीसगँ भटे भएको भर्थयो । उनीसगँ पवन त्महाँको 
विश्वविद्यालयको कुरा भएको भर्थयो । उनीहरूको विश्वविद्यालयमा गभववनङ 
बढी भन्त ेहुन्च, बोिव अफ टिस्टी भन्त ेहुन्च । उनीहरूकोमा स्वावमत्वको भाि 

वनकै्क धरैे हुन्च ।  

हाम्रा विद्यालयमा रहेको सञ्चालक सवमवतल े त्मो भािना ल्याउन सकै्दन । 
सञ्चालक सवमवत भनकेो त हेिमास्टरको �ावबनटे ज�ो मात्र हो ।  

हामीले आफ्नो लशिा प्रणालीका नकारात्मक कुरा माि ै बढी 
गयौं । हाम्रो लशिामा सकारात्मक कुराहरू हुुँदै नभएका पनन 
होइनन ्होला नन ? 

पदहलभे�ा विद्यार्थीको सङ्ग्या वनकै्क बढेको छ । भारतमा विश्वविद्यालय 
खोशलएको सय िषवपचछ मात्र नपेालमा खोशलएको हो । सङ्ग्या�क रूपमा 
नपेालल ेछोटो समयमा धरैे �गवत गयो । तर राजनीवतल ेगणु�रलाई राम्रो 
हुन ददएन । म त उपकुलपवत हँुदा कुन ैपवन शिक्षकलाई राजनीवतमा जान ेभए 
जाऊ तर राजीनामा ददएर जाऊ भ� े। अबको २० िषवमा यो मान्यता काम 

नलाला तर आजको ददनमा विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन ेहो भन ेयसलाई 
राजनीवतबाट टाढा राख्नपुछव भन्त ेमलाई लाग्छ ।   
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‘कत्रभिुन विश्वविद्यालय दास उत्पादन गन े
कारखाना बनकेो छ’ 

 

नयाँ िगिकी नते ृमानरु्ी यमी कुन ैबलेा नकेपा (माओिादी)सगँ स�� 
अ�खल (�ा��कार�)बाट कत्रभिुन विश्वविद्यालयको किीय क्याम्पसको 
स्ववियकुी सचिि वनिाचित भएकी भर्थइन ् । स्ववियमुा रहँदा विद्यार्थीमाझ 
उनको अध्ययनिील र सहज ै पहँुि हुन े विद्यार्थी नतेकृो पररिय बनकेो  
भर्थयो ।  

मानषुीसगँ भारतका �वतक�त उ� �ि�ालयह� �द�ी विश्वविद्यालय तर्था 
जिाहरलाल नहेरु विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अनभुि पवन छ । 
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‘कत्रभिुन विश्वविद्यालय दास उत्पादन गन े
कारखाना बनकेो छ’ 

 

नयाँ िगिकी नते ृमानरु्ी यमी कुन ैबलेा नकेपा (माओिादी)सगँ स�� 
अ�खल (�ा��कार�)बाट कत्रभिुन विश्वविद्यालयको किीय क्याम्पसको 
स्ववियकुी सचिि वनिाचित भएकी भर्थइन ् । स्ववियमुा रहँदा विद्यार्थीमाझ 
उनको अध्ययनिील र सहज ै पहँुि हुन े विद्यार्थी नतेकृो पररिय बनकेो  
भर्थयो ।  

मानषुीसगँ भारतका �वतक�त उ� �ि�ालयह� �द�ी विश्वविद्यालय तर्था 
जिाहरलाल नहेरु विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अनभुि पवन छ । 

रातोपाटीका लागग श्रवण उप्रेतील ेमानषुी यमीसगँ उनल ेअध्ययन गरेका 
भारतीय शिक्षालयको तलुनामा कत्रविको अि�ा, विद्यार्थी आ�ोलनको 
ितवमान र भविष्य सरेोफेरोमा रहेर संिाद गरेका छन ्।  

 
–हामी मु् यतः ववद्यार्थीबारेमा केत्न्रत हुन्छौँ । पहहले त 
ववद्यार्थी भनकेो को हो ? 

विद्यार्थी भन्ताल ेविद्या आजवन गन ेव्यगि न ैहो । त्मो अर्थवमा हामी सबै विद्यार्थी 
हुन्चौँ । अब स�ंागत दहसाबल ेकुन ैिशैक्षक स�ासगँ आब� भएका अर्थिा 
त्महाँ भना भएकाहरूलाई विद्यार्थी भन्त ेगररन्च । तर अर्थवपणूव रूपल ेहेन ेहो 
भन ेकुन ैपवन स्वरूपमा विद्या आजवन गररराख्न ेव्यगि विद्यार्थी हो ।  

–तपाईं ववद्यार्थी राजनीनतक सङ्ग्गठनमा सांलग्न हुनभुयो र 
त्रिभवुन ववश्वववद्यालयको स्वववयमुा पनन रहनभुयो । त्रिववको 
स्वववयमुा सथचव रहुँदा अन्य ववद्यार्थीहरूले दे्न नसकेको 
ववश्वववद्यालयको अवस्र्था कस्तो पाउनभुयो ? 

कत्रभिुन विश्वविद्यालयभ�ा अगाकड म दद�ी विश्वविद्यालयमा पढेक� �र्थएँ । 
मरेो राजनीवतक सकियता प्रिासमा नपेाली मजदरुहरूसगँ रहेर काम गरेर 
सरुु भएको हो । माओिादी आ�ोलन िा�� प्रकियामा आएप�छ कत्रभिुन 
विश्वविद्यालयमा आए । त्मोभ�ा अगघ प्रत्मक्ष रूपमा मरेो अ�खल 
िा��कार�सगँ स��ता �र्थएन ।  
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यसकारण त्मसको अध्ययन गनव, शस�ा� के हो, कायविम के हो ? बझु्न मरेा 
लागग नौलो कुरा भर्थयो । ककनकक म त वनिािनमा अखखल िा��कार�को 
तफव बाट सहभागी भएकी भर्थएँ । त्मो बलेा नीवत वनमाण तहमा सबभै�ा कप्रय 
जनिादी शिक्षा भन्त ेहु�ो । सब ैचिजमा जनिादी शिक्षा लाग ूगन ेभवनएपचछ 
सककयो । त्मसको व्याया विश्लषेण भन्त ेकुरा हँुदैन भर्थयो ।  

अमतूवज�ो बहृत ्अर्थव बोक्न ेसामान्य ि�ल ेन ैसब ैकुरा समटे्छ भन्त ेअखखल 
िा��कार�को सङ्गठनमा भर्थयो ।  

मलाई पवन विद्यार्थी यवुनयनमा भभड्दै गदा र पचछ वनिाचित भएपिात 

विद्यार्थीकै हकदहत र नीवत वनमाण गनवमा सहयोग गनदेेखख लागू गनसे�का 
पहलकदमी शलऊँ भन्त ेहु�ो । त्मो केही हदस�मा हामील ेगयौं पवन ।  

क्याम्पसको प्रिासवनक कुराह�मा ह�क्षपे गनव सक्यौँ । फेरर हामी एउटा 
क्याम्पस केन्द्रित भयौँ । हामीबाट अपके्षािादह िँ कत्रभिुन विश्वविद्यालयम ैकेही 
हुन्च कक भन्त े भर्थयो । तर पाटीको साङ्गठवनक संरिना िादह िँ एकदम 
हाइराककि कल हुन्च । वतमी आफ्नो ठाउँमा सीवमत बस है भन्त ेखालको संिार 
भर्थयो र यो प्रायाः सब ैपाटीमा हुन ेगछव ।  

