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पुस्तक समीक्षा

जग्त नेपषाल । २०७२ । पहिलो संसद ः बीपी-मिेन्द्र टकरषाव । कषाठमषाडौ ँ ः सषंाहरिलषा 
पुस्तक प्षाहल ।

आधुहनक नेपषालको इह्तिषासमषा २०१५ सषालदेहि मुलुकले अंगषालेको संसदीय वयवस्षा 
हनकै मित्वपूर्ण छ । नेपषालको पहिलो जनहनवषा्णहि्त प्धषानमन्त्ी बीपी कोइरषालषाको भनषाइमषा 
तयह्त बेलषा सरकषार र संसदले सफल्तषापूव्णक कषाय्ण गरेको ह्यो र तयिी नै रषाजषा मिेन्द्रको 
हिन््तषाको कषारर ह्यो । फलसवरूप १८ महिनषापहछ नै मिेन्द्रले बीपी कोइरषालषाको ने्ततृवको 
सरकषार हवघटन, संसद भंग बिुदलीय संसदीय वयवस्षाको अन््त एवं हनद्णलीय पञिषाय्ती 
वयवस्षाको शुरूआ्त गरेकषा ह्ए । संसदीय वयवस्षालषाई जबरजस्ती समषाप्त नपषाररएको 
भए समभव्तः नेपषालको इह्तिषासले अककै  मोड हलने ह्यो । संसदीय वयवस्षाको स्षानमषा 
लयषाइएको र कररब ३० वर्ण िलेको पञिषाय्ती वयवस्षालषाई २०४६ सषालको जनआन्दोलनले 
समषाप्त पषारेपहछ नेपषालमषा बिुदलीय संसदीय वयवस्षाको पुनरोदय भयो जसमषा प्तयक् वषा 
अप्तयक् रूपमषा पहिलो संसदीय अभयषासको प्भषाव परेको देहिन्छ । र, अहिलेको भन्दषा 
पहिलो संसदलषाई उन्न्त भन्दै आजकषा रषाजनीह्तक दल र ने्तषाले उबेलषाको संसदबषाट हसकन ु
पनने कुरषा धेरै रिेको ब्तषाइन्छ । समभव्तः सोिी कषारर पत्कषार जग्त नेपषालले पहिलो 
संसद ः बीपी-मिेन्द्र टकराव लेिेकषा िुन् ।

सषा्त भषागमषा हवभषाहज्त पुस्तकको पहिलो भषागमषा पषृ्ठभहूमको रूपमषा २००७ सषालदहेिकषा 
घटनषा समेहटएकषा छन् । यो भषागमषा बीपी र मषा्तृकषा बीिको झगडषा, रषाजषा र युवरषाज बीिको 
म्तभेद, रषाजषा र रषाजनीह्तक दलिरू बीिको टकरषाव, आहदबषारे छोटकरीमषा उललेि छ । 
दोस्ो र ्ेतस्ो भषागमषा २०१५ सषालको आम हनवषा्णिन र तयसपहछ प्धषानमन्त्ी बन्न भएकषा 
“िोडबषाजी” बषारे ििषा्ण गररएकषा छन् । तयस समय प्धषानमन्त्ी बन्नकषा लषाहग बीपी र 
सुवर्ण शमशेरबीि भएको अघोहर्त प्ह्तद्वहन्द्व्तषा ्त्षा बीपी पतनी सुहशलषाले हनवषा्णि गरेको 
भूहमकषाबषारे पहन लेिकले ििषा्ण गरेकषा छन् । हनवषा्णिनमषा हजतने र िषानने ठूलषा िस्तीकषा सषा्ै 
हवहभन्न रषाजनीह्तक दलको सफल्तषा र असफल्तषालषाई हनवषा्णिन परररषामअनुसषार हवशे्रर 
गररएको छ । यद्यहप हनवषा्णिनमषा सबैभन्दषा बढी म्त लयषाई हजतने उमेद ्वषारको उललेि छुटेको 
छ । संयुक्त प्जषा्तन्त् पषाटटीकषा कषाशीप्सषाद श्ीवषास्तव क्ेत् नं. ५९ मषाझिणड पहचिमबषाट 
सबैभन्दषा बढी १४,१५६ म्त लयषाई हनवषा्णहि्त भएकषा ह्ए ।

