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साराांश 

यस शोध-प्रबन्धको शीर्षक हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध: 

चििचेनात्मक ाऄध्ययन रहकेो छ। 

यस शोध-प्रबन्ध छिटा ाऄध्यायमा चिभाजन गरेर तयार गह्ऱरएको छ। पचहलो ाऄध्याय शोध प्रबन्धको 

पह्ऱरचय हो जसमा शोध-कायषको औपचाह्ऱरक प्रस्तािना राचखएको छ। शोध शीर्षक, शोध चिर्यको पह्ऱरचय र 

सीमा, शोधको ाईद्दशे्य, शोधचिचध र सैद्धाचन्तक ढााँचा र ाऄध्ययन चिचध, पूिषकायषको सिेक्षण, भचिष्य शोधको 

सम्भािना र चिर्यसूची यस ाऄध्यायमा समािेश गह्ऱरएको छ। पुस्तकालीय र क्षिेीय चिचधद्वारा यस शोध-

प्रबन्धलााइ तयार गह्ऱरएको छ ाऄचन यसको ाऄध्ययन पद्धचत चिशे्लर्णात्मक ाऄचन सांशे्लर्णात्मक छ। 

दोस्रो ाऄध्यायमा, चिर्यगत ाऄिधारणा र सदै्धाचन्तक स्िरुप राचखएको छ। यस ाऄध्याय ाऄन्तगतष 

चिर्यगत ाऄिधारणालााइ स्पष्ट गद ैशोध-कायषका चनचम्त सैद्धाचन्तक ाअधार प्रस्ततु गने काम गह्ऱरएको छ। नर-

नारीमाझ रागात्मक सम्बन्धका चिचिध ाअयामहरुलााइ ाऄध्ययन गनषका चनचम्त चिचिध धमषग्रन्थ औ पौराचणक 

ग्रन्थहरूका व्याख्याहरूलााइ ाअधारस्िरुप ग्रहण गह्ऱरएको छ। ्ीम्ागित महापुराण, चाआत:मुन्धुम र 

बााआबलका सृचष्ट ाअख्यानमा नर-नारी ाईत्पचतका सूिहरूलााइ ाऄध्ययन गद ै ाईत्पचत कथामा नर-नारीको 

सृचष्टसम्मत ाऄिस्थान, ाऄचस्मता भूचमका, कतषव्य ाअह्लद ाअयामहरूलााइ पगेल्ने काम गह्ऱरएको छ। िेद (ाऊगिेद, 

ाऄथिषिेद), नीचतशास्त्र, मनुस्मृचत, धमषसूि, गृहसूि, कामसूि, सांचिधान, कानुन ाअह्लदका ाअचार सांचहताहरूमा 

नर-नारी सम्बन्धका चिचिध स्िरुपहरूलााइ चििेचना गह्ऱरएको छ। समाजशास्त्र र मनोचिज्ञानका सैद्धाचन्तक 

ाअलोकमा नर-नारी सम्बन्धका जह्ऱटलताहरूलााइ चिशे्लर्ण गद ै नारी चिमशष र जेन्डर चिमशषले प्रशस्त गरेका 

ाऄिधारणाहरूका ाअधारमा नर-नारी सम्बन्धका चिचिध ाअयामहरूलााइ जोख्ने काम गह्ऱरएको छ। नर-नारी 

सम्बन्ध लैचगगक सम्बन्धमा सीचमत नभएर जेन्डर सम्बन्धमा चिशे्लष्य भएको कारण जेन्डरको ाऄिधारणालााइ 

स्पष्ट गने प्रयास गह्ऱरएको छ। चलगग मनुष्यको चिचशष्ट जैचिक चभन्नतालााइ स्पष्ट गने सरल प्राकृचतक चिधान हो 

भने जेन्डर नर-नारीको सामाचजक चभन्नता चिशेर्लााइ व्याख्या गने जह्ऱटल साांस्कृचतक व्यिस्था हो। जेन्डर 

ाअर्जजत व्यिहार हो जो बहुाअयामी, बहुपाह्ऱरभाचर्क र पह्ऱरितषनशील छ। यो नर-नारीका सामाचजक ाऄिस्थान, 

भूचमका र समस्याहरूलााइ ाऄध्ययन गने तुलनात्मक पह्ऱरपे्रक्ष्य पचन हो। लोक, जाचत, धमष, िणष, राचियता, ाअय,ु 

सामाचजक पद ाअह्लदले नर-नारी माझको सम्बन्धमा ाअएको ाऄन्तर र स्िरुपलााइ केलााईने प्रयास गह्ऱरएको छ। 



जेन्डर दमन, जेन्डर जागरण, जेन्डर सन्तुलन, जेन्डर एन्ड डभेलोपमेन्ट ाअह्लद चिर्यहरूलााइ चिशे्लर्ण गरेर नर-

नारी सम्बन्धको सांरचनालााइ बुझ्ने प्रयास गह्ऱरएको छ। समाजमा मानिीय सम्बन्धको चिराट व्यिस्था 

पह्ऱरचालन गने बुचनयादी घटकको रुपमा नर-नारी सम्बन्ध सांचस्थत छ ाऄत: सामाचजकरणका चिचिध पद्धचतमा 

यसका स्िरुप, पह्ऱरणचत र प्रभािलााइ जोखे्न काम गह्ऱरएको छ। नर-नारीको सामाचजक ाऄिस्थानबारे ाऄझ 

स्पष्टता प्राप्त गने ह्लदशामा मनुष्यको ऐचतहाचसक चिकास प्रह्लियामाचथ प्रकाश पाह्ऱरएको छ। ाआचतहासका चिचभन्न 

कालिममा नर-नारीले पालन गरेका भूचमका र कतषव्य औ ाईपभोग गरेका सहुचलयत र ाऄचधकारहरूको सन्दभषमा 

यस सम्बन्धका स्िरुपलााइ चिशे्लर्ण गह्ऱरएको छ। नर-नारीको रागात्मक सम्बन्ध यापनको ह्लदशामा औपचाह्ऱरक 

र ाऄनौपचाह्ऱरक गरी दाुइ प्रकारका सम्बन्धहरू छन्। औपचाह्ऱरक सम्बन्धमा चििाह र पह्ऱरिार सांस्थाचभि 

सांचस्थत नर-नारी सम्बन्धका चिचिध स्िरुपलााइ ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। चििाह र पह्ऱरिारको धारणा, प्रकृचत, 

प्रकार साथै पारम्पह्ऱरक र िैधाचनक ाअचार सांचहताको ाअधारमा नर-नारी सम्बन्धको स्िरुपलााइ चििेचना 

गह्ऱरएको छ। यी सांस्थाचभि धमष, ाऄथष, रचत र प्रजाको औचचत्य चििेचना गद ै नर-नारीले औपचाह्ऱरक सह-

जीिनयापनको सन्दभषमा बााँचचल्याएका सामाचजक-सम्बन्ध, धार्जमक-सम्बन्ध, ाअर्जथक-सम्बन्ध, पे्रम-सम्बन्ध, 

यौन-सम्बन्ध र सन्तानगत सम्बन्धका सूक्ष्मताहरूलााइ केलााईने काम गह्ऱरएको छ। नर-नारी सम्बन्ध समय, 

काल, दशे, समाज, व्यचि चिशेर्ाऄनुसार सापेचक्षत हुनाले यसको जह्ऱटलता र सूक्ष्मता पचन सापेचक्षत भएको 

पााआन्छ। 

तेस्रो ाऄध्यायमा, ाअधचुनक भारतीय नपेाली कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

राचखएको छ। यस ाऄध्यायमा नेपाली कथाको चिकासिमको ाईल्लेख गद ै भारतीय नेपाली कथा साचहत्यको 

पह्ऱरचय ह्लदाआएको छ। रुपनारायण ससह, ाआन्रबहादरु रााइ, चशिकुमार रााइ, पाह्ऱरजात, पूणष रााइ, ाऄसीत रााइ, गुप्त 

प्रधान, समीरण छेिी ‘चप्रयदशी’, सम्पूणाष रााइ, कृष्णससह मोिान, लीलबहादरु क्षेिी, मह्ऱटल्डा रााइ, चिन्या 

सुब्बाका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको स्िरुपबारे पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। 

चौथो ाऄध्यायमा, हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक 

ाऄध्ययन (१९५२-२०००) राचखएको छ। यसमा ाईचल्लचखत समयकालमा प्रकाचशत ह्लकरातका कथाहरूमा 

चचचित नर-नारी सम्बन्धबारे चििेचनात्मक ाऄध्ययन प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यस कालमा ह्लकरातका ाअठिटा 



कथासगग्रहरू प्रकाचशत भएका छन् जसमा छाचपएका कथाहरूमध्ये ाईन्तीसिटा कथाहरूमा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धलााइ चििेचनात्मक ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। 

पााँचौ ाँ ाऄध्यायमा, हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक 

ाऄध्ययन (२००१-२००९) राचखएको छ। यस ाऄध्यायमा, ाईचल्लचखत कालमा प्रकाचशत भएका तीनिटा 

कथासगग्रहमा छाचपएका कथाहरूमध्य े एक्कााआसिटा कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धबारे चििेचनात्मक 

ाऄध्ययन प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। छैटौ ाँ ाऄध्यायमा, ाईपसगहार राचखएको छ जसमा ाईचल्लचखत ाऄध्यायहरूमा 

गह्ऱरएका ाऄध्ययनहरूको चनष्कर्ष प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। ाऄन्त्यमा, सन्दभष ग्रन्थ सूची राचखएको छ। पह्ऱरचशष्ट 

ाऄन्तगषत ाऊचद्धबहादरु मल्लद्वारा सम्पाह्लदत पचिका शारदाको ाऄगक २, िर्ष २ चिस १९९२ मा  काठमान्डुबाट 

प्रकाचशत भएको ह्लकरातको पचहलो कथा शूरिीरलााइ समािेश गह्ऱरएको छ। शोधकताषको पूिष प्रकाचशत शोधपि 

नयााँ बाटोको सन्दभषमा (हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ ाऄचभनन्दन ग्रन्थ प्रदीप गुरुङ (सम्पा) २०१४, श्याम प्रकाशन 

दार्जजचलङ, पृ. १८३-१८६) समािेश गह्ऱरएको छ। 



पिूषकथन 

 

मनुष्य जीिनको बुचनयादी तहसम्म सम्बन्ध राख्ने कथा व्यापक रूपले लोकचप्रय छ। यो व्याचप्त प्राचीन समयदचेख 

ाअधुचनक समयसम्म ाईत्तरोत्तर प्रभाि राख्न सक्षम छ। ाअधुचनक कथाले समाज र मनुष्य जीिनका चिचिध ाअयामहरूलााइ 

समेट्ने बहुसमािेशी चह्ऱरिलााइ ाअत्मसात् गरेको हुनाले यसको प्रभािको क्षेि ाऄझ चिशाल भएर गएको दचेखन्छ। यस 

प्रभाि क्षेिचभि म स्ियां पचन सचम्मचलत छु। चिया ाअजषनको प्रारचम्भक समयदचेख न ैकथाप्रचत मेरो गचहरो ाऄचभरुचच 

भएको र कालान्तरमा यसबारे औपचाह्ऱरक ाऄध्ययन गन ेाअकागक्षा पचन चिकास हुाँद ैगएकोले कथालााइ शोध क्षिेको 

रूपमा चुन्न सकेकह्ळ हुाँ। ाअधुचनक नेपाली कथा लेखनको पूिाषद्धषमा नै कथा लेख्न सुरु गरेर ाअजसम्म सृजनरत रहकेा 

हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ नेपाली कथा साचहत्यका ाऄथक साधक हुन्। ाईनको लेखनले ाअधुचनक नेपाली सामाचजक कथा 

लेखनको परम्परालााइ सम्पन्न बनाएको छ। ाईनल े कचिता र ाईपन्यास पचन लेखेका छन्। ाईनी एक कुशल सम्पादक, 

प्रकाशक र समर्जपत समाजसेिक पचन रहकेा छन्। यी चिचिध पक्षहरूको पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययनसचहत ाईनका कथामा 

चचचित नर-नारी सम्बन्धको िाह्य र ाअन्तह्ऱरक सूक्ष्मताहरूलााइ चििेचना गने ाईद्दशे्यले यो शोधकायष सम्पन्न गह्ऱरएको 

हो। 

प्रस्तुत शोधकायष एक चिशेर् शैचक्षक ाईपलचब्ध र शोध ाऄचभप्राचप्तको ाईद्दशे्य राखेर गह्ऱरएको छ। ययचप, चनधाषह्ऱरत 

समय, सीचमत स्रोत, सांसाधन ाऄचन शोधकताषमा भएको सीचमत ज्ञान, ाऄनुभि र सामर्थयष ाअह्लदले यस कायषलााइ सम्पूणष 

हुन ह्लदएको छैन। यस ाऄपूणषतालााइ भचिष्यका शोधकायषहरूले पूरा गद ैलानेछन ्र ज्ञान प्राचप्तका फााँटहरू चिस्ताह्ऱरत हुाँद ै

जानेछन् भने्न ाऄपेक्षा राचखएको छ। यस शोध प्रबन्धमा सामग्रीहरूको चििेचनाद्वारा जुन नयााँ र मौचलक तर्थयहरू प्राप्त 

भएका छन्, चतनले ाअगामी प्राचज्ञक ाऄनुशीलनमा ाअलोकको कायष गनेछ भने्न चिनम्र ाअशा राचखएको छ। 

यस शोधकायष सम्पन्न गदाष मैले पे्ररणा र सहयोग प्राप्त गरेका ाऄनेक महत्त्िपूणष व्यचि र सांस्थाहरूलााइ 