फेरर हामी पवन सानो हैशसयतको भएको हुनाल ेहामील ेनीवतवनमाणकै तहमा 
ह�क्षपे गनभे�ा पवन क्याम्पस केन्द्रित भएर काम गयौँ । यस िममा हामील े
क्याम्पस कुन ैपवन प्रणालीमा नि�न ेभ�गोल अि�ामा देयौँ । कमविार� 
पवन ताशलका अनसुार काम नगन े र कत्रविको आफ्न ै ताशलका पवन लाग ू
नभएको अि�ा भर्थयो ।  
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यसकारण त्मसको अध्ययन गनव, शस�ा� के हो, कायविम के हो ? बझु्न मरेा 
लागग नौलो कुरा भर्थयो । ककनकक म त वनिािनमा अखखल िा��कार�को 
तफव बाट सहभागी भएकी भर्थएँ । त्मो बलेा नीवत वनमाण तहमा सबभै�ा कप्रय 
जनिादी शिक्षा भन्त ेहु�ो । सब ैचिजमा जनिादी शिक्षा लाग ूगन ेभवनएपचछ 
सककयो । त्मसको व्याया विश्लषेण भन्त ेकुरा हँुदैन भर्थयो ।  

अमतूवज�ो बहृत ्अर्थव बोक्न ेसामान्य ि�ल ेन ैसब ैकुरा समटे्छ भन्त ेअखखल 
िा��कार�को सङ्गठनमा भर्थयो ।  

मलाई पवन विद्यार्थी यवुनयनमा भभड्दै गदा र पचछ वनिाचित भएपिात 

विद्यार्थीकै हकदहत र नीवत वनमाण गनवमा सहयोग गनदेेखख लागू गनसे�का 
पहलकदमी शलऊँ भन्त ेहु�ो । त्मो केही हदस�मा हामील ेगयौं पवन ।  

क्याम्पसको प्रिासवनक कुराह�मा ह�क्षपे गनव सक्यौँ । फेरर हामी एउटा 
क्याम्पस केन्द्रित भयौँ । हामीबाट अपके्षािादह िँ कत्रभिुन विश्वविद्यालयम ैकेही 
हुन्च कक भन्त े भर्थयो । तर पाटीको साङ्गठवनक संरिना िादह िँ एकदम 
हाइराककि कल हुन्च । वतमी आफ्नो ठाउँमा सीवमत बस है भन्त ेखालको संिार 
भर्थयो र यो प्रायाः सब ैपाटीमा हुन ेगछव ।  

फेरर हामी पवन सानो हैशसयतको भएको हुनाल ेहामील ेनीवतवनमाणकै तहमा 
ह�क्षपे गनभे�ा पवन क्याम्पस केन्द्रित भएर काम गयौँ । यस िममा हामील े
क्याम्पस कुन ैपवन प्रणालीमा नि�न ेभ�गोल अि�ामा देयौँ । कमविार� 
पवन ताशलका अनसुार काम नगन े र कत्रविको आफ्न ै ताशलका पवन लाग ू
नभएको अि�ा भर्थयो ।  

त्महाँ गएपचछ हामील े खानपेानी, ट्िाइलटेको अभाि, विश्वविद्यालयभभत्र 
गाईि� ु िनव आउन,े पढाइरहेको कक्षाकोठामा कुकुर प�जे�ा सो�दै 
नसोिकेो समस्माको सामना गनुवपयो । अरूलाई यसको बानी परेको भर्थयो 
होला तर म िादह िँ ददल्ली विश्वविद्यालयको फरक खालको संिृवतबाट 
आएको हुनाल ेआियविककत भएँ । हामीहरूल ेत्महाँ एक तहमा काम गन ेसोि 
बनाइरहेको भर्थयौँ । तर त्महाँ गइसकेपचछ विद्यार्थीहरूल े दैवनक रूपमा 
भोगगरहन ेसमस्मा सल्ट्याउनमा न ैहाम्रो समय गइरहेको भर्थयो ।  

हदल्ली ववश्वववद्यालयमा पढेको भन्नभुयो, त्यहाुँ र यहाुँ के 
फरक थर्थयो ? 

ददल्ली विश्वविद्यालयको मलै ेपढेको कलजेमा त एकदम पररपक्व संरिना 
तयार छ । त्महाँको िशैक्षक क्यालने्डर व्यिस्थ�त छ । कुन बलेा परीक्षा हुन,े 

कुन बलेा पररणाम आउन,े भना कुन बलेा गन,े पाठ्यिमको विकास कसरी 
गन े? शिक्षकहरूल ेपवन के गनव हुन,े के गनव नहुन ेभन्त ेकुरा स्पि छ ।  

–यी कुरा ववद्यार्थी आन्दोलनले गनुटपने काम होइन ? उसो 
भए त्यहाुँ ववद्यार्थी यनुनयनको काम कस्तो हुन््यो ?  

त्महाँ विद्यार्थी यवुनयनको काम सांिृवतक कायविमहरूको आयोजना गन,े 

िादवििादहरू आयोजना गराउन,े त्महाँ विद्यार्थी सोसाइटी भन्त े समहूहरू 

हुन्चन,् वतनीहरूलाई सहयोग गन,े अ� क्या�ससगँ वमलरे अ�रक्या�स 

कायविम गन ेअवन फेस्ट आयोजना गन ेज�ा कायविम हु�ो । मलै ेपढ्दा 
सङ्ग्घषवम ैउत्रकेो भनकेो क्यान्द्रिनको खान ेकुराको भाउ बढ्दा मात्र हो ।  
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हाम्रा ववश्वववद्यालय र क्याम्पसमा रहेका बेथर्थनत तर्था 
अव्यवस्र्थाको दोर् ववद्यार्थी आन्दोलनलाई न ै हदइन्छ । 
ववद्यार्थीले यी म�ुामा ककन आवाज उठाउुँ दैनन,् ककन त्यसलाई 
परूा गनुटपयो भनेर आन्दोलन गदैनन ्भनेर प्रश्न गररन्छ । 
तपाईंको भनाइ अनसुार प्रशासनले गनुटपने कामका लाथग पनन 
हामी ववद्यार्थी र राजनीनतलाई दोर् हदइरहेका छौँ ? के ववद्यार्थी 
राजनीनतमाथर्थ हामी गलत प्रश्न गरररहेका रहेछौँ ? 