पुस्तकको िौ्ो, पषाँिौ ँर छैठौ ँभषागमषा ्ततकषालीन संसदले गरेकषा कषाय्णिरूको फेिररस्त 
हदइएको छ । हवशेर गरी संसदकषा पदषाहधकषारीको िुनषावी रषाजनीह्त, सषाव्णजहनक मित्वकषा 
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हवरयमषा संसदमषा भएकषा बिस ्त्षा सरकषारले लयषाएकषा हवकषाससमबन्धी कषाय्णको संसदमषा 
भएकषा छलफलबषारे ििषा्ण गररएको छ । अहन््तम अ्षा्ण्त् सषा्तौ ँभषागमषा बीपी-मिेन्द्र टकरषाव, 
तयसमषा हवहभन्न वयहक्तको संलगन्तषा ्त्षा हनवषा्णहि्त सरकषार र संसद हवघटनसमबन्धी 
घटनषािरूको वर्णन छ । पुस्तकको अन््तमषा केिी दस्तषावेज पररहशष्टकषा रूपमषा समेहटएकषा छन् । 

पहिलो संसद ः बीपी-मिेन्द्र टकराव ्तयषार गदषा्ण लेिकले मूल्तः ्तीन प्कषारकषा स्ो्तको 
उपयोग गरेकषा छन् – प्कषाहश्त पुस्तक ्त्षा लेि, संसद सहिवषालयको अहभलेि ्त्षा 
हवहभन्न वयहक्तसँगको अन््तवषा्ण्तषा्ण । सन्दभ्ण सषामरिी िेदषा्ण नेपषाली भषारषामषा लेहिएकषा पुस्तकमषा 
लेिक भर परेकषा देहिन्छन्; अंरेिजीमषा लेहिएकषा जममषा दुई ओटषा पुस्तक मषातै् सन्दभ्ण 
सषामरिीमषा उललेि छ । नेपषाली भषारषाकषा पुस्तकमषा पहन धेरैजसो प्तयक् वषा अप्तयक् रूपमषा 
नेपषाली कषँारेिससँग समबहन्ध्त पुस्तक मषात्ै परेकषा छन् । पहिलो संसदको प्मुि हिससेदषार 
नेपषाली कषँारेिस नै भए ्तषापहन अन्य रषाजनीह्तक दल वषा वयहक्ततवको अधययनहवनषा तयह्त 
बेलषाको रषाजनीह्तक गह्तहवहधको हनषपक् मूलयषंाकन गन्ण गषाह्ो पछ्ण  ।

संसद सहिवषालयमषा संगृहि्त ्ततकषालीन समयको संसदीय गह्तहवहधको अहभलेि 
पुस्तकको अकको प्मुि स्ो्त िो । पुस्तकको पहछललो गषा्तषामषा रषाजनीह्तशषास्ती कृषर िनषाल 
भन्छन्, “२००७ देहि २०१७ सषालकषा रषाजनीह्तक गह्तहवहधकषा धेरै पक्िरू उजषागर गनने 
संसमरर, अनुसन्धषान र दस्तषावेजिरू सषाव्णजहनक भएकषा छन् । ्तर नेपषालको पहिलो संसदको 
गह्तहवहधमषा केहन्द्र्त सषामरिी िषासै प्कषाशनमषा आएको ह्एन ।” यस्तो अवस्षामषा संसदको 
कषारवषािीसमबन्धी दस्तषावेजबषाट लेिकले धेरै नयषँा कुरषािरू प्कषाशमषा लयषाएकषा छन् र यो 
नै पुस्तकको एउटषा मित्वपूर्ण उपलह्ध िो, यद्यहप संसद सहिवषालयकषा पयषा्णप्त दस्तषावेज 
पुस्तकमषा आएकषा छैनन् ।

