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६. उपसहंार 

 

समाज मानिीय व्यिहार र सम्बन्धहरूको सामुचहक व्यिस्था हो जसचभि ाऄनेकौ ाँ िैयचिकधारणा 

पारस्पह्ऱरक सहयोचगतामा बााँचेका हुन्छन्। प्रत्येक व्यचि समाज चनमाषणको ाअधारभूत एकााइ हो र समाज 

व्यचिहरूको समुच्च्य माि नभएर यी व्यचिहरूमाझ हुने ाऄन्तसषम्बन्ध, ाऄन्तर्क्रिया र ाऄन्तचनभषरशीलतामा पह्ऱरभाचर्त 

हुने व्यिस्था हो। नर र नारी एक चनचश्चत सत्तासम्पन्न व्यचित्ि हुन् र ती सामाजीकरणको यही प्रह्लियामा परस्पर 

सम्बचन्धत हुन्छन्। चलगग र जेन्डर चिशेर्को ाऄिधारणाद्वारा नर-नारीको ाऄिस्थान र ाऄचस्तत्ि पह्ऱरभाचर्त 

गह्ऱरएको छ। जैचिक तथा प्राकृचतक चिधानले नर-नारी चलगग चिशेर् हुन् ाऄचन सामाचजक ाऄिधारणााऄनुसार यी 

जेन्डर चिशेर् ाऄचस्तत्ि हुन्। चलगग जन्म सम्मत छ जसको पह्ऱरितषन सामान्य पह्ऱरचस्थचतमा कह्ऱठन छ तर जेन्डर 

सामाचजक र साांस्कृचतक चनमाषण भएको कारणले यो सापेचक्षत चिर्य हो। दशे, काल र पह्ऱरचस्थचतको ाअधारमा 

जेन्डरको औचचत्य चसद्ध हुन े हुनाले यो चिचिध स्िरूपी र पह्ऱरितषनशील छ। सामाचजक, मूल्य, मान्यता, धमष, 

सांस्कृचत, स्थान ाअह्लदको ाअधारमा नर-नारीले चभन्न-चभन्नै ढगगबाट चनिाषह गने भूचमकालााइ जेन्डर भचनएको छ। 

चलगग नर-नारीको चिचशष्ट जैचिक चभन्नतालााइ स्पष्ट गने सरल प्राकृचतक चिधान हो भने जेन्डर नर-नारीको 

सामाचजक चभन्नता चिशेर्लााइ व्याख्या गने जह्ऱटल साांस्कृचतक व्यिस्था हो। ाऄताः चलगग र जेन्डर नर-नारीलााइ दाुइ 

पृथक र चिचशष्ट पह्ऱरचयमा स्थाचपत गने प्राकृचतक चिधान र सामाचजक ाऄिधारणा हुन्। समाजमा मानिीय 

सम्बन्धको चिराट व्यिस्था पह्ऱरचालन गने बुचनयादी घटकको रूपमा नर-नारी सम्बन्ध ाईल्लेख गनष सह्लकन्छ। नर-

नारीमाझ रागात्मक सम्बन्ध प्राकृचतक तथा नैसर्जगक ाअकर्षण हो भन ेमनोिैज्ञाचनक ाअचरण पचन हो। सम्बन्धका 

यस्ता स्िरूप चिकचसत र व्यिचस्थत हुाँद ैसामाचजक सरोकारको चिर्य चिर्य बनेको दचेखन्छ। प्राचीन र ाअधुचनक 

शास्त्र तथा ज्ञानका चिचिध सगकथनहरूमा नर-नारीको सम्बन्ध जह्ऱटल, रहस्यात्मक र रोचक चिर्यको रूपमा चचाष 

गह्ऱरएका छन्। यस सम्बन्धका चिचिध ाअयामहरू छन् ाऄथिा मनुष्य जाचतले व्यिहार गने व्यािहाह्ऱरकता र 

सामाचजकताका चिचभन्न क्षेिमा नर नारीको पारस्पह्ऱरक सम्बन्धको ाऄथष, महत्त्ि र ाऄिस्थानको औचचत्य गम्भीर र 

जह्ऱटल दचेखन्छ ह्लकनभने  जेन्डर ाअर्जजत व्यिहार हो जो बहुाअयाचमक, बहुपाह्ऱरभाचर्क र पह्ऱरितषनशील छ। जेन्डर 

नर-नारीको सामाचजक भूचमका र ाईत्तरदाचयत्िको समाजकृत व्यिस्था हो ाऄचन  नर-नारीले समाजबाट प्राप्त गरेको 

चिचशष्ट िैचभन्यसम्मत व्यिहार हो। जेन्डर नर-नारीचबचको ाऄिस्थान, भूचमका र सम्बन्ध बुझ्नााईने धारणा चिशेर् 

हो। यो एकाचतर नर र नारीचबच रहकेा चभन्नताहरूलााइ बझु्ने ह्लदशामा गनष सह्लकने पहल चिशेर् हो भने ाऄकाषचतर नर 

र नारीका ाऄिस्थान, भूचमका र समस्याहरूलााइ ाऄध्ययन गने तुलनात्मक पह्ऱरपे्रक्ष्य पचन हो। जेन्डरको बहुाअयाचमक 

धारणाले गदाष नै सांसारका सबै नर नारीचबच हुने समस्या एकसमान हुाँदनैन्। जाचत, लोक, धमष, िणष, िगष, राचियता, 

ाअयु, सामाचजक, पद ाअह्लदले नर-नारीमाझको सम्बन्धमा चभन्नता ाअाईाँछ। यसरी, समाजले पह्ऱरभाचर्त गरेको 
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ाऄचधकार, कतषव्य र ाऄचस्मता धारणा चिशेर् ाअह्लदद्वारा नर-नारीको सम्बन्ध बुझ्ने प्रणाली तय गह्ऱरएको छ जसलााइ 

जेन्डर सम्बन्ध भचनन्छ। लैचगगक दमन भन्नाले जेन्डर दमन बुचझन्छ जहााँ नर-नारी  प्रत्यक्ष िा ाऄप्रत्यक्ष रूपमा 

रहकेा कुनै लैचगगक चिभेदका समस्याहरूप्रचत सचते रहनु ाऄथिा लोक सचेतता जगााईने कामलााइ जेन्डर जागरण 

(Gender Awarness) भचनएको छ। समाजमा नर-नारीको समान सहभाचगता का चनचम्त साझा 

सांसाधनहरूमाचथ ाईपयोग र चनयन्िणको समान ाऄिसर पचन दिुैलााइ प्राप्त हुन ाअिश्यक छ। यसकारण सांसाधन र 

सहुचलयतहरूको सन्तुचलत चितरण गद ै चिचिध सामाचजक क्षेिमा नर-नारीचबच ाऄन्तर्जनभरशीलता र 

सहभाचगतालााइ सुचनचश्चत गने काम गह्ऱरन्छ जसलााइ जेन्डर सन्तुलन (Equity) भचनन्छ। पारम्पह्ऱरक रूपमा 

नारीहरूमाचथ पुरुर्ताचन्िक दमन हुाँद ै ाअएको ाआचतहास छ यसकारण चिश्वमा सत्तरको दसकदचेख नारी 

सशिह्ळकरणको ाऄचभयान सरुु भएको पााआन्छ। यस सशिह्ळकरणको ाऄिधारणााऄनुसार नारी दचमत र पछौटे भएको 

कारणले ाअिश्यक सहुचलयत र ाऄिसर ह्लदएर चतनीहरूलााइ पुरुर्समान सशि ाऄिस्थानमा पुऱ्यााईनु ाअिश्यक छ। 

सशिह्ळकरण भन्नाले बुचनयादी रूपमा ाअत्मसशिह्ळकरण बुचझन्छ ाऄथिा यस प्रणालीद्वारा नारीहरू ाअफ्ना 

ाऄचधकार, कतषव्य र नीचतबारे सचेत बने्न छन् र समाजको मूलधारामा प्रिेशको चनचम्त ाअफ्नो योग्यता ाऄथिा 

कायषक्षमताको चिकास गनेछन्। यस प्रणाली ाऄन्तगषत नारीलााइ यस्ता सहुचलयत र ाऄिसर प्रदान गह्ऱरन्छ जसको 