त्मो प्र� पणूव गलत पवन होइन । ज�ै, नयाँ विद्यार्थीहरूलाई फमव भराउन ेकायव 
विद्यार्थी सङ्गठनका माने्चको होइन । फमव भन ेम्बाद सककएपचछ सककयो, त्मो 
खलुाउन विद्यार्थी जानपुन ेर खलुाइददन ेप्रिासनको काम होइन । कवतपय 
अि�ामा वमलमेतोज�ो पवन हुन े । वतमी आ�ोलन गरेज�ो गर, म 

स�ोधन गरेज�ो गछुव । हामी आ�खर एउट ै दलका ह� । य�ो खालको 
कृयाकलापहरू पवन देख्न पाइयो ।  

अवन स्ववियकुो काम िादह िँ बतेलबी कमविारी ज�ो हुन े। स्ववियमुा आउन े
काम भनकेो फमव भन े म्बाद शसद्धद्दयो, परीक्षाफमव भन े बलेा मलै े यो यो 
छुटाएँछु, परीक्षा वनय�ण काय�लयबाट रशजस्ट�सेन न�र वनका�नपुय� लौ 
न । यी हामील ेगन ेकाम होइनन ्। अभधकांि काम भनकेो कमविारील ेगन े

काम हुन ्।  

शसस्टम न ैनभएपचछ भद्रगोल शसस्टमभभत्र जनु अ���ता छ, त्महीभभत्र 
टालटुल ेकाम गदैमा हाम्रो दैवनकी वबत्यो । त्मसलैाई िमभङ्ग गनव स्ववियमुा 
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हाम्रा ववश्वववद्यालय र क्याम्पसमा रहेका बेथर्थनत तर्था 
अव्यवस्र्थाको दोर् ववद्यार्थी आन्दोलनलाई न ै हदइन्छ । 
ववद्यार्थीले यी म�ुामा ककन आवाज उठाउुँ दैनन,् ककन त्यसलाई 
परूा गनुटपयो भनेर आन्दोलन गदैनन ्भनेर प्रश्न गररन्छ । 
तपाईंको भनाइ अनसुार प्रशासनले गनुटपने कामका लाथग पनन 
हामी ववद्यार्थी र राजनीनतलाई दोर् हदइरहेका छौँ ? के ववद्यार्थी 
राजनीनतमाथर्थ हामी गलत प्रश्न गरररहेका रहेछौँ ? 

त्मो प्र� पणूव गलत पवन होइन । ज�ै, नयाँ विद्यार्थीहरूलाई फमव भराउन ेकायव 
विद्यार्थी सङ्गठनका माने्चको होइन । फमव भन ेम्बाद सककएपचछ सककयो, त्मो 
खलुाउन विद्यार्थी जानपुन ेर खलुाइददन ेप्रिासनको काम होइन । कवतपय 
अि�ामा वमलमेतोज�ो पवन हुन े । वतमी आ�ोलन गरेज�ो गर, म 

स�ोधन गरेज�ो गछुव । हामी आ�खर एउट ै दलका ह� । य�ो खालको 
कृयाकलापहरू पवन देख्न पाइयो ।  

अवन स्ववियकुो काम िादह िँ बतेलबी कमविारी ज�ो हुन े। स्ववियमुा आउन े
काम भनकेो फमव भन े म्बाद शसद्धद्दयो, परीक्षाफमव भन े बलेा मलै े यो यो 
छुटाएँछु, परीक्षा वनय�ण काय�लयबाट रशजस्ट�सेन न�र वनका�नपुय� लौ 
न । यी हामील ेगन ेकाम होइनन ्। अभधकांि काम भनकेो कमविारील ेगन े

काम हुन ्।  

शसस्टम न ैनभएपचछ भद्रगोल शसस्टमभभत्र जनु अ���ता छ, त्महीभभत्र 
टालटुल ेकाम गदैमा हाम्रो दैवनकी वबत्यो । त्मसलैाई िमभङ्ग गनव स्ववियमुा 

हँुदा हामील ेजोिदार रूपमा उठाएको माग भनकेो कत्रविको िशैक्षक क्यालने्डर 
हुनपुछव भन्त ेभर्थयो ।  

िशैक्षक क्यालने्डर �ि��त रूपमा लाग ूभयो भन ेत्मसमा विद्यार्थी सङ्गठन र 

स्ववियलु े गदै आएका तर गनव नपन े कामहरू स्वािै घट्यो । त्मसपचछ 

विद्यार्थी सङ्गठनल ेज–ेज ेकाम गनुवपन ेहो, उनीहरूबाट समाज र विज्ञहरूल ेज े
अपके्षा राख्नहुुन्च, बल्ल त्मसमा हामी के�ित हुन सक्छौँ  ।  

विद्यार्थी सङ्गठनलाई धरैेजसो लगाइन ेआरोप के हो भन ेउनीहरूल ेकप्रप्लन्सपल 
अर्थिा प्रिासनमा गएर टबेल ठटाए भन्त ेहुन्च तर यस पछाकिको कारण के 
हो भन्त ेपवन हामील ेयाल गनुवपछव ।  

विगतमा आभर्थिक कारणल ेयसो हुन ेगरेको रहेछ । मलै ेर्थाहा पाएअनसुार 
कत्रविको घिी भिन अगाकिको खाली ठाउँमा प�हल ेिषकैप�े ब�सको अ�ायी 
बार लगाउन े अवन केही समयपचछ त्मो भखत्कन े रहेछ । त्मसमा पवन 
कवमसनको कुरा हँुदोरहेछ । य�ा कुरामा विद्यार्थीहरूको बढी िासो तर्था 
चि�ा हुन ेरहेछ ।  

–अनन ववश्वववद्यालय प्रशासन चाहहुँ यी सब ैसमस्या समािान 
सेमेस्टर प्रणाली लाग ूगरेर हुन्छ भनेजसरी लाथगरहेको छ ।  

समेसे्टर प्रणाली पवन हा�ो कायवकालको अ��म अ��ममा आएको हो । यो 
कसरी आएको हो भन ेसमसे्टरको बारेमा अध्ययन नगरी समसे्टरको बारेमा 
अध्ययन निलाई, प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू र अन्य सरोकारिाला पक्षधर जो–
जो हुन ्कससैगँ पवन सल्लाह नगरी अिानक आयो ।  
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फेरर यो हाम्रो केिीय क्याम्पसमा पदहलो पटक लाग ूगररएको भर्थयो । त्मही 
भएर बाँकी सब ै क्याम्पसमा भना खलुाउन े नोकटस आयो तर केिीय 
क्याम्पसमा नोकटस न ैआएन । हामी पवन छक्क पयौँ । हामी के भयो भनरे 
सोध्न जाँदा ‘यो िषवदेखख समसे्टर लाग ूगन ेरे, त्मही भएर केही मदहना पखवन ु
पयो रे’ भन्त ेजिाफ आयो ।  

पचछ हामील ेर्थाहा पायौं यो त विश्व बङै्कको लगानी रहेको हायर एजकेुसन 
ररफमव प्रोरामको दोस्रो योजनाअ�गवत िादह � समेसे्टर लाग ू गन े भवनएको 
रहेछ । त्मो कुरा  हामीलाई कदहल्य ैर्थाहा ददइएन ।  

त्मो अन्त�म िषव रहेछ । त्मो िषव सरुु नगरे विश्व बङै्कल ेआफ्नो हात खझक्न े
रहेछ। अवन आफ्नो छवि नराम्रो हुन्च भनरे हतार हतार त्मो योजना लाग ू
गररएको रहेछ । समेसे्टर प्रणाली आफैमा नराम्रो होइन तर कत्रवि आफैल े
सोिरे, आफ्नो भभजन अनरुूप नल्याएका कारण समस्मा देखखयो । 

भन्नाले आफ्नो आवश्यकता ्याल नगरी अरूलाई खुसी 
बनाउन ल्याइयो ? 