हवहभन्न वयहक्तसँगको अन््तवषा्ण्तषा्ण पुस्तकको अकको मित्वपूर्ण स्ो्त िो । लेिकले 
्ततकषालीन समयकषा सषांसद ्त्षा रषाजनीह्तक वयहक्ततव जस्ैत, ्तुलसी हगरी, हवश्ववन्धु ्षापषा, 
अचयू्तरषाज रेगमी, मदनमहर दीहक््त, महररषाम शषास्ती, सूय्णबिषादुर ्षापषा, कीह्त्णहनहध हवष्ट, 
हवषरुबिषादरु मषानन्धर, नयनबिषादरु सवषँार, कमल रषारषा, कमलरषाज रेगमी, आहदसँग अन््तवषा्ण्तषा्ण 
गरेकषा छन् । यी अन््तवषा्ण्तषा्णबषाट धेरै नयषँा कुरषा अगषाहड आए पहन ्ती नयषँा “्तथय” लषाई आँिषा 
हिमलेर हवश्वषास गन्ण सहकँदैन । आतमक्षा वषा संसमररको कुरषा पहन तयिी िो । हवहभन्न 
वयहक्तले आफनो कमजोरीलषाई लुकषाउने ्त्षा सषानोह्तनो उपलह्धलषाई बढषाइिढषाइ प्स्तु्त 
गनने पषाइएकषाले यी स्ो्तमषा समपूर्ण रूपमषा भर पन्ण सहकँदैन । ्तस ््ण, अन्य सव्तन्त् स्ो्तबषाट 
हवहभन्न दषाबी यषा “्तथय” लषाई पुहष्ट गन्ण आवशयक िुन्छ, जुन लेिकले गन्ण सकेकषा छैनन् । 

पुस्तकको शीर्णकसँग असमबहन्ध्त केिी हवरयवस्तु पहन पुस्तकमषा परेकषा छन् । 
उदषािररकषा लषाहग, पुस्तकमषा मिेन्द्र र रतनको पे्मप्संगलषाई हवस्तषारपूव्णक वर्णन गररएको 
छ (पृ. ८–१४) । यो प्संगको एउटै मषात् रषाजनीह्तक मित्व छ तयो िो बीपीले मिेन्द्रको 
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पक् हलई मिेन्द्र-रतनको हववषािलषाई सवीकृह्त हदन हत्भुवनलषाई हदएको दबषाब । योबषािेक 
अन्य सन्दभ्ण प्षासंहगक ह्एन । सषा्ै, मिषाकहव देवकोटषाको हनधन र उनको ऋरबषारे ििषा्ण 
गन्ण पहन आवशयक ह्एन । न २०४८ देहि २०७० सषालसममको सषंासद/सभषासद्िरूको 
्तलबवहृधिको हववरर नै आवशयक ह्यो ।

पहिलो संसद र बीपी-मिेन्द्र टकरावसमबन्धी धेरै कुरषा लेिकले प्कषाशमषा लयषाएकषा 
छन् । ्तर कह्तपय कुरषा पुस्तकमषा समषावेश िुन सकेकषा छैनन् । ्तीमधये केिी बुँदषा ्तल 
उललेि गन्ण िषािन्छु ः

१. नेपषालमषा पहिलो संसदको हनवषा्णिनभन्दषा अगषाहड ्तीन ओटषा सललषािकषार सभषा गठन 
गररएकषा ह्ए । यी सभषामषा बजेटको प्स्तहु्त, प्श्ोत्तरको वयवस्षा, हवधयेकमषाह् छलफल, 
सभषाहभत्को अनशुषासन, आहदबषारे अभयषास गररएकषा ह्ए । यी “हमनी” संसदमषा गररएको 
अभयषासले गदषा्ण नै पहिलो ससंदकषा बैठक एव ंकषारवषािी रषाम्ररी िलन सकेको ह्यो । पसु्तकमषा 
यी सललषािकषार सभषाको कषाय्णबषारे केिी उललेि छैन ।

२. बीपी-मिने्द्र टकरषावको एउटषा प्मिु कषारर २०१५ सषालको संहवधषान िो । लेिकले 
संहवधषानबषारे केिी िरफ ्त लेिकेषा छन ्(प.ृ ३०), ्तर रषाजषाको सवहववेकीय अहधकषारबषारे 
केिी उललेि गरेकषा छैनन,् जनु बीपी-मिने्द्र टकरषावको मखुय कषारर ह्यो ।