कृतज्ञभािले स्मरण गछुष - 

यस शोधकायषका शोधनायक ्ी हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ जसले ाअफ्नो ाऄमूल्य ाअशीिाषदसचहत मलााइ ाऄनेक 

व्यािहाह्ऱरक सहयोग प्रदान गनुषभयो, ाईहााँप्रचत म ्द्धानत छु। मेरा शोध चनदशेक, ाईत्तरबगग चिश्वचियालय, नपेाली 

चिभागका प्रोफेसर मोहन पी. दाहालप्रचत कृतज्ञ छु जसले प्राचज्ञक गचतचिचधसाँग जोचडनको चनचम्त मलााइ पे्ररणा 

ह्लदनुभयो, मेरो ाअत्मचिश्वासलााइ दह्रो बनााईनुभयो र शोध कायषको ाऄिचधभह्ऱर बौचद्धक र व्यािहाह्ऱरक मागषचनदशेद्वारा 

मचभि काम गने ाउजाष थचपह्लदनुभयो। मेरा पे्ररणाका ाऄनन्य स्रोत स्ि. डा. कुमार प्रधान जसको ाअशीिाषद र स्नेहाचसि 

ाअचरणले म सधै ाँ लाभाचन्ित छु, ाईहााँप्रचत ्द्धानत छु। बौचद्धक र सजृनशील ाऄ्याससाँग सांल्न  हुन ेकुरामा ाऄचभपे्ररक 



रहने र यस ह्लकचसमको िातािरण सृजनामा प्रयासरत रहरे सहयोग ह्लदनहुुने नेपाली चिभाग, ाईत्तरबगग 

चिश्वचियालयका प्रोफेसर घनश्याम नेपालप्रचत कृतज्ञ छु। यसै चिश्वचियालयका डा. नरेशचन्र खाती ाऄचन डा. कृष्णराज 

घतानी र डा. पुष्कर पराजुलीको सहयोग, सदभाि, ाऄमूल्य सुझााई र हौसलाको चनचम्त ाअभार र कृतज्ञता व्यि गछुष। 

यो शोधकायष सम्पन्न गनषको चनचम्त पह्ऱरमलचमि स्मृचत महाचियालयकह्ळ भारप्राप्त प्राचायष ्ीमती नचन्दता 

सरकारको भरपूर सहयोग प्राप्त भएको छ। महाचियालयका व्यिस्थापकगणले ाअिश्यक िातािरण र सुयोगको व्यिस्था 

चमलााआह्लदएको हुनाले यो कायष सफलतापूिषक सम्पन्न हुन सकेको हो, यसको चनचम्त यहााँहरू सबैप्रचत कृतज्ञ छु। 

यस शोधकायषको चनचम्त बुचनयादी सामग्रीहरू जुटााईनु, क्षेिीय ाऄध्ययन गनुष ाआत्याह्लद व्यािहाह्ऱरक 

कायषहरूमा ्ी समीर रााइ ‘शाचन्त’ गोरुबथानल ेमलााइ सतप्रचतशत सहयोग गनुषभएकोले म ाईहााँप्रचत चचराऊणी छु। ्ी 

मनप्रसाद सुब्बा ाऄचन ्ी मोहन ठकुरी यस शोधकायषका स्रोत व्यचिहरू बनेका छन्। ाईहााँहरूको प्रज्ञा, ाऄनभुि र 

सांसाधनहरूलााइ मैले यस कायषमा मनग्गे प्रयोग गरेको हुनाले ाईहााँहरूप्रचत कृतज्ञता ाऄपषण गछुष। यस शोधकायषमा प्रयोग 

गह्ऱरएका ाईत्तरबगग चिश्वचियालयको ग्रन्थालय, पह्ऱरमलचमि स्मृचत महाचियालयको पुस्तकालय, पान्दाम ग्राचमण 

पुस्तकालय दार्जजचलङ, चबजनबारी टााईन लााआबे्ररी ाऄचन ाऄन्यान्य चिद्वानहरूका चनजी पुस्तकालय र चतनका 

व्यिस्थापकगणप्रचत धन्यिाद ज्ञापन गछुष। यस शोधकायषमा ाअधार सामग्रीको रूपमा ाईपयोग गह्ऱरएका ाऄनेक रचना, 

पुस्तक र ग्रन्थहरूको रचचयताहरूप्रचत चिनम्र रूपले ाऊणी रहकेो कुरा स्िीकार गछुष। 

प्रस्तुत शोधकायष गनषमा नाना-प्रकारले मलााइ सहयोग गने मेरा चमिहरू डा. पगकज सरकार, सरस्िती 

लामा, ाऄमीर दजी, डा. सत्येन्र पाण्ड,े डा. स्नेहा ह्ऴसह, राजीि चिश्वकमष, तापती चिश्वास, पचलन ाऄहोय ाऄचन नपेाली 

साचहत्य सांस्थान चसलगढीका सम्पूणष सदस्यहरूप्रचत सपे्रम ाअभार प्रकट गछुष। मेरा चप्रय भााआ सूरज रोसूह्ऱरलााइ ाऄमूल्य 

सहयोगका चनचम्त धन्यिाद ह्लदन्छु। मेरी ाअमास्िरूप ममतामयी ्ीमती पुष्प रााइको ाऄसीम स्नेहले यस कायषलााइ ाउजाष 

प्राप्त भएको छ ाईहााँप्रचत म ्द्धानत छु। मेरो चप्रय छोरो चिश्वभूर्ण र सम्पूणष पाह्ऱरिाह्ऱरकजनलााइ सहयोगको चनचम्त 

कृतज्ञता ज्ञापन गछुष। 

 

ह्लदनागक : १६.०१.२०१७                 रेमिका थापा  

शोधाथी 

नेपाली विभाग 

पररमल वमत्र स्मवृत महाविद्यालय, मालबजार, जलपाआगढी 

 



चिर्य-सूची 

हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’-का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

पचहल ेाऄध्याय   शोध प्रबन्धको पह्ऱरचय     पृष्ठ सगख्या 

१.१.    शोध शीर्षक      १-७ 

१.२.    शोध चिर्यको पह्ऱरचय र सीमा    

१.३.    शोधको ाईद्दशे्य 

१.४.    शोध चिचध 

१.५.    सैद्धाचन्तक ढााँचा र चिशे्लर्ण चिचध 

१.६.    पूिष कायषको सिेक्षण 

१.७.    भचिष्यत शोधको सम्भािना 

दोस्रो ाऄध्याय   चिर्यगत ाऄिधारणा र सदै्धाचन्तक स्िरूप   ८-१०३ 

२.१.    सामाचजक सम्बन्धहरूको ाऄिधारणा 

२.२.    नर-नारी सम्बन्धको ाऄिधारणा 

२.२.१.    ाईत्पचत्तका कथामा नर-नारी सम्बन्धको ाऄिधारणा 

२.२.२.    नर-नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक सांस्था 

२.२.२.१.   चििाह 

२.२.२.२.   पह्ऱरिार 

२.२.२.३.   नर-नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक स्िरूप 

२.२.२.४.   नर-नारी सम्बन्धको ाऄनौपचाह्ऱरक स्िरूप 

तसे्रो ाऄध्याय ाअधचुनक भारतीय नपेाली कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः  

नर-नारी सम्बन्धको स्िरूप            १०४-१३६ 

३.१. रूपनारायण ह्ऴसहको कथासगग्रह कथा निरत्नका कथाहरूमा चचचित नर-

नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन 

३.२. ाआन्रबहादरु रााइको चिपना कचतपय कथा सगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धको चचिण 

३.३. चशिकुमार रााइको कथासगग्रह खहरेमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिण 



३.४. पाह्ऱरजातको कथासगग्रह िधशाला ाअाईाँदा जााँदा कथामा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धको चचिण 

३.५. पूणष रााइको कथासगग्रह गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईदघोर्णामा सगग्रचहत नर-

नारी सम्बन्धको चचिण 

३.६ ाऄसीत रााइको कथासगग्रह सन्िस्त चजजीचिर्ाका कथाहरूमा चचचित नर-

नारी सम्बन्धको चचिण 

३.७. गुप्त प्रधानको चिरामचचन्हहरू कथा सगग्रहमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको 

चचिण 

३.८.  समीरण छेिी चप्रयदशीको कथासगग्रह गैरी गााईाँकह्ळ चमेलीका कथाहरूमा 

चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिण 

३.९. सम्पूणाष रााइको कथासगग्रह नाभोका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको 

चचिण 

३.१०. कृष्णह्ऴसह मोिानको कथासगग्रह पे्रम, भ्राचन्त र सत्यमा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धको चचिण 

३.११. िीरचििम गुरुङको कथासगग्रह ाऄमर क्षणमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको 

चचिण 

३.१२. लीलबहादरु छेिीको कथासगग्रह तीन दसक : बीस ाऄचभव्यचिमा सगगृचहत 

कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धको चचिण 

३.१३. मह्ऱटल्डा रााइको टोटोलाको फूल कथासगग्रहका कथाहरूमा नर-नारी 

सम्बन्धको चचिण 

३.१४. चिन्दया सुब्बाको हचस्पस कथा सगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धको ाऄध्ययन 

चौ ाँथो ाऄध्याय हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित 

नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

(१९५२-१९९९)      १३७-२३२ 

 

 



पााँचौ ाँ ाऄध्याय हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी 

सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन (२०००-२००९)  २३३-२९४ 

छैटौ ाँ ाऄध्याय   ाईपसांहार      २९५-३०७ 

पह्ऱरचशष्ट 

प्रकाचशत शोध पि 

सन्दभष ग्रन्थ सचूी 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

टेबल सचूी 

 

िम सगख्या       पषृ्ठ सगख्या 

१. नर-नारीको चलगग ाऄिधारणा    १०  

२. नर-नारीको जेन्डर ाऄिधारणा     ११ 

३. भारतमा नर-नारी साक्षरता ाऄनुपात दर   ५३ 

४. भारतमा नर-नारी चलगग ाऄनुपातको दर   ५६ 

५. भारतमा नारी रोजगारको ाऄनुपात दर   ९२ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

सांचक्षप्त सगकेत सचूी 

 

सम्पा.    सम्पादक 

ाऄनु.    ाऄनुिादक 

चिस   चििम सम्बत 

पृ.   पृष्ठ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

पह्ऱरचशष्ट सूची 

१. शूरिीर (शारदा पचिका, चिस १९९२, ाऊचद्धबहादरु मल्ल (सम्पा) ाऄगक २ िर्ष २, काठमान्डु 

नेपाल 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

    पवहलो अध्याय 

शोध-प्रबन्धिो पकरिय



१ 

 

१. शोध-प्रबन्धको पह्ऱरचय 

१.१. शोध शीर्षक 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्धको शीर्षक हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : 

चििचेनात्मक ाऄध्ययन  रहकेो छ। 

१.२.  शोध चिर्यको पह्ऱरचय र सीमा 

नेपाली कथामा कचथएको एाईटा मूल चिर्य मानिीय सम्बन्धहरूको सौन्दयष हो। मानि समाजको 

व्यिचस्थत ढााँचाचभि एाईटा बुचनयादी घटकको रूपमा रहकेो नर-नारी सम्बन्धका चिचिध पक्षहरूको चिर्यलााइ 

केन्र गरेर धेरै कथाहरू रचचएका छन्। हायमनदास रााइका ाऄचधकाांश कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धलााइ मूल सिू 

तथा मूल कर्थयको रूपमा चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। ह्लकरातका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धबारे औपचाह्ऱरक 

ाऄध्ययन र चिशे्लर्ण गह्ऱरएको भने पााआएको छैन ाऄथाषत् यो एाईटा बााँझो क्षेि भएको दचेखन्छ। यसकारण सम्बचन्धत 

चिर्यको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन गद ैप्रस्तुत शोध-प्रबन्ध तयार गह्ऱरएको छ। ह्लकरातका ाअजसम्म प्रकाचशत भएका 

एघारिटा कथा सगग्रहमा सगगृचहत कथाहरूमध्ये ती कथाहरू जसमा नर-नारीको रागात्मक सम्बन्धलााइ मूल 

चिर्यको रूपमा चचिण गह्ऱरएका छन् चतनका चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन यस शोध प्रबन्धमा गह्ऱरएको छ। ाअजसम्म 

प्रकाचशत ाईनको ाऄचन्तम कथासगग्रह चमचल्कएका कथाहरूको पह्ऱरचय प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। हायमनदास रााइको 

ाईपनाम ‘ह्लकरात’को ितषनी कतै ‘ह्लकरात’ र कतै ‘ह्लकरााँत’ प्रयोग भएका छन्। मानक शब्दकोशहरूमा दिुै ितषनी मान्य 

छन्। यस शोधप्रबन्धमा ाईनको ाईपनामका चनचम्त ाईनी स्ियांले पचन प्रयोग गरेका ‘ह्लकरात’ ाऄचन जाचत चिशेर्को 

लाचग ‘ह्लकरााँत’ व्यिहार गह्ऱरएको छ। 

१.३. शोधको ाईद्दशे्य 

क. हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नरनारी सम्बन्धको चििेचनात्मक ाऄध्ययन गरेर एक 

ाऄन्िेर्णात्मक गुरुत्ि प्राप्त गनुष ाऄचन 

ख. ाईत्तर बगग चिश्वचियालयबाट नेपाली चिर्यमा चियािाह्ऱरचध ाईपाचधप्राप्त गनुष प्रस्तुत शोध कायषको 

ाईद्दशे्य रहकेो छ। 

१.४.  शोधचिचध 

प्रस्तुत शोधकायष शैचक्षक र साचहचत्यक शोध भएको कारणले यो कायष प्रमुख रूपमा क्षेिीय र पुस्तकालीय 