सधुारको वनन्ति प्रार्थवमकता के हो ? यो भभजनअ�गवत नआएको कारण धरैेल े
स्वावमत्व शलनसकेनन ्। 

हामी कोहीसगँ नसोधी ल्याइएको भर्थयो । अगघ भवनहालेँ वन, भना खलुाउन े
कुन ैतयारी नभएपचछ हामील े‘के हो ?’ भनरे सोध्न गएपचछ मात्र उहाँहरूल े
हामीलाई जानकारी गराउनभुयो ।  
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फेरर यो हाम्रो केिीय क्याम्पसमा पदहलो पटक लाग ूगररएको भर्थयो । त्मही 
भएर बाँकी सब ै क्याम्पसमा भना खलुाउन े नोकटस आयो तर केिीय 
क्याम्पसमा नोकटस न ैआएन । हामी पवन छक्क पयौँ । हामी के भयो भनरे 
सोध्न जाँदा ‘यो िषवदेखख समसे्टर लाग ूगन ेरे, त्मही भएर केही मदहना पखवन ु
पयो रे’ भन्त ेजिाफ आयो ।  

पचछ हामील ेर्थाहा पायौं यो त विश्व बङै्कको लगानी रहेको हायर एजकेुसन 
ररफमव प्रोरामको दोस्रो योजनाअ�गवत िादह � समेसे्टर लाग ू गन े भवनएको 
रहेछ । त्मो कुरा  हामीलाई कदहल्य ैर्थाहा ददइएन ।  

त्मो अन्त�म िषव रहेछ । त्मो िषव सरुु नगरे विश्व बङै्कल ेआफ्नो हात खझक्न े
रहेछ। अवन आफ्नो छवि नराम्रो हुन्च भनरे हतार हतार त्मो योजना लाग ू
गररएको रहेछ । समेसे्टर प्रणाली आफैमा नराम्रो होइन तर कत्रवि आफैल े
सोिरे, आफ्नो भभजन अनरुूप नल्याएका कारण समस्मा देखखयो । 

भन्नाले आफ्नो आवश्यकता ्याल नगरी अरूलाई खुसी 
बनाउन ल्याइयो ? 

सधुारको वनन्ति प्रार्थवमकता के हो ? यो भभजनअ�गवत नआएको कारण धरैेल े
स्वावमत्व शलनसकेनन ्। 

हामी कोहीसगँ नसोधी ल्याइएको भर्थयो । अगघ भवनहालेँ वन, भना खलुाउन े
कुन ैतयारी नभएपचछ हामील े‘के हो ?’ भनरे सोध्न गएपचछ मात्र उहाँहरूल े
हामीलाई जानकारी गराउनभुयो ।  

अवन हामील ेयसमाभर्थ प्रश्न गदा हामीलाई समेसे्टर विरोधीको ट्याग लगाइयो 
। अब पदहल े न ै त्म�ो ट्याग लगाइएपचछ हाम्रो कुरालाई ग�ीरतापिूवक 
कसलै ेपवन सनुनेन ्। खासमा हामील ेविरोध गरेका भर्थएनौँ, मात्र प्रश्न गरेका 
भर्थयौँ । 

हाम्रो प्रश्न भर्थयो– समेसे्टर लाग ू गरेपचछ त्मोसगँ जोकिएर आउन े िशैक्षक 
क्यालने्डरको विषय के हो ?  

हाम्रोमा समेसे्टर हँुदै नभएको पवन भर्थएन । विज्ञानका कवतयप विभागमा 
पदहल े न ै समेसे्टर भर्थयो । त्महाँ पवन समस्मा भर्थए, बलेमैा परीक्षा नहुन,े 

पररणाम नआउन ेज�ा ।  

सीवमत विभागमा लाग ूगदा समस्मा भइरहेको अि�ामा सम्पणूव क्याम्पसमा 
अवन त्मसपचछ आदङ्गक क्याम्पसमा लाग ूगनव एउटा तयारी िादहन्च । केही 
नगरी अिानक घोषणा गररददनभुयो । त्मसबाट धरैे न ैसमस्मा उत्पन्त भए ।  

आफू पढेको विश्वविद्यालय भएकाल ेपवन र आफ्नो कायवकालमा लाग ू हुन े
भएकाल े िासोका सार्थ म विद्यार्थीलाई सोध्न े गछुव । त्मसमा  विद्यार्थीको 
प्रवतकिया वमचश्रत खालका छन ् । तर अभधकांिको समसे्टरबाट आफूल े
अपके्षा गरेअनरुूप नभएको भन्त े धारणा छ । शिक्षकहरूल े वमदहनते त 
गनुवभएको छ तर पवन जनु गणु�रको हुनपुन ेत्मो भएन भन्त ेउनीहरूको भनाइ 
छ ।  

समेसे्टर प्रणाली लाग ू हुनअुगघ र पचछ ज�ो पररितवनको अपके्षा गररएको 
भर्थयो, त्मस अनसुारको तान्तत्वक पररितवन आएन ।  
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–पहहलकेो वावर्टक परीिा प्रणालीमा कमजोरी त थर्थए । 
तपाईंलाई व्यत्क्तगत रूपमा त्यसमा सिुार नगरी समेस्टरमा 
माि ध्यान हदएर गल्ती भयो भन्न ेलाग्छ कक सेमेस्टर ठीकै 
हो तर आफूहरूसुँग परामशट गररएन भन्ने माि हो ? 

हाम्रो त्मो बलेा पवन सझुाि के भर्थयो भन ेहतार हतार गरेर यसलाई लाग ूनगरौँ। 
यसलाई अशल समय िादहन्च । किीमा एक िषव तयारी गरौँ भन्त ेभर्थयो ।  

ज�ो, हाम्रो प्रश्नमध्य ेएक समेसे्टर लाग ूगररएपचछ पाठ्यिमलाई के गन ेभन्ते 
भर्थयो । समसे्टर लाग ूभएपचछ पाठ्यिम विकासको खाका के हो ? हामील े
राखकेो दोस्रो प्रश्न भनकेो त्महाँ पढ्न आउन े धरैे त वनम्न मध्यमिगवका 
पररिारबाट आउन े हुन ् । त्मसलाई मध्यनजर राददै फी संरिना क�ो 
राख्नहुुन्च ? ककनभन े उहाँहरूल े समेसे्टर प्रणाली लाग ू हुनासार्थ अशलकवत 
महँगो भइहाल्छ भन्तभुएको भर्थयो । अब कवत बढाउन ेहो ?  

कत्रवि भनकेो त के�ीय सरकार�ारा लगानी भएको स�ंान हो । यसको कूल 
खिवको ९० प्रवतित भार त सरकारल े बहेोछव भन्त े तर व्यिहारमा िादह िँ 
अनभुवूत गनव नपाउन े? भार जवत फेरर विद्यार्थीम ैपान ेकाम गनुवभएन भन्त ेहाम्रो 
तकव  भर्थयो ।  

तसे्रो छात्रिभृिबारेमा भर्थयो । िौर्थो शिक्षकहरूको बारेमा । प्राध्यापकहरूलाई 
समेसे्टर प्रणालीमा कसरी तयार पानव सक्नहुुन्च ? उहाँहरूलाई पवन अभ्यास 
भर्थएन ? समेसे्टर भनकेो एक िषवको कोसवलाई छ छ मदहनामा टुक्र्याउन ुमात्र 
त होइन वन ।  
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–पहहलकेो वावर्टक परीिा प्रणालीमा कमजोरी त थर्थए । 
तपाईंलाई व्यत्क्तगत रूपमा त्यसमा सिुार नगरी समेस्टरमा 
माि ध्यान हदएर गल्ती भयो भन्न ेलाग्छ कक सेमेस्टर ठीकै 
हो तर आफूहरूसुँग परामशट गररएन भन्ने माि हो ? 