३. संसदीय कषालिणडमषा भएकषा नेपषाल-िीन समबन्धबषारे हवस्त्ृत वर्णनकषा सषा्ै सगरमषा्षा 
हववषाद ्त्षा मसु्तषाङ घटनषाबषारे पहन पसु्तकमषा ििषा्ण गररएको छ ्तर नेपषाल-भषार्त समबन्धको 
हववरर भने जयषाद ैसंहक्प्त छ । नेपषाल र भषार्तबीि गणडक समझौ्तषा सोिी समयमषा भएको 
ह्यो । र, समझौ्तषाको हवरोधमषा संसदहभत् ्त्षा बषाहिर ठूलो आवषाज उठेको ह्यो जसबषारे 
पसु्तकमषा केिी उललेि छैन । 

४. आमहनवषा्णिनमषा नेपषाली कषंारिेसको बिुम्त नआउने हनहचि्त भएपहछ मषात्ै मिने्द्रले िनुषावको 
घोररषा गरेको र नेपषाली कषंारिेसलषाई िरषाउन उनले अन्य स-सषानषा दलिरूलषाई मद्द्त गरेको 
उललेि ्त लेिकले गरेकषा छन ्(प.ृ ३०, ५३), ्तर कुनै दलको बिुम्त नआए रषाजषाले के 
गन्ण सक्े भन्ने केलषाएकषा छैनन ्। २०१५ सषालको संहवधषानको धषारषा १७ अनसुषार संसदमषा 
कुनै दलको बिुम्त नआएमषा रषाजषाले महन्त्मणडलसमबन्धी वयवस्षा हनलमबन गरी आफूले 
िषािकेषा मन्त्ीिरू हनयकु्त गरी एक वर्णसमम सोझो शषासन गन्ण सक्े । मिने्द्रको इचछषा यिी 
नै ह्यो ्तर नेपषाली कषंारिेसले बिुम्त लयषाएकोले नै उनको इचछषा परूषा िुन पषाएन । 

५. हनवषा्णिन परररषाम घोररषा भएपहछ हनवषा्णिन धषँाधलीपरू्ण भएकषाले हनवषा्णिन बदर गरषाउन संयकु्त 
प्जषा्तन्त् पषाटटीकषा ने्तषा ्त्षा पवू्ण प्धषानमन्त्ी के.आई. हसिंले सवकोचि अदषाल्तमषा ररट हदएकषा 
ह्ए । उक्त ररटको पक्मषा नेपषालकषा पषँाि र भषार्तकषा पषँाि वररष्ठ वहकलले बिस गरेकषा ह्ए । 
ररट दषायर भएको एक िप्तषापहछ आफनो अनकूुलको प्धषान न्यषायषाधीश हनयकु्त गरी ररट िषारेज 
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गन्ण लगषाएको आरोप बीपी कोइरषालषालषाई लषागकेो पषाइन्छ । यो प्सगं पहन पसु्तकमषा उललेि 
िुन आवशयक िुन्थयो । 

६. ्ततकषालीन बीपी कोइरषालषा ने्ततृवको सरकषारको घोर हवरोध गनने एउटषा गैररषाजनीह्तक संस्षा 
ह्यो, नेपषाल जनहि्त सघं । सरकषारको हव्तषा्ण उन्मलुन गनने कषाय्णको हवरोधमषा यो संघ उहत्एको 
ह्यो र रषाजषासमक् हवहन््तपत्सम्ेत हदएको ह्यो । संघको हवहन््तपत्को जवषाफमषा मिने्द्रले 
िलुलषा रूपमषा उक्त संघलषाई सम ््णन गरेकषा ह्ए । बीपी-मिने्द्र टकरषावको यो मित्वपरू्ण 
पक्बषारे पहन पसु्तक मौन छ । 