ाऄध्ययनमा ाअधाह्ऱरत छ। चिचिध पुस्तकालय ाऄचन सम्भाचित क्षेिहरूमा गएर शोधकायषसाँग सम्बचन्धत सामग्रीहरू 

सगकलन गह्ऱरएको छ। सम्बचन्धत चिर्यका ज्ञाता र चिशेर्ज्ञहरूसाँग चिचार चिमशष गने र जानकारी प्राप्त गने काम 

पचन गह्ऱरएको छ। ाअजसम्म यस चिर्यमा चिद्वान, ाऄध्ययेताहरूल ेलेखेका रचनाहरूलााइ ाईपजीव्य माचनएको छ। 
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हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ स्ियांबाट पचन चिर्य सम्बन्धी बुचनयादी जानकारी प्राप्त गनषको चनचम्त भेटिाताष र 

ाऄन्तिाषताष चलने काम गह्ऱरएको छ। 

शोध प्रबन्धमा पदचिन्यास, पाद ह्ऱटप्पणी, सन्दभष सूची, फन्टको ाअकार, पचगिमाझ ठााईाँ  छोड्ने तथा 

सम्पूणष सांरचनात्मक स्िरूपका चनचम्त नपेाली लखेन शलैी भारतीय भार्ा सांस्थान, मैसुर, (२०११) लााइ ाअधार 

बनााआएको छ। 

१.५. सदै्धाचन्तक ढााँचा र चिश्लरे्ण 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमा सगकचलत सामग्रीहरूलााइ ाईपयिु चसद्धान्तको ाईपयोग गरी ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। 

यस शोधकायषमा नर-नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन गह्ऱरएको हुनाले प्रायाः सामग्रीहरूको चििेचना एक पूणष सामाचजक 

सांरचनाचभि नर र नारीको जैचिक, मनोिैज्ञाचनक, पाह्ऱरिाह्ऱरक, साांस्कृचतक, धार्जमक, ाअर्जथक, राजनैचतक भूचमका र 

ाऄचधकारहरू ाऄचन नर-नारीले सम्पन्न गने पारम्पह्ऱरक र व्यािहाह्ऱरक ाऄन्तर्क्रियाको ाअधारमा गह्ऱरएको छ। यस शोध 

प्रबन्धको ाऄध्ययन चिशे्लर्णात्मक र चििेचनात्मक रहकेो छ। 

१.६. पिूष कायषको सिके्षण 

हायमनदास रााइ ह्लकरातका कथा सगग्रहका भूचमका, चिचिध, पिपचिका, स्नातकोत्तर तहमा भएको 

सगगोष्ठीपि र एमह्लफल तहमा गह्ऱरएका लघुशोधकायष ाअह्लदमा ह्लकरातका कथाहरूबारे ाऄध्ययन भएको पााआन्छ। 

ाईनका कथाहरूका चिचभन्न पक्षहरूबारे भएका पूिष कायषहरूको सिेक्षण चनम्न प्रकारले गनष सह्लकन्छ- चौकह्ळदार 

(१९५२) कथा सगग्रहको भूचमकामा टीकाराम शमाषले सगगृचहत कथाहरूबारेमा पह्ऱरचयात्मक ह्ऱटप्पणी प्रस्तुत 

गरेका छन्।१ ाऄभाचगनीको साथी (१९५५) कथासगग्रहको भूचमकामा बी.एस. क्षिीयले ह्लकरातलााइ मानि 

स्िभािको दबुषलता, पह्ऱरचस्थचतको मार्जमक प्रभाि, सनातनी समाजमा ाऄसमञ्जस्य र मनोचिज्ञानबारे कथा लखे्ने 

कथाकार भनेका छन्।३ समीर रााइ शाचन्तले साचहत्यकार हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ नामक पुस्तकमा ह्लकरातको 

व्यचित्ि र कृचतत्िका चिचिध ाअयामहरूबारे पह्ऱरचयमूलक लेखहरू लेखेका छन्।३ राजनारायण प्रधानले 

भनेाऄनुसार ह्लकरात पचहलो दजाषका दचह्रलो कथाकार हुन् जसको कथामा ाऄनुभचूतको गचहरााआ छ।४ ाआन्रबहादरु 

छेिीले ह्लकरातका कथाहरू : एक दचृष्ट मा ह्लकरातलााइ रूपनारायण ह्ऴसह र गुरुप्रसाद मैनालीको कथाकाह्ऱरताको 

परम्परालााइ ाऄनुसरण गने रोमाचन्टक कथाकार भनेका छन्।५ डी कुमार पह्ऱरयारले कथाकार ह्लकरात : एक सन्दभष 

एक दचृष्टमा ह्लकरातका कथाहरूमा दशे, काल र चस्थचतको चििेचनात्मक दचृष्टकोणको ाऄभाि भएको कुरा ाईल्लेख 

गरेका छन्।६ पांखी कथासगग्रहको भूचमकामा प्रदीप गुरुङले ह्लकरातलााइ ाअञ्चचलक कथाकाह्ऱरताको सीमादचेख 

 

१. चौकह्ळदार, १९५२, हायमनदास रााइ ह्लकरात, कचबर पुस्तकालय, गोरुबथान, पृ. १ 

२. ाऄभाचगनीको साथी, १९५४, हायमनदास रााइ ह्लकरात, कचबर पुस्तकालय, गोरुबथान, पृ. ाऄनचगकत 

३. साचहत्यकार हायमनदास रााइ ह्लकरात, १९९५, समीर रााइ शाचन्त, सोमबारे बजार गोरुबथान 

४. दाजीचलङका कथा र कथाकार, १९७८, राजनारायण प्रधान (सम्पा), दाजीचलङ, पृ. १० 

५. साचहत्य सांकेत, १९९६, कुमार छेिी (सम्पा), िर्ष २० ाऄगक ३०, नेपाली साचहत्य ाऄध्ययन सचमचत कालेबुङ, पृ. १२ 

६. साचहत्य सांकेत, १९९६, कुमार छेिी (सम्पा) िर्ष २२, ाऄगक ३२, नेपाली साचहत्य ाऄध्ययन सचमचत, कालेबुङ, पृ. १३ 
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 बाचहह्ऱरएर चिस्तृत फााँटचतर फैलन लागेका कथाकार भनेका छन्।७ दाुइ व्यचि ाऄनके ाऄचभव्यचि नामक 

ग्रन्थमा ह्लकरात सम्बन्धी सातिटा लेखहरू सगगृचहत छन्। यसमा प्रदीप गुरुङको लखे हायमनदास रााइ ह्लकरातको 

जीिनीमा ह्लकरातको जीिनको सांचक्षप्त स्िरूप प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।८ ाआन्रबहादरु छेिीको ह्लकरातको कथा चधताल 

बाजे लेखमा ह्लकरातलााइ समाज पह्ऱरिार र पे्रम सम्बन्धी कथा लेख्ने कथाकार भचनएको छ। ाऄको लेख हायमनदास 

रााइ एक रेखाचचिचभिमा मोहन दखुुनले ह्लकरातका कथाहरूका पह्ऱरचयात्मक व्याख्या ह्लदएका छन्। सुिास सोताङल े

हायमनदास रााइ सम्पादकको रूपमा लेखमा ह्लकरातको सम्पादन र प्रकाशन सम्बन्धी कायषहरूको ाईल्लेख गरेका 

छन्। गौरी नमे्िाङको ्ी हायमनदास रााइ चशक्षकको रूपमा लेखमा ह्लकरातको चशक्षक व्यचित्िको चचाष गह्ऱरएको 

छ। चबन्द ु पचिकामा राजकुमार छेिीको लेख हायमनदास रााइ ह्लकरातको कथाकाह्ऱरता प्रकाचशत छ।९ यही लखे 

लेखकको सजृनाको ाऄिलोकन पुस्तकमा पचन सगगृचहत छ।१० बलराम पाण्डकेो लघु शोधप्रबन्धमा ह्लकरातका 

कथाहरूको गम्भीर ाऄध्ययन गह्ऱरएको पााआन्छ। तर २००६ मा सम्पन्न भएको ाईि कायषमा पांखी कथा सगग्रहसम्मका 

कथाहरूमा माि समािेश हुन सकेका छन्।११ 

िार्जर्क साचहचत्यक पचिका परदशेी-को ह्लकरात चिशेर्ागकमा ह्लकरातका सजृनकायषका चिचिध 

पक्षहरूलााइ ाऄध्ययन गन ेप्रयास गह्ऱरएको छ।१२ यस पचिकामा सगगृचहत लेखहरू चनम्नप्रकार छन् - 

नरबहादरु दाहालल ेकुाआरोल ेछेक्न नसकेको सूयष : हायमनदास रााइ ह्लकरात लेखमा ह्लकरातलााइ नेपाली 

साचहत्यका तपस्िी साधक बताएका छन्। पह्ऱरचयचभि ्ी ह्लकरात शीर्षक लेखमा प्रदीप गुरुङले ह्लकरातको 

व्यचिगत र सृजनगत दिु ै पक्षको जानकारी ह्लदएका छन्। कृष्णराज घतानीको ह्लकरातीय कथाहरूमा 

लोकताचत्िक पह्ऱरपे्रक्ष्य लेखमा चौकह्ळदारदचेख पांखी कथा सगग्रहसम्मका कथाहरूको चिस्तृत पह्ऱरचय प्रस्तुत 

गह्ऱरएको छ। राजकुमार छेिीको हायमनदास रााइ ह्लकरातको कथागत प्रिृचत लेखमा ह्लकरात रचचत कथाहरूको 

िस्तुतत्ि र चशल्पतत्िबारे ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। शरद छेिीको चौकह्ळदार ्ी ह्लकरात रचचत एक ाईत्कृष्ट रचना 

शीर्षक लेखमा चौकह्ळदार कथाको चिशे्लर्ण गह्ऱरएको छ। ाआन्रबहादरु छेिीले ाअाँधी बेहरी ाअाँखीझ्यालबाट शीर्षक 

लेखमा प्रस्तुत कथा सगग्रहचभि कथाकार ह्लकरात सांचक्षप्त ाऄनुशीलनमा ह्लकरातलााइ रोमान्सेली रमणीयता 

ाईद्घाटन गने कथाकार माचनएको छ। निीन पौड्यालको चौकह्ळदार कथा सगग्रहको िस्तुचिधान : एक समीक्षा 

लेखमा ह्लकरातको कथाकाह्ऱरताको पह्ऱरचय ह्लदाआएको छ। हायमनदास रााइ ह्लकरातको कथा चधताल बाजे शीर्षक  

७. पांखी, २०००, हायमनदास रााइ ह्लकरात, कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे गोरुबथान, पृ. क-ख 

८. दाुइ व्यचि ाऄनेक ाऄचभव्यचि, २००१, योगिीर शाक्य/सुधा गुरुङ (सम्पा), नेपाली साचहत्य ाऄध्ययन सचमचत कालेबुङ, पृ. १३ 

९. चबन्द,ु २००८, केबी नेपाली (सम्पा) चबन्द ुप्रकाशन ाऄसम, िर्ष ३९, ाऄगक १०७-१०८, पृ. २२ 

१०. सृजनाको ाऄिलोकन, २००९, राजकुमार छेिी, गामा प्रकाशन दाजीचलङ, पृ. १३२ 

११. हायमनदास रााइ ह्लकरातका कथाहरूका प्रिृचत्तगत ाऄध्ययन, २००६, लघुशोध प्रबन्ध, एमह्लफल, नेपाली चिभाग, ाईत्तर बगग 

चिश्वचियालय, ाऄप्रकाचशत 

१२. परदशेी, २०११, चिकास काकी (सम्पा), ाऄगमह्ऴसह चगरी सांस्थान, सलुिा 
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लेखमा सुकराज ह्लदयालील ेकथामा मानिीय सांिेदनाको गुण भएको कुरा ाईल्लेख गरेका छन्। टीएन सुिेदील े

साचहत्यरथी हायमनदास रााइ ह्लकरात एक कैरन लेखमा ह्लकरातको व्यचिगत र लेखनगत पह्ऱरचय ह्लदने प्रयास 

गरेका छन्। सचचन खिासको लेख पांखी कथासगग्रहमा ्ी ह्लकरातजीको भार्ा शैली लेखमा भार्ाशैली भन्दा 

ाऄचधक िस्तुचिधानको पह्ऱरचय ह्लदाआएको छ। ाऄथक साचहत्यसेिी हायमनदास रााइ ह्लकरात लेखमा सपन प्रधानल े

ह्लकरातका साचहत्यसेिाका चिचिध ाअयामहरूको चििरण ह्लदएका छन्। कृष्णभि खड्काले पचन सांस्मरणात्मक 

ढगगमा ह्लकरातको साचहत्यसिेाबारे व्याख्या गरेका छन्। परदशेी पचिकाको यस ह्लकरात चिशेर्ागकमा नै कमल 

रेग्मी, पिन रााइ नाम्दङु, चिकास काकी, तरुण रााइ ाअह्लदद्वारा चलाआएका चार ाऄन्तिाषताषहरू सगगृचहत छन ्

जसबाट ह्लकरात सम्बन्धमा चिचिध जानकारी पााआन्छ। यसरी परदशेी पचिकाको ह्लकरात चिशेर्ागकले ाईनको 

साचहत्य कमषलााइ चिस्तृत रूपमा ाअलोह्लकत गरेको छ तर चिर्यहरूको सुचनयोचजत र चनर्क्रदष्ट चिभाजन र 

चितरण हुन नसकेकाले एाईटै चिर्यको पुनरािृचत्त ाऄचधक भएको दचेखन्छ। 

ाईचल्लचखत पूिष कायषहरूको ाऄिलोकन गदाष सबै लेखकहरूले ह्लकरातको सजृन योगदानको प्रशांसा गरेका 

छन्। सबैको दचृष्टमा ाईनी एकजना कुशल, समर्जपत र सफल कथाकार माचनएका छन।् ाईनका कथाहरूमा युगीन 