हाम्रो त्मो बलेा पवन सझुाि के भर्थयो भन ेहतार हतार गरेर यसलाई लाग ूनगरौँ। 
यसलाई अशल समय िादहन्च । किीमा एक िषव तयारी गरौँ भन्त ेभर्थयो ।  

ज�ो, हाम्रो प्रश्नमध्य ेएक समेसे्टर लाग ूगररएपचछ पाठ्यिमलाई के गन ेभन्ते 
भर्थयो । समसे्टर लाग ूभएपचछ पाठ्यिम विकासको खाका के हो ? हामील े
राखकेो दोस्रो प्रश्न भनकेो त्महाँ पढ्न आउन े धरैे त वनम्न मध्यमिगवका 
पररिारबाट आउन े हुन ् । त्मसलाई मध्यनजर राददै फी संरिना क�ो 
राख्नहुुन्च ? ककनभन े उहाँहरूल े समेसे्टर प्रणाली लाग ू हुनासार्थ अशलकवत 
महँगो भइहाल्छ भन्तभुएको भर्थयो । अब कवत बढाउन ेहो ?  

कत्रवि भनकेो त के�ीय सरकार�ारा लगानी भएको स�ंान हो । यसको कूल 
खिवको ९० प्रवतित भार त सरकारल े बहेोछव भन्त े तर व्यिहारमा िादह िँ 
अनभुवूत गनव नपाउन े? भार जवत फेरर विद्यार्थीम ैपान ेकाम गनुवभएन भन्त ेहाम्रो 
तकव  भर्थयो ।  

तसे्रो छात्रिभृिबारेमा भर्थयो । िौर्थो शिक्षकहरूको बारेमा । प्राध्यापकहरूलाई 
समेसे्टर प्रणालीमा कसरी तयार पानव सक्नहुुन्च ? उहाँहरूलाई पवन अभ्यास 
भर्थएन ? समेसे्टर भनकेो एक िषवको कोसवलाई छ छ मदहनामा टुक्र्याउन ुमात्र 
त होइन वन ।  

यी समर विषयमा एक िषव तयारी गरौँ र तयारी परूा गरेपचछ हामी न ैतपाईंलाई 

सहयोग गछौं भनकेा भर्थयौँ । तर उहाँहरूल ेमान्तभुएन ककनभन ेविश्व बङै्कको 
अ��म �ाद रहेछ ।  

बादहर समेसे्टर प्रणालील ेविश्वविद्यालयमा रहेका सब ैबभेर्थवत हट्छ भनजेसरी 
�ाउन ेतर भभत्री कारण चादह � त्म�ो रहेछ ।  

–सेमेस्टर प्रणाली आइसकेपनछ ववद्यार्थी राजनीनतलाई प्रभाव 
पारेकोे ेभन्छन ्नन ।  

त्मो त हो तर यसका पवन दईुिटा पाटा छन ्। एउटा यसल ेगदा िषौंदेखख 

विश्वविद्यालयमा टाइमपास गनव मात्र आउन े विद्यार्थी नतेाको, िषौं िषवस� 
क्यान्द्रिनमा हन्स्टल्लएर राजनीवत गनहेरूको भविष्य छैन भन्ते उहाँहरूलाई भान 
भयो । त्मो कोणबाट पवन केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूल ेविरोध गनुवभएको भर्थयो 
। यो सकारा�क कुरा हो ककनभन ेजो कक्षाकोठाम ैजाँदैनन,् परीक्षा ददन ै
जाँदैन, उनीहरूलाई विद्यार्थीका खास समस्मा के हुन ्भन्त ेकसरी र्थाहा हुन्च 
?  

केही प्राध्यापकहरूल ेपवन समेसे्टर प्रणालीको विरोध गनुवभएको भर्थयो । धरैे 

वमदहनते गनुवपन,े धरैे समय ददनपुन,े आफूल ेपढाइरहेका वनजी कलजे तर्था 
इन्स्टिच्यटुमा समय ददन गाह्रो हुन्च भनरे । 

हामील ेपवन स्ववियकुा तफव बाट यी कुराको विरोध न ैगनुवपछव भनरे भनकेा 
भर्थयौँ तर विरोध मात्र ैभ�ा पवन आधारभतू प्र�को समाधानका ला�ग एक 
िषवको समय ददएपचछ लाग ूगरौँ भन्त ेहाम्रो भनाइ भर्थयो भर्थयो ।  
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यसको नकारा�क पाटो पवन छ । य�ो मनोि�ैावनक दबाबमा राखखयो कक 

विद्यार्थीहरूमा प्रश्न गन ैसिंार न ैछैन । समेसे्टर प्रणालीमा िादह िँ यो झन ्िदृ्धद्द 
हुनभेयो । यो कक्षाकोठादेखख विश्वविद्यालयका अन्य कामकारिाहीमा पवन 
देखख�ो । कैयौँ अि�ामा विद्यार्थीहरूलाई तपाईंहरू निराउनसु,् हामी 
बौ�छौँ भन्त ेअि�ा भर्थयो ।  

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको औचित्ममाभर्थ न ैप्रश्न आउन र्थाल्यो तर के यसल ेमात्र 
विद्यार्थीको समस्मा समाधान भयो त ? त्मो त भाको छैन वन ।  

–सेमेस्टर प्रणाली ववश्व बङै्ग्कको लगानी कफताट जान नहदन 
ल्याएको भन्नभुयो, उनीहरूका कायटक्रम बजारमखुी हुनाले अब 
ववश्वववद्यालय बजारका लाथग पेसाकमीको माग परूा गने 
सांस्र्थानमा बदललन लागेको हो ? 

विश्व बङै्कको आफ्न ैनीवत होलान ्तर कत्रवि त्मसलाई खरुुखरुु मान्त बाध्य छैन 
वन । म यस विषयमा विश्व बङै्कलाई दोष ददन िाहन्त । विश्व बङै्कल ेत आफ्ना 
कायविम ल्याउँछ, लाग ूगराउन खोज्छ । त्मो हाम्रा लागग उपयिु छ कक छैन, 

त्मसलाई लाग ूगनुवहुन्च कक हँुदैन भनरे सोच्न ेहामी हो । 

–तर गररब देशका सांस्र्थानहरू त ववश्व बङै्ग्क र आईएमएफ 
जस्ता सांस्र्थाको अनघ कमजोर हुन्छ भन्छन ्नन । उनीहरूले 
सतट राखेपनछ त्रिववले स्वतन्ि रूपमा अनघ बढ्न सक्ला ? 

सतव राख्न ेभएपचछ ती सतवहरू नमा�ा कत्रविल ेके–के गमुाउनपुथ्र्यो त ? त्मो 
अध्ययन गनुवप¥यो । ज ेकायविमहरू ल्याइरहेका छन,् त्मो अध्ययन गरौँ न । 
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यसको नकारा�क पाटो पवन छ । य�ो मनोि�ैावनक दबाबमा राखखयो कक 

विद्यार्थीहरूमा प्रश्न गन ैसिंार न ैछैन । समेसे्टर प्रणालीमा िादह िँ यो झन ्िदृ्धद्द 
हुनभेयो । यो कक्षाकोठादेखख विश्वविद्यालयका अन्य कामकारिाहीमा पवन 
देखख�ो । कैयौँ अि�ामा विद्यार्थीहरूलाई तपाईंहरू निराउनसु,् हामी 
बौ�छौँ भन्त ेअि�ा भर्थयो ।  

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको औचित्ममाभर्थ न ैप्रश्न आउन र्थाल्यो तर के यसल ेमात्र 
विद्यार्थीको समस्मा समाधान भयो त ? त्मो त भाको छैन वन ।  

–सेमेस्टर प्रणाली ववश्व बङै्ग्कको लगानी कफताट जान नहदन 
ल्याएको भन्नभुयो, उनीहरूका कायटक्रम बजारमखुी हुनाले अब 
ववश्वववद्यालय बजारका लाथग पेसाकमीको माग परूा गने 
सांस्र्थानमा बदललन लागेको हो ? 