माध्यमद्वारा नारीले कल्याण, ाईपयोग, सचेतता, सहभाचगता र चनयन्िणजस्ता पााँच ाअयामी दक्षता हाचसल गनष 

सक्षम बने्नछन्। नारी सशिह्ळकरण ाऄचभयानको मूल ाईद्दशे्य नारी चिकासको माध्यमबाट समाज चिकास गनुष हो 

ाऄथिा नर र नारीको समान भूचमका र समान ाऄिस्थानको िकालत हो जसले नर-नारीचबचको ाऄन्तर र 

व्यिधानलााइ धेरै मािामा कम गनष सह्लकन्छ। यस प्रणालीलााइ िुमेन ाआन डभेलपमेन्ट (WID) नाम ह्लदाआएको छ। 

यसले समाजका चिकासमूलक गचतचिचधहरूमा नारीको सहभाचगता सुचनचश्चत गने काम गछष। 

सन् १९८० दचेख नारी चिकासको ाऄको पहल सुरु गह्ऱरएको छ। िास्तिमा यो ाऄचभयान नारी माि नभएर 

जेन्डर व्यिस्था ाऄनरुूप नर-नारीलााइ सांचस्थत गह्ऱरएको र ाऄपेक्षा गह्ऱरएको भूचमका र दाचयत्िहरूमाचथ केचन्रत छ। 

यसलााइ जेन्डर एन्ड डभेलपमेन्ट (GAD) भचनएको छ। यस प्रणालीले नर-नारीमाझको सम्बन्धलााइ प्रधानता 

ह्लदएको छ ाऄचन चनणषयको ाऄचधकार र शचि चनयन्िणको कायषमा नर-नारीको समान सहभाचगताको चनर्क्रदष्टतामाचथ 

ध्यान ह्लदएको दचेखन्छ। चिकासमूलक कायषिममा नर-नारीको योगदानको क्षमता चिकास गन ेह्लदशामा यो ाऄचभयान 

कायषरत छ। नर-नारीको ाऄस्थायी ाअिश्यकताहरू चचचन्हत गरेर ाईनीहरूको स्थायी तथा दीघषचमयादी रुचच र 

ाअिश्यकताहरूलााइ चिकास गनुष त्यसको मूल ाईद्दशे्य माचनएको छ। चिश्वमा पह्ऱरचाचलत सहभागात्मक प्रस्ताि 

(Participatory Approach)ले एाईटै मञ्चमा नर-नारीको चिचार, योजना र समस्याहरू भने्न र सुने्न व्यिस्था 

गरेको छ र ाईनीहरूको मत-मतान्तर योजना चनमाषण कायषमा ाऄन्तभुषि गने ाईद्दशे्य राचखएको पााआन्छ। 
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यसरी चिचिध औपचाह्ऱरक कायषिमहरू ाऄन्तगषत नर-नारीको सामाचजक ाऄिस्थानमा सन्तुलन ल्यााईने र 

व्यिहाह्ऱरक पारदर्जशता कायम गने प्रयास भएको पााआन्छ। बााआबलको धारणााऄनुसार नर प्राथचमक र नारी दोस्रो 

दजाषका हुन्। नर सम्पूणष, चस्थर र चिर्यकामी तथा नारी एकागकह्ळ, चञ्चल र चिर्यकामी भएर काम भािनालााइ 

बढााईने प्राथचमक स्रोत पचन हो। ाइश्वरीय काननुाऄनुसार नर-नारीको सम्बन्ध ाऄपराध र पाप हो यसकारण सांसारमा 

नर-नारीद्वारा जीिन त्यस ाऄपराध र पापको चनचम्त ह्लदाआएको दण्ड हो। बााआबलको व्याख्यानुसार सांसारमा जीिनको 

सृचष्ट नै पापको प्रचतफल हुनाले साांसाह्ऱरक जीिनयापन त्यस पापको चनरन्तर प्रायचश्चत माि हो। यस ाअधारमा 

सांसारमा नर-नारीको सम्बन्धद्वारा स्थाचपत सांस्था र यसका सम्पूणष ह्लियाकलाप दाुःख, कष्ट, पीडा, सगघर्ष र 

पश्चातापले भह्ऱरएको छ। जीिनको बीज न ैपाप कमषद्वारा ाईत्पन्न भएको कारण सांसार पापहरूको ाऄचिरल चिकास 

प्रह्लिया हो। सृचष्टमा मान्छेको एकछि ाअचधपत्य छ भने्न मान्यता रहकेो हुनाल े पशु र िनस्पचतजस्ता मानितेर 

एकााआहरूप्रचत मानि जाचत चनदषयी र िूर बनकेो दचेखन्छ। यसले मान्छेको भोगिृचत्तलााइ प्रोत्साचहत गरेको बुचझन्छ। 

चाआताः मुन्धुमको व्याख्यानुसार तागेराचनङिाफुमाङको पचहलो सृचष्ट नर हो र नारी दोस्रो। नरको जीिनमा 

भएको ाऄपूणषता पूरा गनषको चनचम्त भगिानल ेनारीको सृचष्ट गरे। यहााँ, नर-नारीलााइ भौचतक र ाअचत्मक दिुै रूपमा 

ाऄन्तरङग चमि तथा सहयोगी, सहभागी तथा सहयािीको रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। नर जीिनको ाऄपूणषता पूणष 

गनषलााइ ाइश्वरल ेनारी सृचष्ट गरे तापचन नारी नरको ाऄधीनस्थ चिर्य नभएर पारस्पह्ऱरक सहयोचगता र ाअत्मीयता 

राख्न सके्न एकााआको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। मुन्धुमाऄनुसार सांसार ाऄचन साांसाह्ऱरक जीिन ाइश्वरीय िरदान हो। 

नर-नारीमाझ बन्धुत्ि, पे्रम र ाऄनुरागले भह्ऱरएको सहजीिन तागेरा चनङिाफुमाङको ाअशीिाषद हो र सांसारमा नर 

नारी एकछि शासक र भोगी नभएर सबैका पालक र रक्षकको रूपमा सांचस्थत बनेका हुन् भन्ने बुचझन्छ। 

्ीमदभागित महापुराणको व्याख्यानुसार नर-नारीको ाऄिस्थान सृचष्टसम्मत रूपमा समान छ। यस समान 

ाऄिस्थानले सांसारमा नर नारीको सहजीिन यापन पचन पारस्पह्ऱरक सामञ्जस्य र सौहारषपूणष हुनपने कुरामा ाअस्था 

राचखएको बुचझन्छ। 

नर-नारीको सम्बन्ध प्राकृचतक रूपले ाअिश्यक भएको र यसको सामाचजक सरोकार पचन भएको देचखन्छ। 

बन्धुत्ि, सहयोग, पे्रम र भािनात्मक सरुक्षाजस्ता ाअत्मीय प्रयोजनले नर नारी सम्बन्ध स्थाचपत हुन्छन्। यौन, 

प्रजनन र सामाचजक गचतचिचधहरूको ससुगगत पह्ऱरचालनाको दाचयत्िल ेपचन यस्ता सम्बन्धहरू स्थाचपत भएका 

हुन्छन्। नर-नारीमाझको सम्बन्ध औपचाह्ऱरक रूपमा चििाह सांस्थामा बााँचधने र पह्ऱरिारको व्यिस्था पह्ऱरचालन गने 

प्रह्लिया सिषमान्य छ। नर र नारीको िैधाचनक चमलन, पाह्ऱरिाह्ऱरक सांस्था स्थापना गने ाअयोजन र नर-नारीमाझ 

सम्पन्न ाअत्मीय सामञ्जस्य न ैचििाह हो। धमष, रचत र प्रजालााइ चििाहका मुख्य पे्ररक तत्िहरू बतााआएको छ। चहन्द ू

धमषशास्त्रानुसार मुख्य रूपमा ाअठ प्रकारका चििाहहरू छन्। ती हुन,् ब्रह्म, दिै, ाअर्ष, प्रजापचत, राक्षस, ाअसरु, 

गन्धिष र पैसाच। चहन्द ूशास्त्रनुसार ब्रह्म चििाह ाअदशष चििाह हो ाऄचन ाअसुर र पैसाच चनकृष्ट चििाह प्रकार हुन।् 