चेतनाको रोचकता कम भएको औ सरलता र चनश्छलता नै ाईनको कथाकाह्ऱरताको मूल सूि भएको कुरा पचन 

ाईल्लेख भएका छन्। ह्लकरातका कथामा चनश्चय पचन युगीन चेतनालााइ फुटााआह्लदने चसगगो चिस्फोट पााआाँदनै तर 

कथाकार ाअफू ाईभेको भुाआाँको गचहरो गन्ध पााआन्छ भन्न सह्लकन्छ। 

ह्लकरातको साचहचत्यक कमषहरूलााइ ाऄध्ययन ाऄनुसन्धान गने िममा हायमनदास रााइ ह्लकरात प्रचतष्ठानको 

पक्षमा श्याम ब्रदसष प्रकाशन, दाजीचलङद्वारा हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ (२००४) प्रकाचशत 

भएको पााआन्छ।१३ यस पुस्तकमा ह्लकरातका व्यचित्ि र कृचतत्िका चिचभन्न ाअयामहरूमाचथ चचाष पह्ऱरचचाष 

गह्ऱरएको छ। ाआन्रबहादरु रााइले चौकह्ळदारको १९५२ को एक पठनमा चौकह्ळदार कथाको ाऄध्ययन गद ैह्लकरातका 

कथामा पााआने भािमयतालााइ त्यस समय भारतीय नेपाली साचहत्यमा ाईपलब्ध भािमयताका प्रचतपक्षमा ाईचभन े

एक थरी स्िच्छन्दतािाद भनेका छन्। जस योञ्जन ‘प्यासी’ले ाअफ्नो समालोचना लेख ह्लकरातको एाईटा 

पे्रमकथा-मा ह्लकरातलााइ नपेाली साचहत्यमा ाऄचनिायष रूपमा ाऄध्ययन गह्ऱरनुपने ाऄध्याय मानेका छन्। 

ह्लकतापह्ऴसह रााइको लेख कुण्डल ाईपन्यासको सचगक्षप्त ाऄनुशीलनमा कुण्डल ाईपन्यासका चिशेर्ताहरू केलााईाँद ै

यसलााइ प्रौढ चचन्तनमा ाऊचर्तुल्य लेखकको ाअदशषप्रणीत सृजना माचनएको छ। कृष्ण प्रधानले ाअफ्नो लेख 

ह्लकरातेली काव्यकाह्ऱरता : कटचमरा कैरनमा ह्लकरातका कचिताहरूबारे पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। 

ाईनले गराएका जानकारीाऄनसुार ह्लकरातका कचिता पुस्तकहरूमा मनमौजी जीिन र ाऄनुराग  पचन प्रकाचशत  

१३. हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, २०१४, प्रदीप गुरुङ (सम्पा), हायमनदास रााइ ह्लकरात प्रचतष्ठान एिां श्याम 

प्रकाशन दाजीचलङ 
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भएका तर ाऄप्राप्य भएका कुराको ाईल्लेख गरेका छन्। मननारायण प्रधानले ाअफ्नो लेख कथाकार हायमनदास 

रााइ ह्लकरात र ाईनको चबनायो कथा सगग्रहचभिका कथाहरूको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययनमा ह्लकरातका कथाहरूको 

चिशे्लर्ण गद ैाईनलााइ एक सफल र सक्षम रोमाचन्टक कथाकार हुन् भनेका छन्। राजकुमार छेिीले ाअफ्नो लेख 

हााआह्लकङ कथासगग्रहका कथाहरूको सन्दभषमा हायमनदास रााइ ह्लकरातका कथाहरूको कर्थय र चशल्पचिन्यासमा 

हााआह्लकङ कथासगग्रहका सम्पूणष कथाहरूको िस्तु र चशल्प सांरचनाको ाऄध्ययन गरेका छन्। ाईनले ह्लकरातलााइ 

सामाचजक यथाथषिादी, स्िछन्दतािादी तथा ाअञ्चचलक गुण भएका कथाकार मानकेा छन्। चिनेश प्रधानल े

ाअफ्नो लेख पगखी कथासगग्रहमा सगगृचहत कथाहरूको सांरचना चशल्पमा पगखी कथा सगग्रहमा परेका सब ै

कथाहरूको कथाचशल्पबारे गचहरो पह्ऱरचचाष प्रस्ततु गरेका छन्। जय क्याक्टसले ाईपन्यास कुण्डल ाऄचन ्ी 

ह्लकरातीय लेखन चिमशष शीर्षक लेखमा ह्लकरातको ाईपन्यासकार व्यचित्ि, योगदान र औपन्याचसक 

चिशेर्ताहरूको चिशद ् ाऄध्ययन गरेका छन्। ह्लकरातका कथाहरूको चशल्प शीर्षक कथामा बलराम पाण्डलेे 

ह्लकरातका कथाकाह्ऱरताको चसप तथा सांरचना बनोट बुनोटको चिशद चचाष गरेका छन्। सरोज रााइले चौकह्ळदार 

कथामा यौनमनोिैज्ञाचनक पक्ष शीर्षक लेखमा चौकह्ळदार कथाचभि चचिण गह्ऱरएको यौनमनोचिज्ञानको सूक्ष्म 

स्िरूपलााइ केलााईने चेष्टा गरेका छन्। हायमनदास रााइ ह्लकरातका कथाका पाि पािाहरूमा प्रचतचबचम्बत 

लोकजीिन शीर्षक लेखमा िासुदिे पुलामीले ह्लकरातका कथाहरूमा एाईटा लोकतत्िहरूलााइ केलााईने काम 

गरेका छन्। महशे प्रधानले ्ी ह्लकरातका कथाहरूका समाजभार्ा िैज्ञाचनक ाऄध्ययन सन्दभष हााआह्लकङ 

कथासगग्रह नामक लेखमा ह्लकरातका कथाहरूमा प्रयुि गैर नेपाली भाचर्क चचन्हहरूको प्रयोग यसको औचचत्य 

र पह्ऱरणामबारे चचाष गरेका छन्। शगकर प्रधानले ाअफ्नो लेख ्ी ह्लकरातकृत पगखीमा पगखी कथासगग्रहचभि 

सगगृचहत कथाहरूको चिर्यिस्तुगत चिशेर्ताहरूको चचाष गरेका छन्। गौरी नेम्बाङले चिजय एक दचृष्टकोण  

शीर्षक लेखमा चिजय (दोस्रो सांस्करण)मा भएका कथाहरूमा चचचित ह्लकरातीय जनजीिनका स्िरूपलााइ 

ाऄध्ययन गरेका छन्। ाऄिीर खाचलङले हायमनदास रााइ ह्लकरातको चिजय कथामा ह्लकराती सांस्कृचतको ाऄध्ययन 

शीर्षक लेखमा चिजय र मुनाल कथामा चचचित ह्लकराती सांस्कृचतको ाऄध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। ाअाँधी बेह्री 

चिशे्लर्ण शीर्षक लेखमा ाआन्रबहादरु छेिीले ाअाँधी बहे्री कथा सगग्रहमा भएका कथाहरूका चिर्यगत र भार्ागत 

ाऄध्ययन गरेका छन्। चिष्णु शमाष ाऄचधकारील े ्ी ह्लकरात र ाईहााँको लगनशीलता लेखमा ह्लकरातकृत होय 

च्यागबा, ाईपन्यास, नचमलकेा रेखाहरू र चचट्ठी शीर्षक कथाको पह्ऱरचय ह्लदएका छन।् जीिन लािरले चिचिध 

ाअयाममा ्ी ह्लकरात  लेखमा ह्लकरातका व्यचित्िका चिचभन्न पक्षहरूको पह्ऱरचय ह्लदएका छन्। राजबहादरु रााइल े

कथाकार ह्लकरात तथा ाईनको लो्न ेको रहर कथाको चिशे्लर्ण  गरेका छन्। जब ाऄमलेख भएको चथएन कथाको 

सङचक्षप्त ाऄध्ययन शीर्षक कथामा चबनुपा रााइले नेपालको कह्ऱरया प्रथामाचथ ाअधार गरी लेचखएको प्रस्तुत 

कथाको चिशे्लर्ण गरेकह्ळ छ। सीताराम काफ्लेले ्ी ह्लकरात र केही नचमलेका रेखाहरू  लेखमा ाअत्मपरक 

प्रकारले ह्लकरातका कथाका चिशेर्ताबारे चचाष गरेका छन्। ह्लकरातका कथाहरूमा ्मसाध्य जीिन शीर्षक 
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लेखमा भूपेन तामाङले ह्लकरातका कथाहरूमा चचिण गह्ऱरएको खह्ऱटखाने माचनसहरूको पह्ऱर्मपूणष 

जनजीिनको चचिण गह्ऱरएको छ। ाऄमीर ठटालले ाअफ्नो लेख कुण्डल ाईपन्यासको समीक्षात्मक ाऄध्ययनमा 

प्रस्तुत ाईपन्यासका चिशेर्ताहरूलााइ केलााईने काम गरेका छन्। कुण्डल ाईपन्यासमा सपना चिमशष शीर्षक लेखमा 

सपन प्रधानले प्रस्तुत ाईपन्यासको मनोिैज्ञाचनक पक्षलााइ चििेचना गने प्रयास गरेका छन्। ह्लकरातका कथा 

प्रिृचत्तमाचथ सूक्ष्मािलोकन  शीर्षक कथामा प्रकाश रााइल ेह्लकरातका कथाकाह्ऱरतामाचथ चििेचना प्रस्तुत गरेका 

छन्। सुरेन्र चामचलङले पगखी कथा सगग्रहको चिचरण लेखमा ह्लकरातका कथाहरूको पह्ऱरचय ह्लदने काम गरेका 

छन्। सुकराज ह्लदयालीले कचिताको सन्दभषमा यो िैशाख हो कचितासगग्रहचभि ्ी ह्लकरातका काव्य 

चिशेर्ताहरू शीर्षक लेखमा ह्लकरातका कचिताहरूको पह्ऱरचय ह्लदएका छन्। नयााँ बाटोको सन्दभषमा लेखमा 

रेचमका थापाले ह्लकरातद्वारा सम्पन्न सम्पादन र प्रकाशन कमषको ाईल्लेख गद ैनयााँ बाटो रचना सगग्रहको ाऄध्ययन 

प्रस्तुत गरेकह्ळ छ। सामाचजक कथाकारका रूपमा ्ी ह्लकरात लेखमा रोशन रााइ ाऄचन नेपाली साचहत्यका 

ाऄचभभािक ्ी ह्लकरात लेखमा मनोज चलम्बुले ह्लकरातको साचहचत्यक योगदानका पह्ऱरचय ह्लदएका छन्। 

हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थमा प्रकाचशत ्ी समालोचनात्मक र शोधपरक रचनाहरूबाहके 

बााआसिटा सांस्मरणात्मक लखेहरू पचन सगकचलत छन्। ती यसप्रकार छन् - लक्खीदिेी सुन्दासको बहुमुखी 

प्रचतभाका धनी हायमनदास रााइ ह्लकरात, मोहन पी दाहालको गोरुबथानको गजूर, ाऄचसत रााइको सुदीघषजीिी 

साचहत्य स्रष्टा ह्लकरात, नरबहादरु दाहालको सगघर्षमय समय र ह्लकरातको ाईपलचब्ध, केदार गुरुङको प्रथमका 

पचन प्रथम साचहत्यकार, गम्भीर रााइको मेरा दाजु, ्ी ह्लकरात, कृष्णभि खड्काको ्ी हायमनदास रााइ ह्लकरात 

एक कमषयोद्धा, टीएन सुिेदीको साचहचत्यक तपस्िी ्ी ह्लकरात, कचिता लामाको भेटहरूचसत सुखद ाऄनुभूचत,  

ग्याल्पो लामाको गुरुिर ह्लकरातज्यूचसत ाऄतीतको हााआह्लकङमा, एम पचथकको ्ी ह्लकरातलााइ सम्झाँदा, चबखष 

खड्काको ह्लकरातका कृचतत्ि र व्यचित्ि, ्ीनारायण प्रधानको स्मृचतका तरेलीमा ्ी ह्लकरात, मोहन दखुुनको 

ह्लकरात एक रेखाचभि, ाआन्रबहादरु गुरुङको हायमनदास रााइ ह्लकरात एक सांस्मरण, ज्ञानेन्र खचतिडाको स्रष्टा 

रष्टा व्यचित्ि ्ी ह्लकरात, भूर्ण हुमागााआाँको गोरुबथान, ्ी ह्लकरात र कथाहरू, गोपालह्ऴसह चिश्वको नेपाली 

साचहत्यको ्ीिृचद्धमा ्ी ह्लकरातको योगदान, दिे भण्डारीको कथाकार ह्लकरात : एक दचृष्ट, कमल रेग्मीको 

सााँिर ह्लकरात, सदीप प्रधानको ्ी ह्लकरात ाऄचन यसरी बााँच्दछ जीिनबारे केही कुरा। 

१.७. भचिष्य शोधको सम्भािना 

हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ ाअधुचनक नेपाली कथा लेखनको सुरुदचेख ितषमान समयसम्म चनरन्तर रूपल े

सृजनरत् छन्। ाईनको यस सृजनकायषद्वारा नेपाली साचहत्यलााइ पुगेको योगदानलााइ ध्यानमा राखेर चिचिध 

सैद्धाचन्तक ाअधार र दचृष्टकोणबाट चयनको ाऄध्ययन र मूल्यागकन गररदा नेपाली साचहत्यको प्रचतष्ठा र मयाषदा 

बढ्न सके्न चिश्वास राख्न सह्लकन्छ। 
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यस शोधकताषल ेाअफ्नो चनधाषह्ऱरत शोधकायषको सीमाचभि रहरे भचिष्य शोध सम्भािनाका लाचग चनम्न 