विश्व बङै्कको आफ्न ैनीवत होलान ्तर कत्रवि त्मसलाई खरुुखरुु मान्त बाध्य छैन 
वन । म यस विषयमा विश्व बङै्कलाई दोष ददन िाहन्त । विश्व बङै्कल ेत आफ्ना 
कायविम ल्याउँछ, लाग ूगराउन खोज्छ । त्मो हाम्रा लागग उपयिु छ कक छैन, 

त्मसलाई लाग ूगनुवहुन्च कक हँुदैन भनरे सोच्न ेहामी हो । 

–तर गररब देशका सांस्र्थानहरू त ववश्व बङै्ग्क र आईएमएफ 
जस्ता सांस्र्थाको अनघ कमजोर हुन्छ भन्छन ्नन । उनीहरूले 
सतट राखेपनछ त्रिववले स्वतन्ि रूपमा अनघ बढ्न सक्ला ? 

सतव राख्न ेभएपचछ ती सतवहरू नमा�ा कत्रविल ेके–के गमुाउनपुथ्र्यो त ? त्मो 
अध्ययन गनुवप¥यो । ज ेकायविमहरू ल्याइरहेका छन,् त्मो अध्ययन गरौँ न । 

यसमा केही सकारा�क पक्ष हुन सक्छन,् नकारा�क पक्ष हुन सक्छन ्। 
विश्व बङै्क त सहायक सं�ा हो वन शासन गन ेसं�ा होइन वन ।  

–भारतमा इत्न्दरा गान्िीले इमरजेन्सी लगाएपनछको 
पिकारहरूको व्यवहारलाई देखेर खुसवन्त लसांहले ‘उनले त 
ननहुराउन माि खोजेकी थर्थइन,् उनीहरू लम्पसार परे’ भनेर 
हट्पणी गरेका थर्थए रे । ववश्वववद्यालय प्रश्न गनट लसकाउने 
सांस्र्था आफै चाहहुँ यसरी लम्पसार परेको हो ।  

एकदम सही । अदहल े कत्रभिुन विश्वविद्यालय दास उत्पादन गन े फ्याक्टि ी 
बनकेो छ ।  

दास भन्नाल ेकसको ? 

एक त त्महीँको वनयामक वनकायका लागग, अको प्राध्यापकहरूका लागग । 
िइँुक्क बोल्न नपाउन े। अवन त्मसपचछ राजनीवतक पाटीहरूका लागग पवन ।  

स्ववियमुा हँुदा कवत अि�ामा वििरा केही प्राध्यापक हामीसगँ आउनहुु�ो। 
हामीलाई बढुिाका लागग भवनददनपुयो भन्त ु हु�ो । दलीयकरणल े हाम्रो 
कत्रभिुन विश्वविद्यालय यवत जीण� भएको रहेछ प्राध्यापकहरूप्रवत स�ान 
नआउन े। उनीहरू त राजनीवतक पाटीको कपछलग्ग ुभइरहेका रहेछन ्। अवन 
विद्यार्थीहरूल ेपवन उनीहरूकै शसको गदा रहेछन ्। 

–यो समस्याको मलू कारण के हो त ?  
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मलूभतू रूपमा हा�ोमा शिक्षास��ी दिवनम ैसमस्मा छ । िासन गन ेठाउँमा 
भभशजनरी शिक्षाविद् न ै भएनन ् । बादहर बादहर एकस े एक हुनुै ुहुन्च तर 

उहाँहरूको कुराहरू सवुनन्च ज�ो ला�ैन ।  

नपेालको शिक्षामा समस्मा प्रार्थवमक तहदेखख न ैछ । मलूभतू रूपमा शिक्षा त 
समानताको औजार हुनपुन ेहो । असमानता र विभदेको अ� शिक्षाल ेगनुवपन े
हो वन । उल्टो भइरहेको छ । असमानताको स�ुिात कुन िशैक्षक सं�ामा 
पसकेो त्मसको आधारमा भइरहेको छ ।  

–यहीीँ एउटा प्रश्न जोडेँ, ननजी ववद्यालय वव.स. २०४६ मा 
लोकतन्ि स्र्थापनापनछ आएको काुँरेस सरकारले ल्याएको हो । 
यसले जुन खालको लशिा ल्यायो त्यसले पञ्चायतकालमा 
समेत नभएको लशिामा असमानता ननम्त्यायो । लोकतन्िलाई 

समानतामखुी प्रणाली भननन्छ । तर यो सन्दभटमा ककन उल्टो 
भयो ? प्रनतगामी र दमनकारी पञ्चायतभन्दा लोकतन्िमा 
लशिामा असमानता ककन बढ्यो ? 

लोकतन्त्य भन्त ेचिज एकदम अमतूव चिज हो । लोकतन्त्य पवन विभभन्त खालको 
छन ्। निउदारिादीहरू पवन आफूलाई अलोकतान्तन्त्यक त भ�ैनन ्वन । अब 
निउदारिादमा विश्वास गन े भएपचछ काँरसेको लोकतन्त्य त स्वाभाविक 
रूपमा साँघरुो छ ।  
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मलूभतू रूपमा हा�ोमा शिक्षास��ी दिवनम ैसमस्मा छ । िासन गन ेठाउँमा 
भभशजनरी शिक्षाविद् न ै भएनन ् । बादहर बादहर एकस े एक हुनुै ुहुन्च तर 

उहाँहरूको कुराहरू सवुनन्च ज�ो ला�ैन ।  

नपेालको शिक्षामा समस्मा प्रार्थवमक तहदेखख न ैछ । मलूभतू रूपमा शिक्षा त 
समानताको औजार हुनपुन ेहो । असमानता र विभदेको अ� शिक्षाल ेगनुवपन े
हो वन । उल्टो भइरहेको छ । असमानताको स�ुिात कुन िशैक्षक सं�ामा 
पसकेो त्मसको आधारमा भइरहेको छ ।  

–यहीीँ एउटा प्रश्न जोडेँ, ननजी ववद्यालय वव.स. २०४६ मा 
लोकतन्ि स्र्थापनापनछ आएको काुँरेस सरकारले ल्याएको हो । 
यसले जुन खालको लशिा ल्यायो त्यसले पञ्चायतकालमा 
समेत नभएको लशिामा असमानता ननम्त्यायो । लोकतन्िलाई 

समानतामखुी प्रणाली भननन्छ । तर यो सन्दभटमा ककन उल्टो 
भयो ? प्रनतगामी र दमनकारी पञ्चायतभन्दा लोकतन्िमा 
लशिामा असमानता ककन बढ्यो ? 

लोकतन्त्य भन्त ेचिज एकदम अमतूव चिज हो । लोकतन्त्य पवन विभभन्त खालको 
छन ्। निउदारिादीहरू पवन आफूलाई अलोकतान्तन्त्यक त भ�ैनन ्वन । अब 
निउदारिादमा विश्वास गन े भएपचछ काँरसेको लोकतन्त्य त स्वाभाविक 
रूपमा साँघरुो छ ।  

–त्यो साुँघरुोपन पञ्चायतको भन्दा पनन बढी साुँघरुो थर्थयो त 
? ककनकक लशिाको सन्दभटमा त्यसले पञ्चायतभन्दा पनन बढी 
असमानता ननम्त्यायो ? 

