
 

यस कारण 'थाहा' चा�हयो 

 

�वनयकमार कसजु ू 

"हामी कसैका होइन�, कोह� हा�ा होइनन ्। 

हामी स�य र ठ�कका, स�य र ठ�क हा�ो ।" 

नेपालको राजनी�तमा, अझ क"य�न#ट आ&दोलनमा मा&छेलाईु  

जागत गन होइनृ , , भ.त बनाउने र दास बनाउने 123या चक5 छ । स�य र ठ�कको प6 7लने होइन, यो वा 

�यो 8यि.त/नेताको, यो वा �यो गटको प�छु  ला;ने/लगाउने 1वि�त छृ  । यस प<र1े6मा, समाज मा= होइन, 

नेपाल� क"य�न#ट आ&दोलन7भ=ै प�न >पच&? �व@टको ु 'थाहा' आ&दोलन सा&द7भBक छ । यसले 'कनै नेता वा ु
गटकोु  होइन, स�य र ठ�कको प�छ लाग' भ&ने जाग�तमलक स&देश Dदएको छृ ू  ।  

>पच&द �व@टको स"पणूB जीवन-सं#क�त �नयाIदा उनले गनB खोजेको सार करा मा&छेलाई आलोचक रृ ु  

जागत बनाउने एवम समाजसधार आ&दोलन चलाउन खोजेको पाइ&छृ ् ु  । उनको 'थाहा' आ&दोलनको दशBन 

Lव&Lवा�मक भौ�तकवाद हो । उनले आNनो मौ7लक भाषाबाट क"य�न#ट आ&दोलनको चरो करो प3ेका ु ु ु
छन ्। �यसैलाई उनले आNनो भाषामा 'थाहा' आ&दोलन भने । तर, जन जनतालाई जगाउन र जसको अव#था ु
सपानB उनले आ&दोलन गरे, �तनै जनताले उनलाई बPन सकेननु  ्। उनको करा जनताले बझनेनु ु ,् �यसैले 

सनेननु  ्।  

२०४७ प�छका राजनी�तका नया“ खेलाडीह>, दलह> र सरोकारवालाह> नै जनतालाई अँWयारोमा राXने र 

'थाहा' अवधारणाका �वरोधी पाए >पच&?ले । फल#व>प उनले सबैमाZथ तीतो पोXन थाले । उनी �ववादा#पद 

मा=ै बनेनन,् आNनै निजकका राजनी�तक दलह>बाटै आलोZचत बने । उनले आफ असफल भएको बझेू ु , 

�यसलाई #वीकार गरे र #वे[छाले ए.लो जीवन \बताउँदै \बलाए । ]याम ^े@ठकै भनाइ सापट� 7लँदा उनलाई 

श=ले Zचने तरु  7म=ले Zचनेनन ्। 

दईु दशक पDहले दाशB�नक Zच&तक >पच&?ले चलाएको 'थाहा'  जनताको सचना अZधकारको आ&दोलन ू
Zथयो । �यसप�छ ०४६ सालको पर�वतBनले Iयाएको नया ँ राजनी�तक वातावरणलाई उपयोग गद̀ उनले 

जनतालाई सबै करा थाहा पाउनु पुछB भ&दै ढbगाु , >ख, 7भ�तामा लेखे, बोले, कराए ।  

2कन 'थाहा' आ&दोलनका बारेमा लेXदै Dहँड े त - उनी भ&थे, "मैले मा&छेले साधारण 1ाणी जीवन मा= 

\बताइरहेको देखc, न�तजा कसर� हा7सल गनBपछB भ&ने कराको #व[छ&द भएर माग गर<रहेको पाएँु ु  । अ�न 

थाहा, 'थाहा'  हनपd योु ु , के चाDहयो, कसर� चाDहयो, �यो कसर� हा7सल गन,, यो थाहा नभईकन चीज 2कन 

खोeने मा=ै भ&दै Dहँfदाखेर� धेरै थाकc  म । अ�न, थाहा लेXदै Dहँडc ।" यस1कार 'थाहा' आ&दोलन नेपालमा 

नचलाई नहनेु  सां#क�तक जागरणको आ&दोलन ब&योृ  ।  

थाहा नपाएरै कसैको प�छ ला;ने, थाहा नपाएरै कसैको प6-�वप6मा मत बनाउने, थाहा नपाएरै कनै प&थु  