शीर्षकहरू प्रस्ताि गनष सक्छ - 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित ग्रामीण जनजीिनको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित जनजातीय सांस्कृचतको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा प्रस्तुत पाि चिधानको चििेचनात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा प्रस्तुत िस्तु चिधानको चििेचनात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित रोमाचन्टक तत्िहरूको चििेचनात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नारी जीिनको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथाको सांरचनात्मक चशल्पशैलीको चििेचनात्मक ाऄध्ययन। 

 हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा प्रयुि भार्ा शैलीको चिशे्लर्णात्मक ाऄध्ययन।



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दोस्रो अध्याय 

विषयगत अिधारणा र सैद्धान्तिि स्वरूप
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२. चिर्यगत ाऄिधारणा र सदै्धाचन्तक स्िरूप 

प्रस्ताचित शोध कायषको चिर्यगत ाऄिधारणा र सदै्धाचन्तक स्िरूपलााइ चनम्नप्रकारले प्रस्ततु गनष 

सह्लकन्छ- 

२.१. सामाचजक सम्बन्धहरूको ाऄिधारणा 

ाऄगगे्रजी शब्दकोशले समाज शब्दको ाऄथष पारस्पह्ऱरक ाऄन्तर्जनभषरतामा पह्ऱरचाचलत मानिीय व्यिस्था र 

गचतचिचधहरूको सामूचहकता मानेको छ।१४ जीिनको सामाचजक स्िरूप तथा सामुचहक जीिनचतेना नै समाज 

हो भन्न सह्लकन्छ। यस सामुचहक जीिन चेतनाले सम्बन्धहरूको ाअयामलााइ चिस्ताह्ऱरत गछष। समाजका चनचम्त 

प्रयोग हुने ाऄगगे्रजी शब्द ‘सोसााआटी’को व्युत्पचत्त ल्याह्ऱटन शब्द ‘सोचसयस’बाट भएको हो जसको ाऄथष बन्धुत्ि 

तथा सामाचजकता भने्न बुचझन्छ।१५ यस ाऄथषको ाअधारमा समाज चिचिध सम्बन्धहरूको व्यिचस्थत रूप हो। 

समाज सामाचजक सम्बन्धहरूको सञ्जाल हो जो चचर पह्ऱरितषनशील छ। समाज भन्नाले एाईटा धारणागत 

सांरचना माि नभएर यसचभि भएका चिचिध सम्बन्धहरूको स्िरूप हो। समाजका सबै घटकहरू ाऄन्योन्याच्त 

छन् फलस्िरूप यी सामाचजक सम्बन्धहरू जन्मन्छन् र सामाचजकताको रूपमा चिस्तार पााईाँछन्। समाजलााइ 

मानिीय व्यिहार र सम्बन्धहरूको सामुचहक व्यिस्थाको रूपमा हनेष सह्लकन्छ जसचभि ाऄनेकौ ाँ समानता, 

ाऄसमानता, सहयोग, सगघर्ष, प्रचतस्पधाष ाअह्लद रहकेा हुन्छन्।१६ िास्तिमा समाज एाईटा ाऄमूतष ाऄिधारणा हो 

जहााँ ाऄनेक िैयचिकताहरू पारस्पह्ऱरक सहयोचगतामा बााँचेका हुन्छन्। प्रत्येक मान्छे समाज चनमाषणको बुचनयादी 

घटक हो जसलााइ व्यचि (ाआचन्डचिजुाऄल)को रूपमा व्याख्या गह्ऱरन्छ। ययचप, समाज व्यचिहरूको समुच्चय माि 

होाआन तर ाऄनेक व्यचिमाझ हुने ाऄन्तसषम्बन्ध, ाऄन्तर्क्रिया र ाऄन्तर्जनभषरशीलता पह्ऱरभाचर्त हुन ेाऄिधारणा हो। 

प्रत्येक मान्छे समाज चनमाषणको ाऄचनिायष मूलभूत एकााइ हो। जैचिक रूपमा व्यचिको िैयचिकता भन्नाले दाुइ 

चभन्न व्यचि एकााइहरूमाझ रहकेो भौचतक चभन्नतालााइ बुझााईाँदछ। सामाचजक रूपमा व्यचिको िैयचिकता 

भन्नाले ाअत्मचनणषय गनष सक्षम, व्यचिगत ाअिश्यकताहरू ाऄनुरूप पह्ऱरिेश चनयन्िण र ाईपयोग गनष समथष जीि 

बुचझन्छ। व्यचि एक चिशेर् स्िसत्ता हो र ाउ ाअफ्ना सब ैह्लियाकलापको केन्र हो। ाउ ाअफ्नै सहजात प्रिृचत्त र 

सांज्ञानद्वारा प्रचतह्लियाशील रहन्छ। ाऄब कुन ाअधारमा व्यचिलााइ सामाचजक प्राणी भन्न सह्लकन्छ भने्न प्रश्नको 

ाईत्तर व्यचिको समूह र सामुचहक व्यिस्थासाँगको सम्बन्धद्वारा प्राप्त हुन्छ। व्यचिको िैयचिकता  

१४. ाआलास्रेटेड ाऄक्सफोडष चडक्सनेरी, १९९८, ाऄक्सफोडष युचनभर्जसटी प्रेस, लन्डन, पृ. ७८८ 

१५.  सोसााआटी एन्ड ाआन्रोडक्टरी एनचलचसचसस, २०११ ाअरएम मेचसमर एन्ड चाल्स एच पेज, सुरचजत पचब्लकेसन, कोल्हापुर, पृ. 

५ 

१६. नेपालमा समाज र सांस्कृचत, चिस २०६७, बलराम ाअचायष, नेसनल बुक सेन्टर, नेपाल , पृ. ३ 



९ 

 

सामाजीकरणको प्रह्लियामा समािेश भएपचछ नै पूणष हुन्छ। व्यचिका ाऄनेक िैयचिक पक्षहरू छन् जसको 

साथषकताको चनचम्त ाउ समाजका चिचिध ाईपसांस्थाहरूसाँग सम्बचन्धत हुन्छ। िैयचिक प्रयोजन, ाईद्दशे्य र 

औचचत्यको ाऄचभप्राचप्तको लाचग सामाजीकरणको साझा प्रह्लियामाझ ाउ चनरन्तर ह्लियाशील रहन्छ। यस 

प्रह्लियामा व्यचिले समाजका ाऄन्य घटकहरूसाँग ाअफ्नो स्िाभाचिक सामञ्जस्य स्थाचपत गछष भने्न कुरा स्पष्ट 

हुन्छ। ज्ञानका चिचिध शाखाहरूजस्त ै प्राचीन धमष शास्त्रहरूमा प्रशस्त गह्ऱरएका नर-नारीको ाईत्पचत्तगत ाऄथष, 

ाऄिस्थान र ाऄिधारणामा पचन सामाचजक सम्बन्धहरूलााइ ाऄध्ययन गने ह्लदशा प्राप्त हुने दचेखन्छ। ाईत्पचत्तका 

ाअख्यानहरूल ेपचन मानिीय समाजको व्यिस्था चनर्जमचतमा चिशेर् ाअधार प्रदान गरेको दचेखन्छ।   

२.२. नर-नारी सम्बन्धको ाऄिधारणा 

शब्दकोशाऄनुसार ‘नर’ शब्दको ाऄथष मनुष्य, चिष्णु, ाऄजुषन, परमात्मा, भाले जातको प्राणी हो।१७ यस्त ै

प्रकारले नारी शब्दका चनचम्त मचहला, ाअाआमााइ, स्िास्नी मान्छे, जोाआ ाअह्लद ाऄथष ह्लदाआएको छ।१८ नेपाली भार्ामा 

प्रचचलत ‘नर’ शब्दको लाचग ाऄगगे्रजी भार्ामा प्रयोग हुने ‘म्यान’ शब्दको ाऄथष शब्दकोशाऄनुसार ‘ह्यूमन रेस’, 

‘परसन’ हो भने ‘नारी’ ाऄथिा ‘िुमन’को ाऄथष ‘ाऄडल्ट ह्यूमेन ह्लफमेल’ हो।१९ नर र मनुष्य शब्दहरूलााइ 

पयाषयिाची ाऄथषमा सम्बचन्धत गह्ऱरएको कारणले गदाष नै नरपचत, नर्ेष्ठ, नरजुनी, नरबचल ाअह्लदजस्ता 

मनुष्यबोधक शब्दहरू प्रयोगमा ाअएका छन्। ाऄगगे्रजी भार्ामा पचन ‘म्यान’ शब्दसाँग जोचडएका मनुष्य 

जाचतबोधक शब्दहरू प्रयोगमा ाअएका छन् जस्तै, म्यानकााआन्ड, म्यानपािर, म्यानेजर ाअह्लद। ययचप, नारी 

शब्दहरूद्वारा यस्ता ाऄथषबोधक शब्दहरूको चनमाषण भएको पााआाँदनै। ‘नर’ शब्दको चिलोमको रूपमा नारी 

शब्दको प्रयोग भएको पााआन्छ यसकारण ‘नर’ र ‘नारी’ परस्पर चिपरीताथषक शब्दहरू पचन हुन्। जैचिक रूपमा 

नर र नारी मनुष्य समुदायचभिका एकभन्दा ाऄको चभन्न र चिचशष्ट पह्ऱरचयमा चचचन्हत चिचशष्ट िैयचिकता हो। 

ाआलास्रेटेड ाऄक्सफोडष चडक्सनेरीले नरको ाऄथष नारी र बालकभन्दा बेग्लो िा चिचशष्ट ‘एडल्ट ह्यूमेन मेल’ भने्न 

बताएको छ।२० नर र नारीको ाऄथष र ाऄिधारणालााइ शाचब्दक रूपमा व्याख्या गनुष कह्ऱठन हुन्छ यसैकारण 

मानिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूले नर-नारीको मौचलक ियैचिकतालााइ छुट्डाएर प्रस्ट पाने प्रयास गद ैचलगग र 

जेन्डरको ाऄिधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। 

 

१७. नेपाली शब्दसागर, चिस २०५७, िसन्तकुमार शमाष (सम्पा) भार्ा पुस्तक भन्डार, नेपाल पृ. ७२२ 

१८. पूिषित्, पृ. ७३५ 

१९. द कन्सााआन ाऄक्सफोडष चडक्सनेरी, १९६४, ाऄक्सफोडष युचनभर्जसटी प्रेस, पृ. ५१० 

२०. ाआलास्रेटेड ाऄक्सफोडष चडक्सनेरी, पूिषित्, पृष्ठ ४९५ 



१० 

 

मानिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको भनााआाऄनुसार मूलभतू जैचिक चिशेर्ताहरूको ाअधारमा गह्ऱरएको 

मान्छे जाचतको चिभाजनलााइ चलगग भचनन्छ। चलगग ाऄथिा ‘सेक्स’ शारीह्ऱरक ाऄिधारणा हो। शारीह्ऱरक चलगग 

व्यचिको जन्मजात प्राचप्त हो जो सािषभौम हुन्छ। प्राकृचतक धारणाका ाअधारमा नर र नारीका जैचिक 

चिशेर्ताहरूमा पााआएको चभन्नतालााइ चलगग२१ र साांस्कृचतक रचनालााइ ‘जेन्डर’ भचनएको छ।२२ ाऄथाषत् नर र 

नारील ेपालन गनुषपन े चिचिध साांस्कृचतक ाईत्तरदाचयत्ि र ाईपभोग गनष पााईने सहुचलयतहरूको चिधान ‘जेन्डर’ 

हो। यसैकारण ‘जेन्डर’लााइ सामाचजक चलगग भचनन्छ। यसले सामाचजक मूल्य र मान्यता, धमष र सांस्कृचतको 

ाअधारमा नर र नारीले चभन्नाचभन्नै ढगगबाट चनिाषह गने भूचमका स्पष्ट पाछष। ाऄताः चलगग र ‘जेन्डर’ नर र 

नारीलााइ दाुइ पृथक र चिचशष्ट पह्ऱरचयमा स्थाचपत गने जैचिक र सामाचजक मानदण्ड हुन्। चलगगाऄनुसार नर र 

नारीको ाऄथष र ाऄिधारणालााइ ाईदाहरणस्िरूप चनम्नप्रकारले चिभाजन गरेर ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ२३ - 

नर       नारी 

१. पुरुर्पन, गह्ऱठलो र कचसलो माांसपेशी भएको। 

२. बाक्लो र गह्रौ ाँ ाअिाज भएको। 

३. जुगगा-दाह्री र छातीमा रौ ाँ भएको। 

४. िोमोजोममुि जीि। 

५. शुिकह्ळट ाईत्पादन गनष सक्षम। 

६. रजस्िला, रजोचनिृचतजस्ता शारीह्ऱरक धमष नभएको। 

७. गभषधारण गनष ाऄसक्षम। 

८. सन्तान जन्मााईन नसके्न। 

९. स्तनपान गरााईन नसके्न। 

नारीपन, कोमल, लािण्यमय कद-काठी भएकह्ळ। 

पातलो, मधुर ध्िनीयुि ाअिाज भएकह्ळ। 

जुगगा-दाह्री र छातीमा रौ ाँ नभएकह्ळ। 

िोमोजोमयुि जीि। 

शुिकह्ळट ाईत्पादन गनष ाऄसक्षम। 

रजस्िला, रजोचनिृचतजस्ता शारीह्ऱरक धमष भएकह्ळ। 

गभषधारण गनष सक्षम। 

सन्तान जन्मााईन सके्न। 

स्तनपान गराएर सन्तान पोर्ण गनष सक्षम। 

 