राजनीवतक रूपमा साँघरुो त भन्त वमलै्तन । पञ्चायतल े राजनीवतक 
अभधकारलाई कुन्तित बनाएर �सको ठाउँमा विकासभ�ै केही भौवतक 
संरिना ददएर भ्रम छनव मात्र खोजकेो भर्थयो ।  
राजनीवतक अभ्यासको दहसाबमा पञ्चायतसगँ तलुन ै गनव वमलै्तन तर 
राजनीवतक अभधकार मात्र भएर पवन हँुदैन । टके्न ेजवमन भनकेो त समाशजक 
र आभर्थ�क अि�ा न ैहो । �ो �ते्रमा वनजी �ते्रलाई ख�ुा छाकिदददँा आएको 
विकृवत हो यो ।  

–हामीकहाुँ अक्सर ववद्यार्थीहरूले राजनीनत गनट हुन्छ कक हुुँदैन 
भन्ने जुन प्रश्न उहठरहन्छ, यो यही नवउदारवादीहरूले 
राजनीनतप्रनत फैलाएको हल्ला पो हो कक ? ककनभने उनीहरूलाई 
त बजारको ‘लेसे फेर’ अवस्र्थालाई प्रश्न गनट सक्ने कुन ैशत्क्त 
पनन मनपदैन । 

उनीहरूलाई प्रवतप्रश्न गनुवपछव उसो भए, राजनीवत कसल ेगन ेहो ? दलीयकरण 
र राजनीवतकरणबीि फरक छुिाउनपुन ेहुन्च । राजनीवतक ितेना त हामी 
सबमैा हुन्च । गनव नहुन े भनकेो दलीयकरण हो । दलको स�द्दतालाई 
देखाएर मावनसहरूल ेआफ्नो पसेागत मयादा न ैभलु्न र्थाल े।  
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विद्यार्थीहरूल ेराजनीवत गनवहँुदैन भन्त ेप्रश्न धरैे हदस� दलीयकरणबाट िाक्क 
भएर पवन आइरहेको छ ।  

फेरर विद्यार्थी राजनीवत गनहेरूको व्यिहारल ेपवन बाँकी विद्यार्थीहरूमा समर 

विद्यार्थी राजनीवतप्रवत न ैनकारा�क धारणा वनम�ण गराइरहेको छ । ककनकक 

उनीहरू त कक्षाकोठामा पढ्न नबस्न,े बादहर–बादहर मात्र रिाफ देखाउन,े 

दाइ–दाइ भन्तपुन ेखालको छवि बवनरहेको छ । 

–म आफैले पनन कलेजमा देखेका अथिकाांश ववद्यार्थी नेताहरू 
ववद्यार्थीका सरोकारका ववर्यमा केत्न्रत हुनेभन्दा पनन आफ्नो 
सङ्ग्गठन सम्बि माउ पाटीमा जाने भयाटङका रूपमा सोथचरहेका 
हुन्छन ् । उनीहरू ववश्वववद्यालयको पढाइ र समस्याभन्दा 
सङ्ग्गठनमा आफ्नो पदमा केत्न्रत भएको देखखन्छ । उनीहरूको 
बसाइ र हहुँडाइ पनन गणु्डाहरू जस्तो समहूमा हुन्छ । ववद्यार्थी 
नेता भनकेो ववश्वववद्यालयमा सबभैन्दा कम अध्ययनशील 
समहू भनेर थचननन्छ । भोललका नेताहरूको यस्तो स्वाुँठ 
प्रवतृ्त्तले हाम्रो राजनीनतक भववष्यको अुँध्यारो थचि प्रस्तुत 
गदैन ? 

म आिािादी माने्च हो । आिािादी नहुन ेहो भन ेराजनीवतमा लाग्न न ैसककिँ दैन 
। केही आिािादी हुन ेर केही आिा अरूलाई देखाउन ेहो । समस्मा छन ्। 
अदहल ेझन ्वनरािा बढ्नकुो कारण के हो भन ेअपके्षाहरू यवत धरैे छन ्कक 
त्मसको न्यनूतम कायव पवन नहुन ेभइसकेपचछ वनरािा बढेको छ ।  
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विद्यार्थीहरूल ेराजनीवत गनवहँुदैन भन्त ेप्रश्न धरैे हदस� दलीयकरणबाट िाक्क 
भएर पवन आइरहेको छ ।  

फेरर विद्यार्थी राजनीवत गनहेरूको व्यिहारल ेपवन बाँकी विद्यार्थीहरूमा समर 

विद्यार्थी राजनीवतप्रवत न ैनकारा�क धारणा वनम�ण गराइरहेको छ । ककनकक 

उनीहरू त कक्षाकोठामा पढ्न नबस्न,े बादहर–बादहर मात्र रिाफ देखाउन,े 

दाइ–दाइ भन्तपुन ेखालको छवि बवनरहेको छ । 

–म आफैले पनन कलेजमा देखेका अथिकाांश ववद्यार्थी नेताहरू 
ववद्यार्थीका सरोकारका ववर्यमा केत्न्रत हुनेभन्दा पनन आफ्नो 
सङ्ग्गठन सम्बि माउ पाटीमा जाने भयाटङका रूपमा सोथचरहेका 
हुन्छन ् । उनीहरू ववश्वववद्यालयको पढाइ र समस्याभन्दा 
सङ्ग्गठनमा आफ्नो पदमा केत्न्रत भएको देखखन्छ । उनीहरूको 
बसाइ र हहुँडाइ पनन गणु्डाहरू जस्तो समहूमा हुन्छ । ववद्यार्थी 
नेता भनकेो ववश्वववद्यालयमा सबभैन्दा कम अध्ययनशील 
समहू भनेर थचननन्छ । भोललका नेताहरूको यस्तो स्वाुँठ 
प्रवतृ्त्तले हाम्रो राजनीनतक भववष्यको अुँध्यारो थचि प्रस्तुत 
गदैन ? 

म आिािादी माने्च हो । आिािादी नहुन ेहो भन ेराजनीवतमा लाग्न न ैसककिँ दैन 
। केही आिािादी हुन ेर केही आिा अरूलाई देखाउन ेहो । समस्मा छन ्। 
अदहल ेझन ्वनरािा बढ्नकुो कारण के हो भन ेअपके्षाहरू यवत धरैे छन ्कक 
त्मसको न्यनूतम कायव पवन नहुन ेभइसकेपचछ वनरािा बढेको छ ।  

तर ‘यसरी हँुदैन है’ भन्त ेसमहू पवन छ र केही प्रयास पवन भइरहेका छन ्। 

कत्रविभभत्र ै वि�ारै प्राशज्ञक कामहरू बढ्न र्थालकेा छन ् । व्यापक रूपमा 
हुनपुथ्र्यो तर पवन म पढेको बलेाभ�ा बढेको छ । केही प्राध्यापकहरूल े

वमदहनते गरररहन ुभएको छ । 

विश्वविद्यालयभभत्र िशैक्षक िातािरण विकास गनव प्राध्यापकहरूको ठूलो हात 
हुन्च । मोदी सरकार आइसकेपचछ जिाहारलाल नहेरू विश्वविद्यालय 
(जएेनय)ूमा सरकारको ह�क्षपे बढ्यो । त्मसविरुद्द विद्यार्थीहरूल ेगरेको 
त्मत्रो ठूलो प्रवतरोधमा प्राध्यापकहरूल ेददएको सार्थल ेगद� पवन स�ि भएको 
हो । फेरर उनीहरूको प्रवतरोध एकदम बौद्धद्दक र प्रश्न गन ेखालको छ ।  

ज�ो, मोदीको दह�तु्व र उररािििादलाई प्रश्न गदै जसरी त्महाँ खलुा 
लके्चरहरू िल ेवतनमा आएर लके्चर ददन ेकायव गनहेरू पवन प्राध्यापक न ैत 

भर्थए ।  

–हाम्रोमा प्राध्यापकहरू अलल बढी ‘कररयरररस्ट’ भएका हुन ्त? 