७. रषाजषाको सम ््णनमषा योगी नरिररनषा्द्वषारषा सञिषाहल्त गोरिषाको हवद्रोिबषारे पसु्तकमषा वर्णन 
गररएको र सोसँग समबहन्ध्त एउटषा पत् पहन पररहशष्टमषा हदइएको छ (प.ृ २२३–२२६, २९१) । 
्तर नेपषाली कषंारिेसको संलगन्तषा रिकेो भहनएको नवुषाकोटको लटुपषाट ्त्षा सरकषारले दमन 
गन्ण निषािकेो भहनएको बझषाङको हवद्रोिबषारे पसु्तकमषा कुनै उललेि छैन । 

८. अठषार महिनषाको संसदीय कषालमषा बीपी-मिने्द्र समबन्धबषारे ििषा्ण भएको अकको घटनषा िो – श्ी 
५-११ र प्धषानमन्त्ी-११ बीि भएको मतै्ीपरू्ण फूटबल िले । लेिकले उक्त फूटबल िलेको 
वर्णन ्त गरेकषा छन ््तर केवल िलेषाडीिरूको नषाम मषात्ै (प.ृ २३६–२३७) । यो िलेको 
रषाजनीह्तक पक् पहन ह्यो । हवषरकुो अव्तषार मषाहनएको नेपषालको रषाजषालषाई सव्णसषाधषारर 
सरि मदैषानमषा लयषाएर बीपीले रषाजसंस्षाको गररमषा घटषाएको हटपपरी केिी पत्पहत्कषाले 
गरेकषा ह्ए । एउटषा नषागररकको िहैसय्तले सषाव्णजहनक कषाय्णमषा भषाग हलने आफनो अहधकषार 
भएको वक्तवय हदई मिने्द्रले यस हववषादलषाई सषामय पषारेकषा ह्ए । 

९. पहिलो संसदको एउटषा मित्वपरू्ण उपलह्ध ह्यो, रषाजय अदषाल्त उन्मलुन ऐन । यसले सयौ ँ
वर्णदहेि “रषाजषा” उपषाहध धषारर गरी शषासन गरररिकेषा दज्णनौ ँअध्ण-सवशषाहस्त रषाजयको न्यषाहयक 
अहधकषारको अन््त गरेको ह्यो । तयस्तषा रषाजयलषाई परू्ण रूपमषा अन््त गनने कषंारेिस सरकषारको योजनषा 
ह्यो र पहिलो कदमको रूपमषा तयस्तषा रषाजय अदषाल्तको उन्मलुन गररएको ह्यो । ्तर १ पसु 
२०१७ मषा हनवषा्णहि्त महन्त्मणडल हवघटन गरेपहछ यो कषाय्णको जस मिने्द्रले पषाए । यो पक्बषारे 
पसु्तकमषा केिी उललेि छैन । 

१०. ससंदको उपललो सदन मिषासभषाकषा ३६ सदसयमधये १८ सदसय रषाजषाबषाट उनको सवहववेकमषा 
मनोनयन भएकषा ह्ए । यी रषाजषा-मनोह्त्त सदसयले सरकषारकषा कषाय्णकलषापको कटु आलोिनषा 
ग न्े भने एक जनषाले ्त िलुलषा रूपमषा नै बीपी महन्त्मणडल हवघटन गन्ण रषाजषासमक् मषाग गरेकषा 
ह्ए । यसबषाट हनवषा्णहि्त सरकषारको अन््त गन्ण रषाजषालषाई बल हमलेको ह्यो । यो पक्बषारे 
पहन पसु्तक मौन छ ।

यीबषािेक पुस्तकमषा केिी सषानषाह्तनषा ्तथयग्त त्ुहट छन् । १३–१४ भदौ २००९ मषा बसेको 
कषंारेिस मिषासहमह्तको बैठकले पषाटटीबषाट आफूलषाई हनषकषाशन गनने हनर्णय गरेपहछ मषा्तकृषाप्सषाद 
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कोइरषालषाले प्धषानमन्त्ी पदबषाट रषाहजनषामषा हदए भनी पुस्तकमषा लेहिएको छ (पृ. १७) । 
्तर वषास्तवमषा मषा्तृकषाले २६ सषाउनमषा नै रषाजीनषामषा गररसकेकषा ह्ए । 