२१. समाजशास्त्र र मानिशास्त्रको पह्ऱरचय, चिस २०५६, टीकाराम गौतम, हहे्ऱरटेज पचब्लससष एन्ड चडचस्रब्युटसष, काठमान्डु, पृ. ८६ 

२२. पूिषित्, 

२३. पूिषित्, पृ. ८७ 
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सामाचजक चलगग तथा जेन्डरको ाऄिधारणााऄनुसार नर र नारीका चिशेर्ताहरू ाईदाहणस्िरूप चनम्नाऄनुसार 

ाऄचगकत गनष सह्लकन्छ२४ - 

नर     नारी 

बचलयो 

ाअत्मचनभषर 

नेता 

कठोर 

व्यिहाह्ऱरक 

सह्लिय 

शासक 

तार्क्रकक 

ाअिामक 

नीचतचनधाषरक 

कमजोर 

परचनभषर 

ाऄनुचर 

कोमल 

भािुक 

चनचस्िय 

शाचसत 

सांिेदनशील 

सुरक्षात्मक 

ाऄनुगाचमनी 

ाईचल्लचखत ताचलकाबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नर र नारीको जैचिक चिशेर्ताहरूका ाअधारमा 

चलगगको तथा सामाचजक र साांस्कृचतक पृष्ठभूचममा ‘जेन्डर’को ाऄिधारणा स्थाचपत भएको छ। ‘जेन्डर’को 

चिशेर्ताको ाअधारमा नै समाजले नर र नारीलााइ पृथक-पृथक भूचमका र ाईत्तरदाचयत्ि सुम्पेको छ। यसकारण 

नर र नारीको सामाचजक ाऄिस्थानमा भएको चिभेद प्राकृचतक नभएर सामाचजक हो। ‘एाईटी नारी जन्माँदनै तर 

बनााआन्छ’२५ भने्न धारणा यही ाँबाट चिकचसत भएको बुचझन्छ। ययचप, परिती समाजशास्त्रीहरूले नारी माि 

होाआन तर नर पचन सामाचजक चनमाषण नै हो भनेका छन् ाऄथिा नरको िचषस्िपूणष गौरिगानले नै समाजमा 

नरको केन्रीय ाऄिस्थान तय गह्ऱरह्लदएको हो।२६ िास्तिमा ‘जेन्डर’ नर र नारीलााइ सामाचजक जीिनयापनका 

चनचम्त ह्लदाआएको ाअचार सांचहता हो जसचभि नर र नारीको कतषव्य र ाऄचधकारहरूको सीमा तय गह्ऱरएका हुन्छन्। 

जेन्डर समय र समाजसापेक्ष हुन्छ र चचर पह्ऱरितषनशीलता यसको एाईटा गुण हो। ाईत्पचत्तका कथाहरूमा यसका  

२४. समाजशास्त्र र मानिशास्त्रको पह्ऱरचय, पूिषित्, पृ. १०८ 

२५. स्त्री ाईपेचक्षता, २००३, चसमोन बुभा, खेतान (ाऄन)ु, चहन्द पाकेट बुक्स, नयााँ ह्लदल्ली, पृ. ४०१ 

२६. स्त्रीाः भौचतकता बनाम ाअध्याचत्मकता, २०१० प्रचमला केपी, राजकमल प्रकाशन, नयााँ ह्लदल्ली, पृ. ३० 
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ाअचधकाह्ऱरक सांस्थाहरूल ेस्थाचपत गह्ऱरह्लदएका नर र नारीको ाऄिस्थान चिचभन्न प्रकारका छन्। जीि चिज्ञानले 

मान्छेलााइ ाऄन्य सामान्य जन्तुहरूजस्तै जैि ाऄियिहरूको सजीि पुञ्ज मानकेो छ जसका सम्पूणष ह्लियाकलापहरू 

जैिसम्मत नै छन्। ाईत्पचत्तका कथाहरूमा ाअचधकाह्ऱरक सांस्थाहरूले स्थाचपत गह्ऱरह्लदएका नर-नारीको ाऄिस्थान र 

ाऄिधारणाहरू ाऄध्ययनीय छन्। 

२.२.१.  ाईत्पचत्तका कथामा नर-नारी सम्बन्धको ाऄिधारणा 

धमषग्रन्थहरूको व्याख्यााऄनुसार मनुष्यको रूपमा पचहलो सृचष्ट नर (पुरुर्) नै हो। सृचष्टमा ाअह्लदमानि 

भन्नाले नर नै बुचझन्छ। पुरुर्को ाअिश्यकता पूणष गनषका चनचम्त परिती ाअिश्यकताबोधले गदाष ‘नारी’को 

ाईत्पचत्त ाऄध्याय सृचष्टका कथाहरूमा जोचडएका छन्। यसकारण नारी सृचष्टकताषको प्राथचमक कल्पनामा कचल्पत 

होाआन तर कालान्तरको प्रयोजनले ह्लदएको ाईपलचब्ध हो भने्न बुचझन्छ। 

२.२.१.१.  चलम्ब ु ह्लकरात मनु्धमुमा नर-नारी ाईत्पचत्तको ाऄिधारणा 

मुन्धुमको व्याख्यााऄनुसार तागेरा चनङिाफुिाङको ाअशीिाषद पाएर दिेदतू पोरोचक्मबायम्फाचमबाल े

प्रथमताः नरलााइ एक्लो सृचष्ट गरे र सांसार भोगको लाचग ाअह्िान ह्लदए। तर एक्लो मनुष्यले यो सांसार भोग गनष 

सकेन। एक्लोपनको दाुःखले ाउ दचुखत भाआरह्यो। यसरी मनुष्यले सगगत खोज्न,ु सहभाचगतामा बााँचधन 

खोज्नुजस्ता सामाचजकताको सृचष्टसम्मत ाअधार रहकेो पााआन्छ। मुन्धुम िाणी यस्तो छ - 

‘त्यो मनुष्य त 

रूखलााइ जेल्ने लहरा झैं 

ाऄचभन्न साथी नहुाँदा 

बातचचत गन ेसाथी नहुाँदा 

एक्लो र दयनीय बााँच्नुपदाष 

पोरोचक्मिायम्फाचमबा दिेले 

ाईसको जीिन सचगगनी पत्नीको 

मूर्जत चनमाषण गरेर 

श्वास-प्रश्वास हालेर प्राण फुह्लकह्लदए...’२७ 

मुन्धुमको यस िणषनमा पुरुर्को जीिनको ाऄथाह शून्यतालााइ भन े परमचमि (जीिनसाथी, पत्नी)को 

सृचष्ट गह्ऱरएको कुरा ाईल्लेख छ। यसरी सृचष्टको ाअह्लद नर र नारीमाझ ाऄन्य कन ैसम्बन्ध (नाता, सााआनो) नभएर 

ाअत्मीय साथी र पचत-पत्नीको सम्बन्धलााइ नै स्थाचपत गह्ऱरएको छ। सृचष्टको ाअह्लद ाऄिस्थामा ाअह्लद नर- 

२७. चाआाःतमुन्धुम, चिस २०६०, चलम्बु साचहत्य चिकास सांस्थान, काठमान्डु, पृ. १०८-१०९ 
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नारीमाझ ाऄनुराग तथा भािनात्मक सम्पकष  चिकास गने ाअयोजन मुन्धुममा गह्ऱरएको छ, 

‘ाऄहो! ाऄब ती दाुइ मनुष्य जोडी 

यौटा तने्नरी पुरुर् 

यौटी तरुणी स्त्री 

परस्पर हरेाहरे गनषथाल े

ढुगगा र रूखका टोड़्काको पानीमा 

और्चधरूप त्यो मचाष हालरे 

ह्लफटेर राम्ररी दिुैलााइ चपलाए ह!ै 

बातचचत पो गनष थाले ह!ै 

फूलमा फूल, बैंसमा बैंस चमलरे 

दिुैको जीिन एक भयो ह’ै२८ 

यी ाअह्लद नर-नारी ाऄथिा ाइश्वरका मानस पुि र मानस पुिीमाझ भएको भािनात्मक समागमबारे पूणष 

सुब्बा ‘सााँबाहाङ’ लेख्छन ् - त्यसपचछ परमेश्वर चनङिाफुमाङले ती निसृचजत तरुण ाऄचन तरुणीको जीिनमा 

‘चथह्ऱरलुङ थाम्दते्लुङ’ ाऄथाषत् िैशालु जोिन हाचलह्लदनुभयो। ाईनीहरूमा त्यसपचछ ‘पोगुगेन सेत्लाकमा नु ाअबुगेन ्

िामीपमा’ ाऄथाषत् चिर्यिासनाको तृष्णा पलायो। ‘फोिाङलुङमा र सेिालुङमा’ पहाडबाट ाअएको शीतल 

हािाको ह्लदल चलएर एिां ‘तेमेन िरोङ’ ाऄथाषत् दचक्षणको समुरीहािाको गमी चलएर खुशी मनले ाईनीहरू 

ाअपस्तमा चमले। चयनै दाुइ मानसपुरुर् र मानसस्त्रीको समागमबाट ाऄथाषत् शारीह्ऱरक सांसगषबाट प्रथम सन्तानको 

जन्म भयो जसको नाम सुसुगगे लालागगे (सम्भिताः सुसनुगेबा लालािेङबा) चथयो।’२९ 

पृर्थिीमा ाअह्लद नर र नारीको ाईत्पचत्तको औचचत्य र ाऄभीष्ट समेत स्पष्ट ाईल्लेख गह्ऱरएको चनम्न मुन्धुम 

िाणी छ - 

चतमीहरू मेरा छोराछोरी भयौ, सृचष्टका फूल भयौ; 

जीिनका फूल भयौ 

चतमीहरू दाुइजना भाआह्लदएकोले सांसार सुहायो 

ाअकाश सुहायो, घाम-जून सहुायो, चरा-चुरूां गी सहुायो 

 

२८. चाआाःतमुन्धुम, पूिषित्, पृ. ११० 

२९. सेक्मुरीदचेख चमचक्चरीसम्म, २०१०, पूणष रााइ सााँबाहाङ, चबजनबारी ह्लकरात चलम्बु चुम्लुङ, पृ. २२ 
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रूखपात, लहरा सबैलााइ सहुायो 

चतमीहरू सांसारको ाईज्यालो भयौ 

घाम-जून तुल्य भयौ 

त्यसरी चजन्दगीमा दाम्पत्य फुल, सांसार ढाक 

चनगिाफुमाङले ाईनीहरूलााइ ाऄझै भन्नुभयो 

यस पृर्थिीका रूखपात, ढुगगामाटो 

पशु-पक्षी, जलचर – नभचर 

सबैलााइ पालन-पोर्ण, दखेभाल गरेर 

त्यसबाट ाईब्जेको फल-फूल ाऄन्न खाएर 

चतमीहरू बााँच्नु, जीचिका गरीखानू...३०  

ह्लकरात चलम्बु मुन्धुममा ाअह्लद मानस पुरुर्को नाम ाईल्लखे भएको पााआन्न भने ाअह्लद मानसस्त्रीको नाम 

‘मुचजङना चखयोङना’ भचनएको छ।३१ 

२.२.१.२. बााआबलमा नर-नारी ाईत्पचत्तको ाऄिधारणा 

बााआबलमा नर-नारी ाईत्पचत्तको चिशेर् ाऄिधारणा पााआन्छ। ाइश्वरको ाअदशेाऄनुसार मनुष्य (ाअदम) 

ाआडनको बघै ाँचामा चनिास गर्थयो र त्यसका सम्पूणष िातािरणलााइ एक्लो भोग गर्थयो। ाउ ाइश्वरको ाअज्ञाकारी 

सृचष्ट चथयो। एकह्लदन ाइश्वरको पह्ऱरकल्पनामा मनुष्यको लाचग ‘सुहााईाँ ह्लदलो साथी’ सृचष्ट गनुषपने ाअिश्यकताबोध 

भयो। यसकारण ाईनले चिचभन्न थरी पशु र पक्षीहरू बनाए र ाआडनको बघै ाँचामा राचखह्लदए। मनुष्यले ती सबै पशु 

पक्षीहरूको नामकरण गह्ऱरह्लदयो ययचप, ती सबैमध्ये एाईटै पचन मनुष्यको ‘सुहााईाँदो साथी’ बन्न सकेन। त्यसपचछ 

ाइश्वरले ाईसलााइ गचहरो चनरामा पाह्ऱरह्लदए र यसै चनरा ाऄिस्थामा ाईसको एाईटा करङ चनकालेर त्यसलााइ मासुल े

भह्ऱरह्लदए। ाइश्वरद्वारा यसरी तयार गह्ऱरएको नारी स्िरूपलााइ दखेेपचछ सिषप्रथम ाअदमको मुखबाट चनचस्कयो - 

‘ाऄचन ाऄन्त्यमा, मेरै रूपधारी एकजना यहााँ ाअाइ 

जसको हाडमा मेरै हाड चथयो ाऄचन मासुमा मेरै मास ु

नारी राचखयो ाईसको नाम 

ह्लकनभन ेाउ नरबाटै बचनएकह्ळ चथाइ।’३२ 

३०. सेक्मुरीदचेख चमचक्चरीसम्म, पूिषित्, पृ. २२ 

३१. पूिषित्, 

३२. द ओल्ड टेस्टामेन्ट, २००५, बााआबल सोसााआटी ाऄफ ाआचन्डया, बेंगलोर, पृ. ५ 
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नर-नारी रूपी दाुइ मनुष्यको सृचष्ट गरेपचछ ाइश्वरल ेाअशीिाषद ददद ैभने, “चतमीहरूका धेरै सन्तान होाउन्, जो 

सारा पृर्थिीमा छह्ऱराईन र पृर्थिीमाचथ शासन गरून्। पृर्थिीका समस्त माछा, चरा, घरेलु र जगली जानिर तथा 