अँगाIने यो करा सां#क�तक पछौटेपनको ल6ण होु ृ  । नेपालमा अDहले यह� सां#क�तक पछौटेपन 8याhत छृ  । 



>पच&?ले 'थाहा' आ&दोलनमाफB त यह� अ&ध अनसरणको सं#क�त अ&�य गनBपd योु ुृ  भने । 'चाहे ज�तसकै ठलो ु ू
मा&छेले भनेको होस,् चाहे ज�तसकै 17सi प#तकमा लेjखएको होसु ु ,् कसैका करा प�नु  रा�र� नबझीु , थाहा 

नपाई #वीकार नगर�' भने । 'जेज�त #वीकार गछk, रा�र� बझरे थाहा पाएर मा= अbगीकार गर�ु ' भने । 

>पच&? कनैु  पौराjणक कथाको पा=ज#तो ला;lयो । उनका बारेमा �व7भ&न 2कवद&तीह>ं  सनेको Zथएँु  । 

मनमा लाZगरह&lयो, भेmन पाए ह&lयोु  । ०४४ वैशाख ११ गत ेहेट�डामा प=कारह>को 6े=ीय भेलामा उनीसँग 

भेट भयो । भेलामा जनकपरु, नारायणी, गoडकp र लि"बनी अqचलका प=कारको उपि#थु �त Zथयो । 1काश 

काNलेले संयोजन गरेको �यस भेलामा मjणराज उपाWयाय, मदनमjण द�r6त, Dहरoयलाल ^े@ठ, शि.त 

ल"साल, 1ताप �व@टलगायतको उपि#थ�त Zथयो । 

मेरो उनीसँगको �यो भेट �य�त सखद भने रहेनु  । भेmनासाथ उनले मलाई 'तँ' भनेर स"बोधन गरे । हा�ो 

प<रवारमा कसैलाई प�न तँ भनेर स"बोधन गन चलन,  छैन । झन नेवार� समाजमा ह् ुकको मेरा,  लाZग त �यो 

अनौठै Zथयो । तर, जब मैले सबैलाई तँ भ&ने उनको बानी थाहा पाएँ, सामा&य ला;दै गयो । 

�यसबेला बाटोघाटो, सडकपेट�, पलु, पखाBल एवम >ख जताततै ् 'थाहा' लेjखएको पाइ&lयो । उनी चपेाङ 

केटाकेट�लाई अ�घप�छ लगाएर Dहँडकेो देjख&lयो, उनी चपेाङलाई 1जा भ&थे । कसैले गाउँमा मकै भटेर Dदयो ु
र कसैले फलाफला मा=ू ू  खाएको देखे भने भ�नहाIथे, "के तँ साथीले ठेला मा= खाओस ्भ&ने चाह&छस ्?" 

साvै �नडर र ह.कp #वभावका उनी 1तीका�मक >पमा बोIथे । �यसै बेला उनले मलाई भनेका Zथए, "तँ 

आफले लगाएको कपडा कसैलाईू  Dदन स.छस ्?" म उनको भनाइबाट 1भा�वत भएको Zथएँ ।  

२८ सेhटे"बर २००२ मा बIुगे<रयाको सो2फयामा झ&ड ैतीन दजBन देशबाट खलाु , पारदशx शासनका समथBकह> 

भेला भएर सचनाको #वत&=ताका लाZग जनवकालत गनह>कोू ,  सqजाल बनाए । र, �यसलाई सचना पाउने ू
अZधकारबारे चेतना जगाउने Dदनका >पमा #मरण गरे । नेपालमा गत वषB 8यव#था�पका संसLले सचनाकोू  

हकस"ब&धी ऐन पार�त गरेप�छ नेपाल� नागर2क प�न सचना अZधकार स"प&न भएकाू  छन ्।  

समय3ममा सचनाको हकका बारेमा बPदै जाँू ु दा यसको 8यापकता र >पच&?ले सz गरेको ु 'थाहा' आ&दोलन 

एकै हो भ&ने ला;यो । र, मेरै पहलमा गत साल सेhटे"बर २८ अथाBत असोज ् १२ लाई �व]व थाहा Dदवस 

मनाउने �नणBय भएको हो । सावBज�नक �नकायको �नय&=णमा रहेका सचनाह>ू  मा;ने र पाउने आमजनताको 

अZधकार हो भ&ने चतेना जनसाधारण र सरोकारवालाह>मा फैलाउन ु '�व]व थाहा Dदवस'को उ{े]य हो ।  

1#त�तःु  ई]वर� }वाल� 
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