दिै चििाहमा पुरोचहत पचण्डतहरूको बहुस्त्रीगमनको ाअचरण स्पष्ट दचेखन्छ भने त्यसका नारी दमनको प्राथचमक 
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स्रोत भेह्ऱटन्छ। ाअर्ष र ाअसुर चििाहमा कन्या चिियको पुरानो स्िरूप दखेापछष। भािनात्मक ाअन्तह्ऱरकता र पे्रमको 

ाअग्रहले पे्रह्ऱरत हुनाले गन्धिष चििाहलााइ दाम्पत्य सम्बन्ध यापनको चनचम्त ाईत्तम व्यिस्था माचनएको छ। राक्षस 

चििाहमा िर पक्षको बलप्रयोग तथा िरको शचि सामर्थयषको गौरिगान भएकाल ेनरको ाऄहांकार ाऄसामान्य रूपले 

ाऄचधक हुने ाअशगका रहकेो दचेखन्छ। गन्धिष चििाहलााइ छोडरे ाऄन्य सबै प्रकारका चििाहमा नर-नारीको समान 

रुचच, ाआच्छा र ाअकागक्षा रहकेो छ भने्न कुरामा सन्दहे गनष सह्लकन्छ। 

यी ाअठ प्रकारका चििाहबाहके समाजमा जोडी छनौटका चनयमानुसार ाऄन्य प्रकारका चििाहहरू पचन छन्। 

ाऄन्ताः जाचत चििाह, ाऄन्तजाषचत चििाह, एक चििाह, बहुचििाह (बहुपचत र बहुपत्नी चििाह), समूह चििाह, 

ाऄनुलोम चििाह, प्रचतलोम चििाह, सगोिीय (हाडफोरा) चििाह, जारी चििाह ाअह्लद चििाहका चिचिध प्रकारहरू 

प्रचचलत भएको पााआन्छ। ाऄन्ताः जाचत चििाह ाऄत्यन्त सानो क्षेिमा सीचमत भएको हुनाले सामाचजक चिकासमा 

चिशेर् ाईपयोगी हुन सक्दनै। ाऄन्तजाषतीय चििाहको सबभैन्दा ठूलो योगदान ाऄन्तजाषतीय सदभािना र ऐक्यलााइ 

चिकास गनुष हो। एक चििाह सबैभन्दा ाईत्तम र ाअदशष चििाहको दषृ्टान्त माचनएको छ। बहुपत्नी चििाहमा नर 

नारीमाझ भािनात्मक सामञ्जस्य र प्रीचत ाअग्रह बचनरहनु कह्ऱठन छ। िास्तिमा यस्तो चििाह व्यिस्थामा सब ै

नारीहरूले पत्नीको मयाषदा पाएका पचन हुाँदनैन् र सामाचजक चिसगगचत र चिकृचतहरू ाईत्पन्न हुने सम्भािना ाऄचधक 

रहन्छ। बहुपचत चििाहमा एाईटी नारी धेरै पचतहरूको स्िाचमनी ाऄथिा भोग्या माि भएको दचेखन्छ। ाईस्तै प्रकारल े

धेरै पचतहरू एकजना पत्नीका भोगी हुन्छन् ाऄथिा ाऄनुचर दास माि बनेका हुन्छन्। यस्तो चस्थचतमा पचत पत्नीको 

दाम्पत्य सहचायषले एक स्िस्थ र सगगचतपूणष सामाचजक जीिनयापन गनष कह्ऱठन दचेखन्छ। समूह चििाहमा चििाह 

िैयचिक चिर्य नभएर सामुचहक ाऄनुष्ठान हो। जहााँ कुन ैव्यचिको िैयचिक ाऄचधकार र ाईत्तरदाचयत्ि सुचनचश्चत गनष 

सदकदनै। समूहमा हुने साझा सांसगषले कुनै भािनात्मक र व्यािहाह्ऱरक ाऄन्तरगगता ाअाईने ाऄिसर हुाँदनै। समूह 

चििाहमा नर नारी सम्बन्धको मयाषदा बााँचेको दसेखदनै। 

चहन्द ूधमषशास्त्रले ाऄनुलोम चििाह, प्रचतलोम चििाह र बर्जहचििाह ाअह्लदलााइ प्रांसशनीय मानेको छैन तर 

यस्ता चििाहहरूको एाईटा सकारात्मक पक्ष के छ भन े यसले िणषभेदको ाऄसन्तुलनलााइ समाप्त गद ै मानिीको 

मानिीय ाअधारमा नर-नारीको सम्बन्धलााइ स्थाचपत गह्ऱरह्लदएको छ। ाऄसमानता र ाऄसन्तुलनलााइ ाईदारतापूिषक 

चजत्नसके्न व्यचिहरूले न ैयस्ता चििाह र पह्ऱरिारहरू स्थापना गनष सक्छन ्ाऄचन यस्ता दाम्पत्य सहचायषल ेसामाचजक 

सगगचतलााइ चिकास गने सम्भािना ाऄचधक दचेखन्छ। 

मुचस्लम ाऄिधारणााऄनुसार चििाह नर-नारीमाझ सहजीिन यापनलााइ िैधता ह्लदने नागह्ऱरक ाऄनुबन्ध हो। 

मुचस्लम चििाहमा ाआच्छा-ाऄचनच्छाको औपचाह्ऱरकता पालन गह्ऱरन्छ। ‘मेहर’ ाऄथिा कन्या शुल्क-को प्रािधान छ, रि 

सम्बन्धलााइ चििाहमा, प्राथचमकता ह्लदाआन्छ, बहुपचत चििाह चनर्ेध छ तर बहुपत्नी चििाहलााइ मान्यता प्राप्त छ। 

यहााँ ाईल्लेख भएका चििाह प्रकारहरूबाहके पचन चिचभन्न जाचत, धमष, समुदाय, स्थान ाअह्लद ाऄनुसार ाऄन्य धरैे 
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प्रकारका चििाहहरू ाऄनुचष्ठत भएको पााआन्छ। समयाऄनुसार पारम्पह्ऱरक चििाहका स्िरूपमा पह्ऱरितषनहरू पचन दखेा 

पह्ऱररहकेा छन्। औयोचगकरण, सहरीकरण, चशक्षा, काननु, सूचना सांस्कृचत, प्राचिचधक चिकास, जनजागरण ाअह्लदको 

प्रभािस्िरूप चििाहका ाअधारभूत चिशेर्ताहरूमा ाऄन्तर ाअएको दचेखन्छ। ाअज ाऄचधकतर चशचक्षत ाअधुचनक नर-

नारीहरू ‘कानुनी चििाह’ गनष ाऄचधक रुचच राख्छन्। घरेलु ह्ऴहसा र ाऄचतिमणका घटनाहरूको ाअचधक्यले गदाष 

चििाह सांस्थादचेख बाचहर बस्न रुचााईने भारतीय नारीहरूको सगख्या पचन ब्दो छ। 

चििाहद्वारा पह्ऱरिार स्थापना हुन्छ। केही माचनसहरू चिशेर् रूपमा रि सम्बन्धलााइ ाअधार गरेर एाईटा 

साझा छानामुचन साझा जीिनयापन गछषन् र त्यसलााइ पह्ऱरिार भचनन्छ। नर-नारीको औपचाह्ऱरक सम्बन्ध यापनको 

चनचम्त पह्ऱरिारको प्रयोजन हुन्छ। पह्ऱरिारका सदस्यहरूको जैचिक, सामाचजक, शैचक्षक, नैचतक, ाअर्जथक, यौचनक 

प्रयोजन र  औचचत्यहरू पूणष गने सांस्था पह्ऱरिार हो। सिषव्यापकता, चििाह, रि सम्बन्ध, भािनात्मक सम्बन्ध, 

व्यचित्ि चनमाषणको केन्र, िांश चनधाषरक सांस्था ाअह्लद पह्ऱरिारका मौचलक चिशेर्ताहरू हुन्। सगख्याको ाअधारमा 

पह्ऱरिार दाुइ प्रकारका छन-्एक पह्ऱरिार र सांयुि पह्ऱरिार। थोरै सदस्य सगख्या भएको पह्ऱरिार नै एकल पह्ऱरिार 

हो। एकल, ाअ्य, एकल भान्सा, एकल ाअस्था, एकल ाऄचधकार, एकल पह्ऱरिारका मौचलक चिशेर्ताहरू हुन्। यस्ता 