साना ठूला चराचरमाचथ ाईनीहरूको एकछि ाऄचधकार रहनेछ।”३३ 

बााआबलको यो सृचष्ट ाऄिधारणाले मनुष्यलााइ सम्पूणष जगतको एकमाि शचिकेन्र घोचर्त गरेको छ। 

सांसारमाचथ ाईसको ाऄचधकारलााइ सृचष्टसम्मत ाऄचधकार प्रदान गरेको छ। बााआबलको व्याख्याले मनुष्य सांसारमा 

सिोच्च, सिष्ेष्ठ र केन्रीय ाऄचधपचत छ भन्ने चसद्ध गछष। 

ाऄन्य पशु-पक्षीहरूलााइ झै ाँ ाअदमले ाइश्वर सृचजत नारी जीिको नाम ‘ाआभ’ राचखह्लदए। चहब्रु भार्ामा 

‘ाआभ’को ाऄथष ‘जीिन्त’ हो ाऄचन सृचष्ट सन्दभषमा यस शब्दल े‘मनुष्य जाचत’ (Human beings)लााइ बुझााईाँछ भने्न 

व्याख्या पााआन्छ।३४ ाइश्वरका यी ाअह्लद मानसपुरुर् र ाअह्लदमानस नारी सिाषगग नागगा चथए, ययचप खूबै 

स्िाभाचिक र सहज चथए। ाअदम र ाआभद्वारा सृचष्टको प्रह्लिया कसरी गचतशील हुनसक्यो त्यसको पचन ाऄलग 

प्रसगग छ। ाअदम र ाआभको ाइश्वरप्रचत ाऄिज्ञाको कारणले गदाष सृचष्टमा एाईटा महत् घटना घटेको छ। ाआडनको 

बघै ाँचामा भएको सबैभन्दा दषु्ट प्राणी सााँप चथयो। सााँपले ाआभलााइ ाइश्वरद्वारा चनर्ेध गह्ऱरएको फल खान 

बारम्बार ाईक्सााआरह्यो। सााँपद्वारा पे्रह्ऱरत भएर ाआभले ‘ज्ञानको फल’ खााइ र ाअदमलााइ पचन खुिाएपचछ सबैभन्दा 

पचहला ाईनीहरूल े ाअफ्न ै नागगोपन दखेे र शरमले भतुकु्क भए। पातल े ाअफ्नो शरीर ढाके यसलााइ मनुष्यमा 

ाअएको चेतनाको पचहलो ह्लकरण भन्न सह्लकन्छ। 

मनुष्यमा यो प्रज्ञा चैतन्य प्रकाचशत हुनु ाइश्वरको काननुमा ाऄक्षम्य ाऄपराध ठहह्ऱरयो। मनुष्य धमषभीरू 

रहने, पाप कमषमा चलप्त पापी घोचर्त भयो। यसकारण ाइश्वरले सााँप, ाअदम र ाआभ तीनैलााइ ाऄलग-ाऄलग सजाय 

सुनाए। यस सजायलााइ ्ाप (Curse) भचनएको छ। ाइश्वरले सााँपलााइ यस्तो सजाय सुनाए, ‘पशुभह्ऱरमा तै ाँल े

माि यस ्ापको भार बोकु्न पनेछ, ताँ ाऄचहलेदचेख न ै पेटको बलमा घस्रेर सहड्नुपनछे, तैंले धूलो-मूलो खाएर 

लामो चजन्दगी ज्यूनुपनेछ। नारी र ताँ सधै ाँ एकाऄकाषलााइ घृणा गने ाऄिस्थामा हुनेछस्। नारीका सन्तानहरू तेरा 

कट्टर दशु्मन बने्नछन्। चतनीहरूले तरेो टााईको कुच्यााईनेछन् र तैंले चतनीहरूको कुकुष च्चामा डस्नेछस्।’३५ 

ाइश्वरले नारीलााइ पचन सजाय सुनाए, ‘गभाषिस्थामा हुाँदा तैंले धेरै कष्ट खपु्नपनेछ र प्रसिपीडा दाुःखदायी  

 

३३. द ओल्ड टेस्टामेन्ट, पूिषित्, पृ. ५ 

३४. पूिषित्, पृ. ७ 

३५. पूिषित्, पृ. ६ 
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हुनेछ। यचत हुाँदाहुाँद ै पचन ताँ ाअफ्नो पचतप्रचत सधै ाँ लालाचयत रहनेछस ् र ताँ सधै ाँ पचतको िशमा बस्नु बाध्य 

बने्नछस्।’३६ त्यसपचछ ाइश्वरले ाअदमलााइ पचन सजाय ह्लदए, ‘पत्नीको कुरा सनुेको हुनाले ताँ पचन यस ्ापको 

भागीदार छस्। तै ाँले जीिनभह्ऱर जीचिकाको लाचग कह्ऱठन पह्ऱर्म गनुषपनेछ। यस पह्ऱर्मले पचन केिल चसाईाँडी 

(Weedo) र  कााँडाहरू माि ाईत्पादन हुनेछ। यसकारण तै ाँल ेजगगली झारपात खानुपनेछ। जुन माटोबाट ताँ 

बचनएको छस् त्यही माटोमा चिलय नभाआन्जेलसम्म यस माटोलााइ तै ाँले ाईत्पादनको चनचम्त ाअफ्नो पचसनाल े

चभजााआराख्नुपनेछ। माटोबाट बचनएको तरेो दहे माटोमा न ैचमल्नेछ।’३७ 

यसप्रकारले बााआबलमा सृचष्टको प्रह्लिया ाइश्वरको चनर्ेधाज्ञाको ाईलगघनको कारणल े भयो। यसलााइ 

बााआबलको चनयमानुसार ाऄपराध तथा पाप भचनएको छ। यस ाऄथषले सृचष्टको गचतचिचध पापबाट सुरु भयो। 

सांसारमा जीिनको सञ्चालन पापी मनुष्यद्वारा भएको गचतचिचध हो। पापको फल भएको कारणले मनुष्य जीिन 

ाइश्वरीय ाऄचभशाप हो। ाइश्वरले मनुष्यलााइ पृर्थिीमा शासन गनुष भने्न ाअशीिाषद पचन यस ्ापको कारणले गदाष 

चिफल भएको दचेखन्छ। चनर्ेध गह्ऱरएको ज्ञानको फल खाएपचछ ाअदम र ाआभमा ाअफ्नै ाऄचस्तत्िप्रचतको चेतना 

पलाएर ाअयो। यस चेतनाकै कारण ती दाुइ प्राणीमाझ ाऄनुराग ाईत्पन्न भएको कुरा बााआबलमा ाईल्लेख गह्ऱरएको 

छ ...र सम्भोग ह्लियाद्वारा ाआभ गभषिती भाइ केन नामक छोराको जन्म भयो, त्यसपचछ ाऄरू सन्तानहरू जन्मे।’३८ 

यसरी बााआबलमा पचन ाअह्लदनर र ाअह्लदनारीमाझ रागात्मक सम्बन्धलााइ नै प्र्य ह्लदएको छ। सृचष्ट 

त्यसकालको एकमाि सिोपह्ऱर प्रयोजन चथयो। सांसार पापको कुण्ड हो र पे्रम, ाऄनरुाग, दाम्पत्य, गृहस्थ तथा 

सम्पूणष साांसाह्ऱरक ह्लियाकलाप पापको पह्ऱरणाम हुनाले मनुष्यको जीिनयापन प्रायचश्चतको चनरन्तर प्रह्लिया हो 

भने्न बााआबलीय मान्यता रहकेो छ। 

२.२.१.३. ्ीमदभागित महापरुाणमा नर-नारी ाईत्पचत्तको ाऄिधारणा 

्ीमदभागित महापुराणमा िर्जणत कथााऄनुसार परमसत्ता परमेश्वरको ाआच्छााऄनरुूप ब्रह्मले दस 

प्रकारका सृचष्ट सम्पन्न गरे ययचप, सांसारमा प्रजाको िृचद्ध हुन सकेन। मरीचच ाअह्लद शचिशाली ाऊचर्हरूद्वारा 

पचन प्रजाको िृचद्ध भएन भन्न ेकुरामा सृचष्ट िाणी यस्तो छ – 

 

३६. द ओल्ड टेस्टामेन्ट, पूिषित्, पृ. ६ 

३७. पूिषित्, पृ. ६ 

३८. पूिषित्, पृ. ७ 



१७ 

 

न ह्येधन्ते प्रजा ननूां दिैमि चनधातकम् 

एिां युिकृतस्तस्य दिैां चािेक्षतस्तदाज्।।५१।।३९ 

कस्य रूपमभूद ्द्वधेा यत्कायमचभचक्षते 

ता्याां रुपचिभागाम्याां चमथनुां समपयत।।५२।।४० 

यस्तु ति पुमान् सोज्भून्मनुाः स्िायम्भुिाः स्िराट् 

स्त्री यासीच्छतरूपाख्या मचहष्यस्य महात्मनाः।।५३।।४१ 

ाऄथाषत्, कुन ै दिैप्रकोपले सृचष्ट ाईपिम चल्नमा बाचधत भएको कुरा सोंचचरहकेो समयमा ाऄचानक 

ब्रह्माको शरीर दाुइ बराबर भागमा चिभि भयो। ‘क’ ाऄक्षरद्वारा ब्रह्मालााइ सम्बोधन गह्ऱरन्छ यसकारण ब्रह्माबाट 

चिभि भएर बनेको शरीरलााइ काया भचनएको हो। यी दाुइ ाऄलग भागबाट पुरुर् र स्त्रीको जोडा प्रकट भयो। 

यसरी प्रकट भएको पुरुर् सािषभौम सम्राट स्ियम्भु मनु भए र स्त्री ाईनकह्ळ महारानी शतरूपा भाआन्। भागित 

महापुराणमा यस घटनासाँगै ाऄको महत्त्िपूणष सृचष्ट प्रह्लिया सुरु भएको कुरा पचन स्पष्ट ाईल्लेख छ - 

तदा चमथुनधमेण प्रजा ह्येदाम्बभूचिरे 

स चाचप शतरूपायाां पज्यापत्यान्यजीजनत्।।५४।।४२ 

यस घटनापचछ चमथुनधमष (नर नारी सम्भोग)द्वारा प्रजाको िृचद्ध हुने प्रह्लिया सुरु भयो। महाराज 

स्िायम्भुि मनु र शतरूपाका पााँच सन्तानहरू भए। चप्रयव्रत र ाईत्तानपाद दाुइ पुिहरू र ाअकूचत, दिेहूचत र 

प्रसूचत तीन छोरी भए। 

ाअकूचतको चििाह रुचच प्रजापचतसाँग, दिेहूचतको चििाह ाऊचर् कदषमसाँग र प्रसूचतको चििाह दक्ष 

प्रजापचतसाँग सम्पन्न भयो र यी तीन कन्याहरूको सन्तानद्वारा सारा सांसार भह्ऱरपूणष भयो - 

ाअकूर्जत रुचये प्रादात्कदषमाय तु मध्यमाम् 

दक्षाययादात्प्रसूचत च यत ाअपूह्ऱरतां जगत्।।५६।।४३ 

३९. ्ीम्ागित महापुराण, १९९५, िेदव्यास, गीतप्रेस गोरखपुर, पृ. २२४ 

४०. पूिषित् 

४१. पूिषित् 

४२. पूिषित् 

४३. पूिषित् 
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यस व्याख्याले पचन ाअह्लद नर र नारीमाझ रागात्मक सम्बन्धको स्िरूप नै चनर्क्रदष्ट गरेको छ। ययचप, 

बााआबल र मुन्धुमको सृचष्ट िणषनमा भएको नर नारीको ाईत्पचत्तभन्दा बेग्लो धारणा यसले प्रस्तुत गरेको छ। यस 

व्याख्यााऄनुसार नर र नारी सृचष्टकताष ब्रह्माको एाईटै चसगगो शरीरको समान दाुइ भागमा चिभाजन भएर प्रत्येक 

भागबाट नर र नारी ाईत्पचत्त भएको हो। यस ाअधारमा नर र नारीको ाअचधकाह्ऱरक ाऄिस्थान एक समान हुनकुो 

सृचष्ट सम्मत युचि छ। यसले नर र नारीको जैचिक चलगग (सेक्स) र सामाचजक चलगग (जेन्डर)को ाऄसन्तुलन र 

ाऄन्तर्जिरोधलााइ ाऄध्ययन गन ेह्लदशामा एाईटा िाचन्तकारी ाअधार ह्लदन सक्छ। 

ाईत्पचत्त कथााऄनुसार बााआबलको सृचष्ट ाऄिधारणामा नर-नारीको ाऄिस्थान चभन्नता लगभग चिपयषस्त 

छ- 

क.  नर प्राथचमक छ, नारी दोस्रो दजाषकह्ळ छे। 

ख.  नर सम्पूणष छ, नारी एकागगी छे। 

ग.  नर चस्थर छ, नारी चन्चल छे। 

घ.  नर चिर्यकामी छ भन ेनारी चिर्यकामी माि नभएर नरको चिर्य कामनालााइ भड्कााईन े

प्राथचमक स्रोत भएकह्ळ छ। 

ङ.  नर ाऄपराधी छ भने नारी घोर ाऄपराधी छे। 

च.  नारीद्वारा ाअन्दोचलत भएको कारण ाइश्वरीय कानुनाऄनुसार नर दचण्डत भएको छ भन ेनारील े

ाअफ्नै ाअिेगहरूद्वारा प्रेह्ऱरत भएर दण्ड पाएकह्ळ छ। 

छ.  नर फुक्का र स्ितन्ि छ। ाइश्वरीय कानुनाऄनसुार नारी ाअफ्नो कामना र भािनाले पुरुर्प्रचत 