बेलषाय्तसँग सन् १९४७ मषा र अमेररकषासँग सन् १९५३ मषा नेपषालको कूटनीह्तक 
समबन्ध स्षापनषा भएको पुस्तकमषा उललेि छ (पृ. १८९) । य्षा ््णमषा िषाहिँ बेलषाय्तसँग 
सन् १८१६ मषा ्त्षा अमेररकषासँग सन् १९४७ मषा नेपषालमषा कूटनीह्तक समबन्ध स्षापनषा 
भएको िो । यस्ैत, १ पुस २०१७ मषा बीपीलषाई पहरिन जषाने वयहक्तको नषाम समरबिषादुर  
(पृ. २५३–२५४) नभई समररषाज िो र उनी तयह्त बेलषा जननेल नभई करनेल मषात्ै ह्ए । 
रषाजषा र प्धषानमन्त्ीको टीम बीिको फूटबल िेल कषाहत्तक २०१७ मषा समपन्न भएको 
पुस्तकमषा लेहिएको छ (पृ. २३६), जबहक यो िेल कषाहत्तक २०१६ मषा भएको ह्यो । 
कुनै अन्य स्ो्तको अधययन नगरी गृषमबिषादुर देवकोटषाको नेपषालको रषाजनीह्तक दप्णरमषा 
मषात् लेिक भरपदषा्ण यो गल्ती िुन गएको िो ।

पहिलो संसदः बीपी-मिेन्द्र टकरावको शैली हववररषातमक छ । किीकँिी ँ मषातै् 
लेिकले वयषाखयषातमक हटपपरी गरेकषा छन् । लेिकले अन््तवषा्ण्तषा्ण हलएकषा सबै वयहक्तको 
नषाम उनीिरूको तयह्त बेलषाको पदसहि्त पररहशष्टमषा हदएको भए अझ उपयुक्त िुने ह्यो । 
तयस्ैत कोष्ठहभत् हटपपरी हदने र पृष्ठको ्तल हटपपरी रषाखने दोिोरो प्रषालीको सट्षा एउटै 
मषात् हवहध अपनषाएको भए पषाठकलषाई सहजलो िुने ह्यो ।

यी कमी-कमजोरी औलँयषाएर मैले पुस्तकको मित्व घटषाउन िोजेको िोइन । पुस्तकको 
अकको संसकररमषा लेिकले यी बुँदषामषाह् धयषान पु¥यषाउनु िुनेछ भन्ने मषात्ै मेरो आशय िो । 
वषास्तवमषा, प्स्तु्त पुस्तकले नेपषालको पहिलो संसदको कषाम कषारवषािी ्त्षा बीपी-मिेन्द्र 
टकरषावबषारे धेरै ्तथय अगषाहड लयषाएको छ र यो पसु्तक मित्वपरू्ण िुनकषा सषा्ै पठनीय पहन छ ।

त्रिरत्न मषा्नन्धर
हत्भुवन हवश्वहवद्यषालय 

सरर्तषा ह्तवषारी । २०७२ । प्श्िरूको कषारिषानषा । कषाठमषाडौ ँ ः सषांहरिलषा पुस्तक प्षाहल ।

प्रश्निरूको कारखाना कहव्तषा संरििकषा कहव्तषाले सषामषाहजक, रषाजनीह्तक र सषंासकृह्तक रूपमषा 
रषाजयबषाट उपेहक््त सीमषान््तकृ्त वग्ण, अलपसंखयक आञिहलक समुदषायकषा जीवनरिमकषा 
हवहभन्न आयषामलषाई समबोधन गछ्ण  । दषाहयतविीन शषासन वयवस्षाको प्वहृत्तप्ह्त कहव्तषाले 
अंगषार ओकलछ सषा्ै समषाजमषा हवद्यमषान हवसंगह्त, लैंहगक एवं वगटीय हवभेद र रषाजनीह्तक 
हवकृह्तप्ह्त हव्तृषरषा वयक्त गछ्ण  । संरििमषा ३५ ्षान कहव्तषा संकहल्त छन् । कहव्तषा हवहभन्न 