पह्ऱरिारका गुणहरू छन-्थोरै सगख्या, ाअर्जथक स्िाधीनता, पाह्ऱरिाह्ऱरक ाअन्तह्ऱरकता, स्िाचधन ाअस्था, केचन्रत 

पालन पोर्ण, नीचतमा लचचलोपन ाअह्लद। एकल पह्ऱरिारका ाऄिगुणहरू पचन छन् - कामको चापाचाप, नाता 

गोताबारे नैचतक भािनाको ाऄभाि, ाअर्जथक चाप, नारीमाचथ कामको दोहोरो चाप, ाऄहांको ाऄन्तद्वषन्द्व ाअह्लद। एकल 

पह्ऱरिारका यस्ता गुण ाऄिगुणहरूको सचम्णमा नर-नारी सम्बन्धको स्िरूप पचन ाईतार-चढािले भह्ऱरएको 

दचेखन्छ। सांयुि पह्ऱरिारमा सबै सदस्यहरू साझा सांस्कार, साझा सांसाधन, साझा ाअस्था र व्यिहारल ेयुि भएका 

हुन्छन्। िांशको प्रगाढता, साझा ाअ्य, साझा भान्सा, साझा सम्पचत, केन्रीय सत्ता, पारम्पह्ऱरक चििाह व्यिस्था 

ाअह्लद सांयुि पह्ऱरिारका मूल चिशेर्ताहरू हुन्। स्थायी र ह्लदगो व्यिस्था, सामाचजक चबमा कम्पनी सरह सेिाकायष, 

फुसषदको लाभ प्राचप्त, सहकाह्ऱरताको भािना िृचद्ध ाअह्लद सांयुि पह्ऱरिारका गुणहरू माचनएका छन्। गुणसाँगै यसका 

ाऄिगुणहरू यसप्रकार छन् – व्यचित्ि चिकासको ाऄिसरमा कमी, ाअलस्य प्रिृचतलााइ प्रोत्साहन, पाह्ऱरिाह्ऱरक 

कलहमा िृचद्ध, एकान्त ाअत्मीयताको ाऄभाि नारीहरूको दोयम दजाष, सामाचजक गचतशीलताको ाऄभाि ाअह्लद। 

चििाहको ाअधारमा पह्ऱरिारका चिचिध प्रकारहरू छन् – एक चििाही पह्ऱरिार, बहुचििाही पह्ऱरिार, समूह 

चििाही पह्ऱरिार। एक चििाही पह्ऱरिारको भन्नाले एक माि चििाहद्वारा बनेको सानो र सुखी पह्ऱरिार हो। 

बहुचििाही पह्ऱरिारमा बहुपत्नी पह्ऱरिार र बहुपचत पह्ऱरिार पछषन्। बहुपत्नी पह्ऱरिार प्रायाः नै चपतृप्रधान पह्ऱरिार 

हुन्छन्। बहुपचत पह्ऱरिारमा प्रायाः मातृप्रधान व्यिस्था पााआन्छ। एक समूहले ाऄको एक समूहलााइ चििाह गरेपचछ 

स्थाचपत भएको झुण्ड नै समूह पह्ऱरिार हो। सामुचहक पह्ऱरिारमा नर नारीको सम्बन्ध मयाषह्लदत र प्रीचतपूणष छ भन्न 

सदकदनै। 
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पह्ऱरिारमा सत्ता सञ्चालनको प्रणालीको ाअधारमा दाुइ प्रकारका पह्ऱरिार छन् - मातृसत्तात्मक र 

चपतृसत्तात्मक। सत्ता र ाऄचधकारमाचथ जसको स्िाचमत्ि हुन्छ ाईसको केन्रीय िचषस्ि पह्ऱरिारमा रहन्छ। मुचस्लम 

पह्ऱरिार मूलताः चपतृसत्तात्मक र बहुपत्नी व्यिस्थाको पह्ऱरिार रहकेो पााआन्छ। मुचस्लम पह्ऱरिारमा नर र नारीमाझ 

ाऄचधकार र कतषव्यमाझ ठूलो ाऄन्तर हुन्छ। यसरी, चििाह र पह्ऱरिारका चिचिध सगगठनात्मक स्िरूप र स्िभाि 

ाऄनुरूप यी सांस्थाचभि नर-नारीको भूचमका र ाऄिस्थान चनचश्चत भएको हुन्छ। यस भूचमका र ाऄिस्थानले नर 

नारीको सम्बन्धको स्िरूप पचन चनधाषह्ऱरत हुन्छ। बुचनयादी रूपमा पह्ऱरिारको सांरचनात्मक व्यिस्था चिचिध हुनाल े

नर नारीको सम्बन्धको स्िरूप पचन चिशेर् रूपले समान हुाँदनै। यसकारण यस चिर्यलााइ सम्पूणष रूपमा 

सामान्यीकरण गनष सदकदनै। चहन्द,ू मुचस्लम तथा ाआसााइ चििाहचिधान र पह्ऱरिार व्यिस्थाको सांरचनात्मक ढााँचा 

बेग्ला बेग्लै हुनाले त्यस्ता चिधानले नर-नारीको सम्बन्धमा बुचनयादी रूपमा प्रभाि पाछष। नेपाली समाजमा पचन 

ाअयष सांस्कृचत र जनजातीय रीचत-ह्ऱरिाज व्यिहार गह्ऱरन ेपह्ऱरिारमा नर-नारी सम्बन्धको व्याख्या चिचिध प्रकारका 

हुन्छन्। 

नर-नारीद्वारा चनर्जमत चििाह तथा पह्ऱरिार सांस्थामा चिच्छेदको ाऄिसर पचन भएको पााआन्छ। मुचस्लम र 

ाआसााइ ाअस्थाले चििाहलााइ सामाचजक ाऄनुबन्ध मानेको हुनाले यसमा चिच्छेदको प्रािधान स्ियांचसद्ध छ। तर 

चहन्दधूमषाऄनुसार चििाह नर-नारीमाझ जन्मजमान्तरको धार्जमक बन्धन हो जसमा चिच्छेदको ाऄिधारणा छैन। 

ययचप, सनातन शास्त्रमा चिचभन्न पह्ऱरचस्थचतमा पचत पत्नीको चिच्छेदलााइ ाअचधकाह्ऱरक स्िीकृचत ह्लदएको पााआन्छ। 

यस स्िीकृचतको ाअधार नर-नारीलााइ ाऄप्रयोजनीय दबााई र तनााईबाट मुि गरेर साथषक जीिन चजाईनका चनचम्त 

ाऄिसर प्रदान गने चिचार सिोपह्ऱर दचेखन्छ। जुनै कारणले भए तापचन चििाह चिच्छेद एाईटा सामाचजक िासदी हो। 

भारतमा ाऄचधकतर मािामा लैचगगक चिभेद, घरेलु ह्ऴहसा ाअह्लदको कारणले चििाह चिच्छेदका घटनाहरू भएको 

पााआन्छ। चहन्द ू चििाह ाऄचधचनयम १९५५ ले चििाह चिच्छेदका प्रािधानहरू प्रस्ताचित गरेको छ। मुचस्लम 

पह्ऱरिारमा चिच्छेद प्रह्लिया सहज र सरल छ। पचतले मौचखक रूपमा तीनपल्ट ‘तलाक’ शब्द ाईच्चारण गदमैा चििाह 

चिच्छेद सम्पन्न हुन्छ। ययचप, सरीह ाऄचधचनयम १९३७ ले मुचस्लम चििाह चिच्छेदका प्रािधानहरू प्रस्तुत गरेको 

पााआन्छ। भारतमा ाऄन्य दशेहरूको तुलनामा चििाह चिच्छेदको घटना दर कम पााआन्छ। चिच्छेदजस्ता ाऄिधारणाले 

समाजमा नर-नारी सम्बन्धको ाऄिस्थानलााइ प्रभाचित तुल्याएको छ। 

एाईटा पह्ऱरिारचभि पचत पत्नीले सांयुि रूपमा सम्पादन गने चिचिध गचतचिचधहरू छन्। यस्ता 