एकदम ै । यहाँ त सब ै दास बन्त े दौिमा छन ् ज�ो देखखन्च । नयाँ आउन े
प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई पवन आफूज� ैबनाउन खो� ेपर�रा देखखन्च ।  

आफूल ेदेखकेो भएर भवनहालु ँजएेनयमूा हरेक कुराको खलु्ला बहस हु�ो 
। शिक्षाको कुरादेखख हरेक कुराको । रावत–रावतस� बहस हु�ो । कुन ै
कक्षाकोठामा हुन ेपढाइलाई रोकेर हुन ेबहस होइन फेरर । त्महाँ हुन ेबहस 
भनकेो रावत खाना खाइसकेपचछ नौ–दस बजपेचछ सरुु हु�ो । 
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ती बहसको आयोजना कसले गथ्र्यो ? 

विद्यार्थील ेन ैगर्थ े। स्ववियलु ेगथ्र्यो, विद्यार्थी सङ्गठनहरूल ेपवन गर्थ े। कुन ै

बलेा ‘कलसे्थक्टभ’ भनरे िार–पाँि जना वमलरे पवन आयोजना हुन्थ्यो ।  

हाम्रोमा त ववद्यार्थी सङ्ग्गठन र स्वववय ुआफूले गनुट नपने 
कायटहरूमा अल्झकेाले पनन यतानतर सोच्न नभ्याइएको हो कक 
? 

हो, िशैक्षक क्यालने्डर मात्र ै भइददएको भए विद्यार्थी सङ्गठनहरू धरैे 

झ्याउलोबाट मिु हु� े। हामील ेत्मही भएर त्मसका लागग जोि गरेका भर्थयौँ 
। नत्र त फमव भर, भना गररदेऊ भ�ै आएका छन ् । तपाईं अदहल े पवन 
कलजेवतर जानभुएको भन ेत्महाँको गटेमा त्म�ो तपाईंलाई सहयोग गररददन े
भनरे बसकेो समहूसगँ भटे हुन्च ।  

त्यस्तो काममा आथर्थटक चलखेल हुन्छ पनन भन्छन,् नि 
आफूहरूले गन ैनपने कायटहरूमा पनन ककन त्यनत चासो हदन्रे्थ 
होलान ्? 

आभर्थिक िलखलेको हामील ेपवन सनु्थ्यौँ । तर मयु कुरा िादह िँ प्रभाि हो । 
मबाट िादह िँ काम हुन्च है भन्त ेपानव खोज्न ेर त्मसको आधारमा विद्यार्थीहरूमा 
प्रभाि फैलाउन खोज्न े। विद्यार्थीहरूलाई आफूमा वनभवर बनाएर दास बनाउन 

खोज्न ेप्रिभृि हो यो । म माभर्थल्लो ठाउँमा छु, मरेो प्रभाि छ । यहाँ मलै ेभनकेो 
अनसुार हुन्च । त्मस कारण मरेो अधीनमा िल भन्त खोजकेो हो ।  
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त्यही खालको शत्क्त अभ्यास समाजमा पनन देखखन्छ । त्यही 
छाप ववश्वववद्यालयमा पनन देखखयो । समाजको सामत्न्त 
सोचलाई प्रश्न गनट लसकाउनपुने सांस्र्था आफै ककन झन ्त्यसकैो 
प्रभावमा पयो ? 

आलोिना�क समहू वनम�ण गन ेसं�ा हो वि�विद्यालय । गलत कुरालाई 
प्रश्न गनव शसकाउन ेठाउँ हो वि�विद्यालय । िलनि�ी र परम्परागत म�ू 
मान्यतामाभर्थ पवन प्रश्न गन ेठाउँ हो ।  

सेमेस्टर प्रणाली, सङ्ग्गठनलभि ैपनन ववद्यार्थी नतेाहरूको उमेर 
हदले ववद्यार्थी राजनीनतलाई प्रभाव पाने दे्नहुुन्छ ? 

मलाई के लाग्छ भन े परम्परागत राजनीवतक दलद्वारा वनदेशित विद्यार्थी 
सङ्गठनलाई असर पछव । त्मो अर्थवमा सकारा�क न ै होला । विद्यार्थी 
आ�ोलनमा असर परेभ�ा पवन यो रूपा�ररत हुन्च । नयाँ विद्यार्थील े न ै
परुाना सङ्गठनहरूलाई रूपा�रण हुन बाध्य पानुवहुन्च भन्त े लाग्छ । 

विद्यार्थीहरूल े रूपा�रण िादहरहेका छन,् त्मो अनरुूप विद्यार्थी सङ्गठनल े

आफूलाई रूपा�रण गराउन े िक नगराउन े ? यो प्रश्न विद्यार्थी राजनीवतका 
लागग मह�पणूव प्रश्न हुनछे । 

यो कुरामा तपाईं जोडडनभुएको पाटी नयाुँ शत्क्तको ववद्यार्थी 
सङ्ग्गठन कसरी लाथगरहेको छ ? 
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नयाँ िगिको विद्यार्थी सङ्गठन ब�ै गरेको िरणमा छ । अहलसे� सिि 
रूपमा वनर�र रूपमा धरैे कुरामा बो�न सकेको छैन । ककनकक जनिगि कम 
छ । त्मही कारणल ेसब ै�ा�समा उप��वत पवन छैन ।  

अरू पाटी सम्बद्द ववद्यार्थी सङ्ग्गठनभन्दा फरक के गछट ? 

नयाँ पाटीको विद्यार्थी सङ्गठनल ेदलीयकरण भागिण्डा र वनयगुिको जोिदार 

विरोधको आिाज उठाइरहेको छ । हामी यसमा सचझौताहीन रूपल ेलाग्छौँ । 
अब यसल ेिगिमा बसकेाहरूलाई कवत प्रभाि पाला त्मो त हेनव बाँकी छ ।  

त्मसको सार्थमा हामील े वनजी िुलको फी बढाउन े कुरामा बाँकी विद्यार्थी 
सङ्गठनहरूसगँ वमलरे सयंिु आ�ोलन गरेका छौँ ।  

तपाइंसुँग जोडडएको एक प्रश्न गरेर यो अन्तरवाताटको अन्त्य 
गरौं । तपाईं पहहले अखखल क्रात्न्तकारीमा हुनहुुन््यो, त्यो एउटा 
कम्यनुनस्टहरूको सङ्ग्गठन । तपाईं अहहले नयाुँ शत्क्तसुँग 
आबद्द हुनहुुन्छ । एउटा हाडट लेफ्ट पाटीबाट सेन्टरलेफ्ट पाटीमा 
आफ्न ै रुथचले आउन ु भएको कक जता–जता तपाईंका वपता 
जानभुयो त्यत ै जानभुएको हो ? पनछल्लो कुरा हो भने त 
तपाईंको आफ्न ै कुन ैववश्वदृत्ष्टकोण छैन भन्ने देखाउुँछ नन 
होइन ? 

हामी आफूलाई समाजिादी न ैभन्चौं, प्रगवतिील समाजिादी भन्चौं । हामी 
शजब्रो िपाएर सिेर लफे्ट भवनरहँदैनौँ ।  