गचतचिचधहरूमा नर र नारीको पृथक र चिचशष्ट भूचमकाले पह्ऱरिारमा दाुइको पृथक र चिचशष्ट ाऄिस्थानलााइ चनचश्चत 

गछष। पह्ऱरिारमा मुख्य रूपले, धमष, ाऄथष, पे्रम, यौन र सन्तान सम्बन्धी चिर्यहरूमा पचत-पत्नीको सहभाचगता 

महत्त्िपूणष ाअयाम हुन्। चयनै ह्लियाकलापमा पचत-पत्नीको पारस्पह्ऱरकता, द्वन्द्व, चिभेद, भािनात्मक स्िरूप ाअह्लदल े

जुन िातारण चनमाषण हुन्छ त्यसले नर-नारीको सम्बन्धलााइ चिचिध प्रकारले व्याख्या ह्लदन्छ। धमष पह्ऱरिारचभि 
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सञ्चाचलत हुने मुख्य चिर्य हो। मुचस्लम र ाआसााइ ाअस्थाले चििाहमा धमषको औचचत्य स्िीकार गछष। चहन्द ूाअस्थाले 

चििाहलााइ धार्जमक सांस्कारको रूपमा मान्यता ह्लदन्छ। यस चिश्वासले सांसारमा नर-नारीको सह-जीिनयापन 

धार्जमक ाऄनुष्ठान हो। धार्जमक ाअचरणकै रूपमा गृहस्था्म ्ेष्ठ ाअ्म माचनएको छ। िैह्लदककालीन पह्ऱरिार 

व्यिस्थामा नर-नारीको धार्जमक ाअचरण समान र ाईदार दचेखन्छ। पचत पत्नी दिुै एाईटै यज्ञिेदीमा एाईटै 

चिचधचिधानाऄनुसार धमष ाऄनुष्ठान गथ े तर ाईत्तरिैह्लदककालमा नारीको धार्जमक भूचमका चनम्न स्तरको माचनयो र 

धार्जमक ाऄनुष्ठानहरूमा पत्नीको योगदानलााइ ाऄमान्य गह्ऱरयो। चिस्तारै धमष नारीहरूमाचथ थोचपने ाऄनािश्यक दबााई 

र दमनको ाऄस्त्र माि भयो। ाअधुचनक युगमा धार्जमक सचहष्णुता र ाईदारताको चेतना चिकास भयो। एाईटै 

पह्ऱरिारचभि एकभन्दा बढी धमष र चिश्वास मान्य भाआरहकेा छन्। यस ाईदार पह्ऱरचस्थचतले नर-नारीचबचको धमषगत 

सम्बन्ध ाऄझ ाईदार, लचचलो र बढी सुसांस्कृत बनाएको दचेखन्छ। 

िैह्लदककालमा यज्ञानुष्ठान, कृचर्, पशुपालनजस्ता ाअर्जथक ह्लियाकलापहरूमा नर-नारीको समान सहभाचगता 

रहकेो चथयो र यसबाट प्राप्त धनमाचथ दिुैको समान ाऄचधकार हुन्र्थयो। ाईत्तरिैह्लदककालमा चपतृप्रधान पह्ऱरिार 

व्यिस्थाको चरम गचतचिचधले नारीलााइ पह्ऱरिारको ाअर्जथक ाईपलचब्धदचेख िचञ्चत राख्यो। पह्ऱरिारमा ्मको 

चिभाजन नारीको प्रचतपक्षमा भएकोले र घरचभि न ै िगषसगघर्षको चरम रूप दचेखएको पाठलााइ दखेााईाँ द ै

माक्सषिादीहरू पह्ऱरिारलााइ लैचगगक भेदको मूल घटक मान्छन्। नारी सशचिकरणद्वारा नारीको ाईत्थान गनुष भनकेो 

नारीलााइ ाईत्पादनमूलक कायषहरूमा सोझो रूपमा जोडनु हो। ाअर्जथक सशिह्ळकरणले न ै नारीहरूलााइ सम्पूणषता 

ह्लदनसक्छ भने्न समाजशास्त्रीहरूको दशषन छ। ाअधुचनक समयमा ाअर्जथक गचतचिचधसाँग युि भएका ाऄनेकौ ाँ नारीहरूले 

समाज ाईत्थानमा योगदान ह्लदाआरहकेा छन्। समाजमा नारीको ाअर्जथक भूचमकाले नारीलााइ ‘पािर िुमेन’को रूपमा 

चचचन्हत गरेको छ। यसरी एाईटा पह्ऱरिारचभि नारीको ाऄिस्थान ाअर्जथक रूपले सांचस्थत हुनु नर-नारी सम्बन्धले 

एाईटा नयााँ व्याख्या पााईनु हो। सम्पचत्तको ाऄचधकार, ाईत्तराचधकार, चनिेशको ाऄिसर र चनणषयको ाऄचधकार ाअह्लदल े

नर-नारीको समान ाऄिस्थान चसद्ध गरेको दचेखन्छ। यसबाहके ाअर्जथक परचनभषरता नै नारी मुचिको ह्लदशामा ठूलो 

बाधा भएको पचन दचेखन्छ। 

पे्रम हृदयको हार्क्रदक सकू्ष्मता र जह्ऱटलताले सगगह्ऱठत हुन्छ। पे्रम नर-नारीको सहजीिनलााइ सञ्चालन गने 

मनोिैज्ञाचनक ाउजाष हो। पे्रम ती महान मूल्यहरूमध्ये एाईटा हो जसल ेजीिन चजाईन योग्य बनााईाँछ। पे्रमको एाईटै 

ाअधारभूत शतष यसको ाऄन्तरमा बसेको ाअनन्दको योग हो माचनन्छ। पूिीय शास्त्रहरूमा पे्रमको ाऄलग र चिशेर् चचाष 

गह्ऱरएको छैन तर नर-नारीमाझ प्रीचतपूणष ाअनन्दको प्रसगग ाईल्लेख भएको पााआन्छ। सबै नर-नारीले दाम्पत्य 

जीिनमा पे्रमको ाअह्लाद पारस्पह्ऱरक गनष सक्छन् भने्न ाऄचनिायषता छैन। नर र नारी दाुइ चभन्न सत्ता र व्यचित्ि 

भएकाले दिुैको मनोचिज्ञानको स्िरूप चभन्न छ। दिुैले एकाऄकाषका मानचसकताको बुचनयादी ाऄन्तरलााइ बुझ्न सके 

माि पे्रमको िास्तचिक स्िरूप बुझ्न सह्लकने हुन्छ। पे्रम एाईटा चमत्कारी ाऄनुभि हुनाले यो चचरजीिी छ तर यसलााइ 
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ग्रहण गने मानचसकताको चिकास ाअिश्यक छ। नर-नारीको मानचसकताका चभन्न स्िरूपजस्तै दाुइको पे्रम प्रयास पचन 

चभन्न छ, दिुैले दिुैको पे्रम पह्ऱरपे्रक्ष्य पे्रम प्रस्तािको स्िभाि बुझ्न ाअिश्यक छ भने्न समाजशास्त्रीहरूको भनााआ 

पााआन्छ। पह्ऱरिारमा सतीत्ि कायमको चनचम्त कतषव्य यथेष्ट ाईपाय होाआन तर दाम्पत्यको ाअधार बचलयो बनााईनका 

चनचम्त पे्रमको ाअधार नै फााँह्ऱटलो र ाईदार बनााईन ाअिश्यक छ। यसले पारस्पह्ऱरक सम्बन्धलााइ ाऄझ ाअकर्षक 

बनााईाँछ र सदाचार पचन बढााईाँछ भने्न धारणा पााआन्छ। 

ाआचन्रयहरूका सूक्ष्मभूत प्रिृचत्तहरूद्वारा ाऄनभुि गह्ऱरने ाअचत्मक ाअनन्द न ै काम तथा यौन हो। प्रत्येक 

प्राणीको चनचम्त यौन एक ाअधारभूत एिां ाऄचनिायष जचैिक ाअिश्यकता हो जसलााइ सुव्यिचस्थत एिां चनयचन्ित 

ढगगबाट पूरा गनषको चनचम्त मानि समाजल े चििाह र पह्ऱरिारजस्तो स्िीकृत र िधैाचनक व्यिस्था बनाएको छ। 

प्राचीन सनातन शास्त्रमा चििाहका ाअधारभतू पे्ररक तत्िहरूमध्ये रचत तथा यौन मुख्य माचनएको छ। चििाह 

सांस्थामा नर-नारीको यौन चमलन एकाचन्तक पारस्पह्ऱरकता हो जो ाऄत्यन्त िैयचिक र चिचशष्ट छ। यौन सांसगष पचत 

पत्नीका भािनाहरूको ाऄक्षुण्ण र मयाषदापूणष ाअदान-प्रदान हो। पे्रमको चिचशष्ट स्िरूपबाट नै रचतराग ाऄथिा 

यौनभाि जन्म हुन्छ। ाऄथाषत् यौनभाि पे्रमको गहन घनत्िबाट ाईत्पन्न हुने जैचिक र मानचसक प्रह्लिया हो। यसकारण 

नर-नारी दिुैको ाअन्तह्ऱरक कामनाले पे्रह्ऱरत भएपचछ माि यौनको पारस्पह्ऱरकता स्थाचपत हुनसक्छ। यस ाअधारमा 

नर र नारीमध्ये एकजनाको ाऄसहमचत र ाऄचनच्छामा यौन सांसगष बनााईनु यौन ाईत्पीडनचभि पने चिर्य हुनजान्छ। 

यौनलााइ साांसाह्ऱरक गचतचिचधको सञ्चालक शचि माचनएको छ। चिचिध शास्त्रहरूमा बतााआएका चिचभन्न ाअचार 

सांचहता र चिचध चिधानहरूल ेिैिाचहक सम्बन्धमा यौनको महत्त्ि स्पष्ट गछष र एक सफल दाम्पत्य सहचायषको चनचम्त 

यौनको औचचत्य चसद्ध छ। यौन सुखको ाअह्लादले पचत-पत्नीमाझ हार्क्रदकता र ाअत्मीय सामञ्जस्य स्थाचपत हुने र 

पारस्पह्ऱरक भरोसा र ाअस्था सुदढृ हुन े कुरा महत्त्िपूणष छ। पे्रममा झै ाँ यौन सांसगषमा पचन नर-नारीको मनोचिज्ञान 

महत्त्िपूणष कारक तत्ि हुने कुरोलााइ चिद्वानहरूल ेदसाषएका छन्। यौन सांसगषको चिर्यमा नारी नरसमान शचिशाली 

र सह्लिय रहन्छे र ाईसल ेनरसाँग समान रूपमा सहभाचगता ह्लदन सक्छे ाऄचन पे्रम र यौन सन्दभषमा नारी चनचष्ियता 

छ भने त्यो चपतृतन्िी दमनले गदाष ाअएको पह्ऱरणाम माि हो भने्न नारीिादी चचन्तकहरूको भनााआ रहकेो छ। 

सांसारका ाऄचधकतर नारीहरूले यौन सांसगषमा भािनात्मक सुख र ाअनन्दलााइ प्राथचमकता ह्लदएको तर्थयागक पााआन्छ। 

चििाहको पे्ररक तत्िहरूमध्य ेसन्तान प्राचप्तको ध्येय पचन एाईटा हो। पह्ऱरिार सांस्थामा यौन सांसगषको िैधता 

सन्तान प्राचप्तको ाईद्दशे्यलााइ केन्र गरेर बचनएको चिचध हो। सन्तान प्राचप्तले पचत पत्नीलााइ माता चपताको दजाष प्राप्त 

हुन्छ र त्यसद्वारा ाऄन्य सामाचजक सम्बन्धहरूको क्षेि चिकचसत हुाँदजैान्छ। पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीमाझको ाऄिस्थान 

धेरै मािामा सन्तानद्वारा पह्ऱरभाचर्त हुन्छ। प्रजनन क्षमताहीन पचत र पत्नी दिुै पह्ऱरत्याग गनष योग्यका हुन्छन् भने्न 

शास्त्रीय चिधान पााआन्छ। सन्तान ाईत्पादन कायषमा नर नारीको भूचमकाल ेदाुइको ाऄिस्थानलााइ चनधाषह्ऱरत गछष। यस 

कायषमा पुरुर् (बीज)को महत्त्ि सिोपह्ऱर माचनएको कारणले नारी (क्षेि)को भूचमका दोयम भए तापचन मातृत्ि 

प्राचप्तद्वारा सबैभन्दा ठूलो मचहमा र गह्ऱरमाको ाऄिस्थान नारीलााइ न ैछ। स्िेच्छाले गह्ऱरएको रचतह्लिया र गभाषधानले 
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ाअनन्द र गिष ह्लदन्छ भने ाऄचनच्छाद्वारा भएको गभाषधानले चितृष्णा र घृणा ाईत्पन्न गरााईाँछ यसकारण गभाषधान 

रचतह्लियाको पूणषता भन ेहोाआन। 

सन्तान जन्म र लालन पालन सम्बन्धमा नारीको भूचमका पचहलो माचनन्छ। नरहरू स्िाभाचिक ाईच्च ाऄहांका 

कारण यस्ता घरेलु कायषहरू गनष चाहाँदनैन्। यस्तो चस्थचतमा सचेत र चशचक्षत नारीहरूको मनोिैज्ञाचनक 

ाअचरणाऄनुसार नर-नारीको सम्बन्ध प्रभाचित हुन्छ। जन्मपचछ सन्तानले बाबुको पह्ऱरचय पााईाँछ, ज्ञान ाअएपचछ 

सन्तानलााइ ाअमा बाबु चचनााईाँ छे तर ाअमालााइ प्रायाः नै सन्तानको नामद्वारा चचन्ने गह्ऱरन्छ। समाजको यस्तो 

चिभदेपूणष धारणा पह्ऱरितषन गनुषपने खााँचो नारीिादीहरू दखे्छन्। ाअधुचनक चिज्ञानले प्रशस्त गह्ऱरह्लदएको 

गभषचनरोधक साधन, गभषपतन, गभषस्थापना, सरोगसेी प्रणाली ाअह्लदले नर-नारीको सम्बन्धलााइ सहज र जह्ऱटल दिुै 

बनााआरहकेो छ। नर-नारीको औपचाह्ऱरक सम्बन्ध (चििाह र पह्ऱरिार) बाहके पचन ाऄनौपचाह्ऱरक रूपमा नर-नारीको 

सम्बन्ध सञ्चाचलत भएको पााआन्छ। पे्रम सम्बन्ध र सहिास सम्बन्ध (Live in relationship) व्यचिगत रुचच र 

प्रयोजनाऄनुसार समाजमा स्थाचपत रहकेा छन्।  

भारतमा ाअधुचनक नेपाली कथा लेखनको परम्परा सुरु भएदचेख नै सामाचजक यथाथषको चचिण चिशेर्गरी 

ाअत्मसात गह्ऱरएको पााआन्छ। रूपनारायण ह्ऴसह, ाआन्रबहादरु रााइ, चशिकुमार रााइ, पाह्ऱरजात, पूणष रााइ, ाऄसीत रााइ, 

गुप्त प्रधान, समीरण छेिी चप्रयदशी, सम्पूणाष रााइ, कृष्णह्ऴसह मोिान, िीरचििम गुरुङ, मह्ऱटल्डा रााइ, चिन्दया सुब्बा 

ाअह्लद कथाकारहरूका कथामा नर-नारीको सम्बन्ध चिचिध प्रकारले चचिण गह्ऱरएका छन्। जसलााइ चनम्न प्रकारल े

बुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ – 

1. ाअधुचनक नेपाली कथामा समाज चनमाषणको ाऄचनिायष बचुनयादी घटकको रूपमा नर-नारीको सम्बन्ध 

चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। 

2. ाअधुचनक नेपाली कथामा नर-नारीको औपचाह्ऱरक र ाऄनौपचाह्ऱरक दिुै थरीका स्िरूप प्रस्तुत गह्ऱरएको 

छ। दिुै स्िरूपमा नर-नारीको सम्बन्धले ह्लदने सकारात्मक औचचत्य ग्रहण गह्ऱरएको छ। 

3.  कथाहरूमा नर-नारीमाझ हुने पे्रमलााइ ाईन्नत, ाअदशष र ाईदार स्िरूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। पे्रममा 

धोखा, धृष्टता, कामुक ाअचरण जस्ता चिर्यहरूलााइ ाऄस्िीकार गह्ऱरएको छ। 

4.  ाअधुचनक नेपाली कथामा चिचिध प्रकारका चििाह र चिचिध प्रकारका पह्ऱरिार चचिण पााआता पचन 

पाह्ऱरिाह्ऱरक व्यिस्थालााइ ाअदशष स्थायी सांस्थाको रूपमा मान्यता ह्लदाआएको छ। 

5. पह्ऱरिारमा पचत पत्नीचबच पारस्पह्ऱरक प्रीचत र दाचयत्िबोध भएको कुरा ाअदशष माचनएको छ। घरेल ु

ह्ऴहसाका घटनाहरूमा नारीहरू नै ाऄचधक पीचडत भएका दचेखन्छन्। यस्ता घरेल ु ह्ऴहसाकाण्ड ाऄन्तताः 

हत्या, ाअत्महत्या र चिच्छेदजस्ता िासद घटनाहरूमा पह्ऱरणत भएका पचन छन्। 
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6. जारी चििाह, बहुपचत, बहुपत्नी, पुनर्जििाह, चिधिा चििाहजस्ता समाज व्यिहारहरू पचन कथामा 

प्रस्तुत गह्ऱरएका छन्। 

7. पे्रमका चिचिध रूपहरू दखेाएर दचैहक ाअकर्षण, ाअचत्मक ाअग्रह र ाऄव्यि ाआच्छाका रूपमा पे्रमकथा 

रचचएका छन्। धमष, ाऄथष, िणष जात, गोष्ठी ाअह्लदले पे्रम प्रकरणलााइ द्वन्द्वात्मक बनााआह्लदएका नर-नारील े

चिछोडको चस्थचत भो्न  ुपरेको दचेखन्छ। 

8. प्रायाः नै कथामा चनम्निगीय नर-नारीको जीिनलीलाको चोयोचचाष गह्ऱरएको छ र सोही ाऄिस्थान 

ाऄनुरूपको चचिण कथामा पााआन्छ। 

9. नरको परस्त्रीगमन, एकाचधपत्य, ाऄहां ाअह्लदले पह्ऱरिारमा द्वन्द्व चसजषना भएका कथाहरू पचन लेचखएका 

छन्। 

10. प्राकृचतक प्रकोप साम्प्रदाचयक ह्ऴहसा, युद्ध ाअह्लदले नर-नारीको सामान्य जीिनशैलीमा कसरी प्रचतकूल 

प्रभाचित पाछष भने्न कुराहरू पचन चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। 

11. नर-नारीको जीिनमा ाअएका ाअरोह-ाऄिरोह, मनोिैज्ञाचनक ाऄिस्थान कुण्ठा ाअह्लदको प्रस्तुचत पचन 

पााआन्छ। 

हायमनदास रााइ ह्लकरात शारदकालदचेख ितषमानसम्म चनरन्तर रूपमा चसजषनशील साचहचत्यक व्यचित्ि 

हुन्। ाईनले कचिता, ाईपन्यास र धेरै कथा लेखेका छन्।। नेपाली साचहत्यमा प्रकाशन सांस्थाको ाऄचनकाल भएको 

समयमा प्रकाशन सांस्था स्थाचपत गरेर धेरै पुस्तकहरू समेत प्रकाचशत गरे, प्रचार-प्रसार र चबिह्ळ चितरणको व्यिस्था 

गरे र साचहत्य पठन पाठनको सांस्कृचत चिकचसत गरे। धेरै पि पचिकाहरूको सम्पादन गरेर फुटकर लेखन र चसजषन 

कायषलााइ प्रकाशनको मौका र पे्ररणा प्रदान गरे। ाऄत्यन्त धैयष, लगन र समपषणसाँग ाईनले साचहत्यको सेिा गरे ाऄचन 

गह्ऱररहकेा छन्। 

हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का ाअजसम्म बाह्रिटा कथा सगग्रहहरू प्रकाचशत भएका छन्। ‘पे्रमप्रसुन’का 

कथाहरूमा नर-नारीमाझ भािनात्मक सम्बन्धको रम्य चचाष छ भने भािना र व्यिहारमाझ भएको द्वन्द्व पचन प्रस्ततु 

गह्ऱरएको छ। चौकह्ळदार कथा सगग्रहका कथाहरूमा नर नारीमाझको पे्रम र दाम्पत्यलााइ ाअर्जथक, मनोिैज्ञाचनक, 

िणषको भेदभाि ाअह्लदद्वारा प्रभाचित भए तापचन पे्रम सधै ाँ ाऄक्षुण्ण र पचिि छ भने्न कुरा यी कथाहरूमा प्रस्तुत भएको 

पााआन्छ। ‘ाऄभाचगनीको साथी’ कथासगग्रहका कथाहरूमा पाह्ऱरिाह्ऱरक चिशृगखलता, ह्ऴहसा, भेदभाि, कुटाकुट, 

बसााआाँ सरााआ, नयााँ चनमाषण र नि स्थापनाजस्ता जह्ऱटलताहरूमा नर-नारी सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको छ। ‘चिजय’ 

कथासगग्रहमा भएका दाुइिटा कथाहरू ह्लकरााँती नर नारीको जीिनशैली र सांस्कारमा ाअधाह्ऱरत छन्। चयनमा नर-

नारीको दपष, िीरत्ि, स्िाचभमान, समपषण र पे्रमको चिरल स्िरूप प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। ‘चिनायो’ कथा सगग्रहमा नर-

नारी पे्रमका चिचिध स्िरूप चचिण गह्ऱरएका छन्। गााईाँका साधारण नर-नारीमाझ ाअचत्मक पे्रम घनत्ि साथ ैदचैहक 
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पे्रमको प्रकाशनलााइ पचन शालीन प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ। िणषगत भेदभाि र ाअर्जथक हचैसयतले नर-नारीको 

सम्बन्धमा परेको प्रभाि यसमा प्रस्तुत छन्। बटुिा कथा सगग्रहका कथामा चपततृन्िी व्यिस्थाको दबााई चचिण 

गह्ऱरएको छ। चििाहपचछ पारस्पह्ऱरक पे्रम र ाअस्था कम्जोर हुाँद ै गएको र िैिाचहक जीिन ह्ऴहसा, पीडा र कष्टले 

भह्ऱरएको कुरा प्रस्तुत भएको पााआन्छ। ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहमा धनी नरले धनको ाऄहगकारमा पे्रम, चििाह र 

पह्ऱरिार नष्ट गरेको कथा छ। फौजी युिाहरूको जीिनशैलीले पे्रम सम्बन्धमा ल्याएको िासदीको चचिण पचन 

पााआन्छ। िणषगत भेदभाि, ाऄन्योल, भ्रम, ाअर्जथक चिर्मता, पारस्पह्ऱरक समपषण, ाइष्याषभाि, ाऄनास्था ाअह्लदले नर-

नारीको जीिनमा ल्याएको ाऄनुकूल र प्रचतकूल पह्ऱरणचतलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। ‘पांखी’ कथामा  नर नारीमाझको 

ाऄथाह समपषण प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यसका साथै धुम्रपानको लत र ाअाँखा लगााईने बानीले चिध्िस्त भएको िैिाचहक 

जीिनको प्रस्तुचत पााआन्छ। केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड एक) कथा सगग्रहमा पे्रमको ाइष्याषलु स्िरूप, नर-

नारीमाझको िैयचिक स्िभािमा चभन्नता, पूिष पे्रमप्रचत ाअकर्षण, सन्तान नहुनुको दाुःख, िैिाचहक जीिनमा पचत-

पत्नीमाझ ाअपसी सुझबुझ र भािनात्मक लगााई, पत्नीको चह्ऱरिप्रचत शगका, नयााँ ठााईाँमा बसााआ सरेर नयााँ बासभूचम 

चनमाषण गने नर-नारीको ाईत्साह, नर-नारीको सहजीिन यापनमा पह्ऱरिारका ाऄन्य सदस्यहरूको सहयोचगता, 

मातृसत्ता र चपतसृत्ता व्यिस्थामाझको द्वन्द्व ाऄहम् ाअह्लदको चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड 

दाुइ)का कथाहरूमा जीिनको ाईत्तराद्धषमा नर-नारीमाझ भािनात्मक एकात्म्य तथा ाअत्मीय सांसगषको ाअिश्यकता, 

पूिष पे्रमको ाअकर्षण, िैिाचहक जीिनमा ाईमेर र िैयचिक स्िभािको ाऄन्तरले ल्याएको प्रभाि, जारी व्यिस्था, 

पुनर्जििाह, चििाह चिच्छेद, पे्रममा नर-नारीको धैयष ाअह्लदको चचिण गह्ऱरएको छ। ‘हााआह्लकङ’ कथा सगग्रहका 

ाऄचधकाांश कथामा तरुण ाईमेरका नर-नारीमाझको माया-प्रीचत, रोमान्स, ाअल्हाद, भािनात्मक ाअिेग-सांिेग चचिण 

गह्ऱरएको छ साथै प्रौढ ाईमेरमा एक्लोपनले थाकेका नर-नारीहरूले ाअचत्मक सांसगष र व्यिहाह्ऱरक सुखको चनचम्त 

परस्परलााइ सहभागी बनाएका कथाहरू प्रस्तुत गह्ऱरएका छन्। 

ह्लकरातल ेाअफ्ना बाह्रिटा कथासगग्रहका कथाहरूमा चचिण गरेका नर नारी सम्बन्धको स्िरूपको चनष्कर्ष 

चनम्न प्रकारले बुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ - 

१. ह्लकरातका कथामा नर-नारीमाझ पे्रम सम्बन्ध, सहिास सम्बन्ध, चििाहते्तर सम्बन्ध, दाम्पत्य र 

पह्ऱरिार व्यिस्थाको चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। 

२. कथामा ाऄन्तजाषतीय चििाह, ाऄनुलोम चििाह, प्रचतलोम चििाह, बहुपचत चििाह, बहुपत्नी चििाह, 

बालचििाह ाअह्लद चिचिध प्रकारका चििाहहरूको चचिण पााआन्छ। पे्रम चििाह तथा गन्धिष चििाहलााइ 

सहज प्रकारले प्रस्ततु गह्ऱरएका छन्। चििाहबारे परम्परागत मान्यता ाअह्लदको दबााई परेको दचेखए 

तापचन नर-नारीको स्ितन्ि चनणषयलााइ प्र्य ह्लदएको पााआन्छ। 
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३. एकल पह्ऱरिार, सांयुि पह्ऱरिार, मातसृत्तात्मक पह्ऱरिार, चपतसृत्तात्मक पह्ऱरिारचभि नर-नारीका 

सम्बन्धको तानाबाना बुनेर त्यही धरातलमा सामाचजक सम्बन्धका चिचिध स्िरूपहरू चिकचसत भएको 

दखेााआएको छ। बलात्कार, पारपाचुके, जारीप्रथा, चििाहतेर पे्रमसम्बन्ध ाअह्लदको पचन चचिण गह्ऱरएको 

पााआन्छ। 

४. ह्लकरातेली कथाका चिर्यिस्तुले ाऄचधकतर प्रकृचत र प्रकृचतको चनकटस्थ गााईाँले जनजीिनलााइ 

ाअत्मसात गरेका छन्। गााईाँका चनम्न मध्यम र चनम्न स्तरीय ाअर्जथक िगषका चह्ऱरिहरूको जीिनशैली 

प्रस्तुत गह्ऱरएका छन्। ाअधुचनक ाईच्च चशक्षादीक्षा र प्रगचतशील स्यताको प्रभािदेचख यी चह्ऱरिहरू 

टाढा छन्। ग्रामीण साधन, चिचार, भािना र दचैन्दनीद्वारा कथाको स्िरूप चनमाषण भएको पााआन्छ। 

स्तर र धन सम्पचत्तको िचषस्िले ाईत्पन्न गरेको सामाचजक चिभेदलााइ ह्ऴहसाको रूपमा चचिण गह्ऱरएको 

छ। 

५. ह्लकरातका कथामा नर-नारीको सम्बन्धमा धमषको चिशेर् भूचमका रहकेो छैन। धमषले कुनै चिशेर् चिभेद 

र जह्ऱटलता सृचष्ट गरेको दसेखदनै बरू धार्जमक सचहष्णुताको प्रस्तुचत पााआन्छ। ह्लकरााँती जनजातीय 

समाजमा छोरीको िैयचिक स्ितन्िता र ाअत्मचनणषयको ाऄचधकार सिषमान्य भएको चिर्य सशि 

रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। ह्लकरााँती नारीहरूको साहस, दपष र चजयालोपनले नर-नारी सम्बन्धको 

स्िरूप सामान्यभन्दा चभन्नै चिलक्षण तुल्याएको पााआन्छ। 

६. ह्लकरातका कथामा ाअचत्मक र दचैहक दिुै प्रकारको पे्रम प्रस्तुत गह्ऱरएको भए तापचन पे्रमको ाअचत्मक 

मयाषदा र महत्त्िलााइ सिोपह्ऱर माचनएको छ। पे्रमलााइ प्राकृचतक र नैसर्जगक भािनाको रूपमा 

सिषव्यापक र सिषकाचलक ाऄनुभूचत माचनएको छ। पे्रमप्रचतको ाअस्था र समपषणले नै नर नारीको 

सम्बन्धले चिशेर् गह्ऱरमा र मयाषदा प्राप्त गरेको छ। 

७. ह्लकरातका कथामा यौन ाऄत्यन्त स्िाभाचिक, प्राकृचतक र चोखो ाऄनुभूचतको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

नर-नारीको यौन ाअचरणमा कुनै ाअडम्बर, ाऄस्िाभाचिकता र कृचिमता पााआाँदनै। यौनजचनत 

जह्ऱटलताहरूल े जन्माएका समस्याहरू एाईटा चनचश्चत चबन्दमुा पुगेर सकारात्मक ढगगले समाधान 

भएका छन्। 

८. सन्तान सुख पााईन नसकेका नर-नारीमाझको सम्बन्धमा ाअएको चतिता एाईटा चबन्दमुा पुगेर 

सम्झौतामा पह्ऱरणत भएका छन्। सन्तान प्राचप्तले नर-नारीको सम्बन्ध यापनलााइ एाईटा नयााँ ाऄथष र 

ाअयाम प्राप्त भएको दचेखन्छ। 

९. ग्रामीण चिर्यिस्तु र मानिचह्ऱरि चचिण गदाष ह्लकरातल ेमाटोको मौचलकतालााइ चिशेर् ाउजाष बनाएका 

छन्। ाईनका चह्ऱरिहरू प्राकृचतक गुण, व्यिहार र सांस्कारद्वारा पोचर्त भएकाल े चतनमा कृचिमता र 
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शैचल्पक चमत्कारभन्दा ाऄचधक सरलता, सहजता र माटोको झरो गन्ध पााआन्छ। ययचप, सामाचजक 

स्िरूपमा पह्ऱरितषन, समयकालमा पह्ऱरितषन, प्रजाताचन्िक जीिनशैली ाअह्लदले नर-नारीको सम्बन्धमा 

ाअएका पह्ऱरितषनहरू पचन कथामा ाऄचगकत भएको पााआन्छ। 

१०. चिचिध जात-जाचत, जनजाचत, पेसा-व्यिसाय, िगष, क्षेि, गोष्ठी-भार्ा, चलगग, िणष-धमष, ाईमेर, 

समुदाय, समुदायपन्थ तथा गााईाँबस्ती, दशे-चिदशे, काल-स्थान र चस्थचत चनर्जिशेर् नर-नारी सम्बन्धका 

चिचिध, चिपचथत, चिपयषस्त, चिभ्रान्त, चिमोचहत, चि्ृगखल समस्या, कोण-प्रचतकोण र ाअयामको 

चचिण, िणषन, सगकेतन, योतन र चिितषन ह्लकरातेली कथा साचहत्यका व्यास र व्योम हुन्। ाईनको कथा 

साचहत्यले नर-नारी सम्बन्धका पह्ऱरपे्रक्ष्यमा पाह्ऱरिाह्ऱरक, सामाचजक, साांस्कृचतक, धार्जमक, नैचतक, 

यौचनक, मनोिैज्ञाचनक, ाअध्याचत्मक, भौचतक एिां पराभौचतक ाअयाम समेत स्पशष गरेको छ। 