समर्जपत भएकह्ळ छ।  

यस्तै प्रकारल ेचाआाःत मनु्धमुको सृचष्ट िणषनाऄनुसार नर तागेराचनङिाफुमाङको पचहलो सृचष्ट हो र नारी 

दोस्रो। नरको ाऄपूणषतालााइ पूणष गनषका चनचम्त ाइश्वरले नारी सृचष्ट गरे। मुन्धुमको सृचष्ट िणषनले नर-नारीलााइ तथा 

ाऄन्तरगग चमिका रूपमा चचनाएको छ। मुन्धुमको ाऄिधारणााऄनुसार बन्धुत्ि, पे्रम, ाऄनुराग र दाम्पत्य ाइश्वरीय 

िरदान हो।४४ िस्तुताः मुन्धुममा नर र नारीको ाईत्पचत्तगत ाऄिस्थानले मैचिक सामन्जस्य र पारस्पह्ऱरक 

सहभाचगतापूणष सामाचजकताको ाअयामलााइ चिस्तार गरेको पााआन्छ। 

्ीमदभागित महापुराणको सृचष्ट िणषनले भने नर र नारीको ाऄिस्थान सृचष्टसम्मत रूपमा समान छ भने्न 

बताएको छ।४५ यसप्रकार ज्ञानका चिचिध शाखाहरूल ेह्लदएका नर-नारीको सामाचजक ाऄिस्थानगत चिचिधता,  

४४. चाआताः मुन्धुम, पूिषित्, पृ. १०८-१०९ 

४५. ्ीम्ागित महापुराण, पूिषित्, २२४ 
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ाऄसमानता र ाऄन्तर्जिरोधहरूले सृचष्टको व्याख्यालााइ निीन िैचाह्ऱरक ह्लदशा प्रदान गरेको दचेखन्छ। 

परितीकालमा चयनै ाऄिधारणाहरूले समाज व्यिस्थाको मूलधारा चनमाषण भाआरह्यो र समयको धारासाँगै 

पह्ऱरितषन पचन भाआरह्यो। िैह्लदककालदचेख ाअधुचनककालसम्मको समाज व्यिस्थाको ाऄध्ययन गदाष यो ऐचतहाचसक 

गचतशीलता स्पष्ट हुन्छ। समाजमा ‘जेन्डर’ले ह्लदएको ाऄिस्थानको ाअधारमा नै एाईटा सामाचजक एकााइले ाऄको 

एकााइसाँग ाऄन्तर्क्रिया सम्पन्न गछष भने ाईसले ाअफ्नो सहयोगी एकााइसाँग पचन सोही ाऄनुरूपको प्रचतह्लियाको 

ाऄपेक्षा गछष। नर र नारीको लाचग समाजप्रदत्त ाऄिस्थान पारस्पह्ऱरक ाऄन्तसषम्बन्ध पह्ऱरचालन गन े ाअधारभूत 

तत्ि हो। समाजमा व्यचिको ाऄिस्थान भने्न कुरा समाज प्रदत्त माि हुाँदनै ाऄर्जजत पचन हुन्छ। व्यचिले जब ाअफ्नो 

सामर्थयष र प्रचतभाद्वारा एाईटा चिशेर् सामाचजक पद र ाऄिस्थान प्राप्त गनष सक्छ तब ाईसको व्यिहार पचन सोही 

पद र ाऄिस्थानाऄनुरूप प्रस्तुत हुनेगछष। ाअफ्नो प्राकृचतक ाअिश्यकता र सामाचजक सरोकारको औचचत्य पूरा 

गनषका चनचम्त नर र नारी पारस्पह्ऱरक सम्बन्धको सूिमा बााँचधन पुग्छन्। नर र नारीका यस्ता सम्बन्धलााइ 

मुख्यताः दाुइ प्रकारमा चिभाजन गरी ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ - 

२.२.२. नर-नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक सांस्था 

समाजको औपचाह्ऱरक चिधानद्वारा स्िीकृत र मान्य सम्बन्ध नै नर नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक रूप हो। 

नर-नारीको सह-जीिनयापनको िैधाचनक चिकल्प चििाह हो। सामाचजक िा काननुी चिचध पुऱ्याएर नर र 

नारीचबच स्थाचपत हुन ेस्थायी सम्बन्धलााइ चििाह भचनन्छ।४६ चििाह नर र नारीद्वारा सम्पन्न गह्ऱरन ेिैधाचनक 

चिधान हो जसले ाईनीहरूलााइ सह जीिनयापन गने ाऄचधकार प्रदान गछष।४७ यस सह जीिनयापनको प्रह्लियाल े

पह्ऱरिार सांस्थाको चनमाषण हुन्छ र दाुइ पह्ऱरचचत ाऄथिा ाऄपह्ऱरचचत नर-नारीलााइ पचत पत्नीको सम्बन्धमा 

स्थाचपत गह्ऱरह्लदन्छ। यसरी चििाह र पह्ऱरिारले पचत-पत्नीलााइ िैिाचहक, पाह्ऱरिाह्ऱरक र सामाचजक ाअह्लद सबै 

प्रकारका सम्बन्धहरू पह्ऱरचालन गने मागष प्रशस्त गछष। नर नारीले जीिनभह्ऱर सञ्चालन गने सम्बन्धहरूको 

व्यिचस्थत ्ृगखला नै नर नारीमाझ सम्बन्धको औपचाह्ऱरक रूप हो। यसलााइ बुझ्नको लाचग पह्ऱरिारमा 

प्रत्येकले सम्पादन गने भूचमका र ाईत्तरदाचयत्ि औ समाजद्वारा प्रदत्त ाऄचधकार र सहुचलयतहरू नै ाअधारतत्िका 

रूपमा पााआन्छ। नर- नारीको युग्म पह्ऱरिार सांस्थाको ाअधार तत्ि हो। यी दिुैको सह्लिय सहभाचगतामा न ै

पह्ऱरिारको गचतचिचध सञ्चाचलत हुन्छ। िेदमा पचन ाअजीिन एकबद्ध बनेर ाईत्साहपूिषक जीिनयापन गनुष भने्न 

ाअशीिाषद नि िरिधूलााइ ह्लदाआएको छ। यो एकबद्धता ाअपसी ह्लियाकलापको ाऄन्तर्क्रिया हो ाऄचन यस 

ाऄन्तर्क्रियाले यी दाुइमाझ एक गम्भीर ाऄन्तरगगता चिकास गह्ऱरह्लदन्छ। यस ाऄन्तरगग िृचत्तले दिुैलााइ दिुैप्रचत  

४६. सोचसयलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, २०१३, चसएन शगकर राि, एसचन्द एन्ड कम्पनी चलचमटेड, न्यू ह्लदल्ली, पृ. १०१ 

४७. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, २०१३, राम ाऄहुजा, राित पचब्लकेसन, जयपुर राम ाऄहुजा, पृ. ११६ 
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गम्भीर रूपले ाईत्तरदायी बनााईाँछ। यस ाऄन्तरगग पारस्पह्ऱरकताले नै नर-नारीमाझ चिचशष्ट, जीिन्त र जह्ऱटल 

सम्बन्ध स्थाचपत हुन्छ। यस सम्बन्धलााइ बुझ्नका चनचम्त पह्ऱरिारमा प्रत्येकले सम्पादन गन े भूचमका र 

ाईत्तरदाचयत्ि औ समाजप्रदत्त ाऄचधकार र सहुचलयतहरू न ै ाअधार तत्िका रूपमा पााआन्छन्। यस्ता नर-नारी 

सम्बन्धलााइ तय गने चिधान भएका औपचाह्ऱरक सामाचजक सांस्थाहरूको ाऄध्ययन चनम्नप्रकारले गनष सह्लकन्छ – 

२.२.२.१. चििाह 

नर र नारीको िैधाचनक चमलन, नर र नारीद्वारा एाईटा सांस्था स्थापना गने ाअयोजन तथा नर-नारीमाझ 

सम्पन्न ाअत्मीय सामन्जस्य नै चििाह हो।४८ प्राथचमक रूपमा चििाह एाईटा ाअधारभूत सामाचजक सांस्था हो, 

पह्ऱरिार चनमाषणको औपचाह्ऱरक ाअयोजन र नागह्ऱरक समाजको ाअधारभूचम हो। चििाहपचछ नै नर र नारी 

सामाचजक कतषव्य र ाऄचधकारहरूको गचतचिचधमा पूणष रूपले सचम्मचलत बन्छन्। चििाह मानि सम्बन्धहरूको 

ाऄचत गचहरो र जह्ऱटल समन्िय पचन हो। चििाहले सामाचजक सम्बन्धहरूको सन्जाललााइ चिस्ताह्ऱरत गद ैसुदढृ 

पचन बनााईाँछ। प्रायाः सबै मान्यतााऄनुसार चििाह नैचतक व्यिस्था र गृहस्थी प्रीचत स्थापनाको केन्र हो। यो 

एाईटा प्रथा माि होाआन तर मनुष्यका प्राकृचतक ाअिश्यकता र सामाचजक प्रयोजनमाझको सम्झौता पचन हो भने्न 

एस राधाकृष्णनको भनााआलााइ सीएन शगकररािले पचन स्िीकार गरेका छन्।४९ समाजशास्त्रीय 

शब्दकोशाऄनुसार चििाहको ाऄथष िैधाचनक रूपले मान्यताप्राप्त ियस्क नर-नारीमाझको सम्बन्ध हो जहााँ केही 

ाऄचधकार र कतषव्यहरू दिुकैो लाचग सुचनचश्चत गह्ऱरएका हुन्छन्।५० राम ाऄहुजा एकजना व्यचिद्वारा सम्पूणष 

जीिनभह्ऱरमा समाजका चिचिध सांस्थाचनक व्यिस्था ाऄन्तगषत चनिाषह गन ेभूचमकाहरूमध्ये प्राथचमक महत्त्िको 

भूचमका चििाह हो भने्न चिचार राख्छन्।५१ ाईनको चिचारमा मान्छेको िैिाचहक भूचमका चिशेर् िैयचिक, 

ाऄसीचमत र भािनात्मक रूपले युि भएको कारण प्राथचमक स्थानमा रहकेो हो। यो भूचमका ाऄन्य सबै मैिी 

सम्बन्धहरूभन्दा चिशेर् हुन्छ ह्लकनभने यसमा यौन ाअयाम पचन जोचडएको हुन्छ। यौन भािना नर-नारीको 

सम्बन्ध ाऄझ गाढा र स्थायी बन्नमा सहयोगी हुन्छ। कमलराज शमाषको भनााआाऄनसुार चििाह नर-नारीचबच 

यौनचमलन र त्यसबाट ाईत्पन्न हुन ेसन्तानहरूलााइ िैधता ह्लदन, मान्छेको यौन ाअचरणलााइ चनयचन्ित र चनयचमत 

गनष चनमाषण गह्ऱरएको सांस्था हो।५२ चििाहले ियस्क नर-नारीलााइ सहचायष सहिास तथा सहसगगचतको ाऄनुमचत  

४८. ाआलास्रेटेड ाऄक्सफोडष १९९८, दोरली ह्लकन्डसले चलचमटेड एन्ड ाऄक्सफोडष युचनभर्जसटी प्रेस, गे्रट चब्रटेन, पृ. ४९९ 

४९. सोचसयलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृ. १०१ 

५०. ाऄक्सफोडष चडक्सनेरी ाऄफ सोचसयलजी, १९९८, दोस्रो सांस्करण, गोरचडन मासषल (सम्पा) ाऄक्सफोडष युचनभर्जसटी प्रेस, पृ. ३८८ 

५१. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृ. ११७ 

५२. ाअधारभूत समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्र २०१२, कमलराज शमाष, सनरााआज पचब्लकेसन काठमान्डु, पृ. १०३ 
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प्रदान गछष ययचप सहिास नै चििाह हो भने्न धारणा पचन चनर्जििाद छैन। ाअधुचनक समाजमा समचलगगी औ 

चिर्मचलगगी व्यचिहरूमाझको ाऄनौपचाह्ऱरक सहिास बढ्द ैगएको पााआन्छ। यस्ता सह ाअचारहरूले सामाचजक 

व्यिस्थाचभि चिरोधाभास ाईत्पन्न गह्ऱररहकेो ाईल्लेख चडक्सनेरी ाऄफ सोचसयलजीमा पााआन्छ।५३ यसरी चििाहको 

ाऄथष र पह्ऱरभार्ा शाश्वत छैन तर दशेकाल िातािरण सापेक्ष छ। चििाहका चिचिध प्रकारहरूले पचन यस 

कुरालााइ पुचष्ट ह्लदन्छ। चििाह प्राकृचतक चिधान होाआन तर मान्छेको लाचग मान्छेद्वारा नै चनर्जमत व्यिस्था हो 

यसकारण यसचभि िैचाह्ऱरक चिचिधता तथा ाऄन्तर्जिरोधहरू रहनु ाऄस्िाभाचिक होाआन। समाजाऄनसुार 

चििाहको प्रकृचत, कायष र ाईद्दशे्यमा ाऄन्तर पााआन्छ। ययचप, बुचनयादी रूपमा यो एाईटा सामाचजक सांस्था हो। 

चन्रदिे ह्ऴसहले शब्दकल्परमुलााइ ाईद्धृत गद ैचििाहको ाऄथष चिशेर् रूपले िरण गनुष ाऄथाषत् िधूलााइ चिचधित 

रूपमा चपतृघरदचेख पचतघर चलएर जानु हो भने्न बताएका छन्।५४ ाऊग्िेदमा चििाहको बेला िरल े िधूलााइ 

चचरसौभाग्य दान गने, चचरजीिन साथ रहरे गृहस्थ धमष पालन गने िचन ह्लदएको पााआन्छ।५५ यसका साथ ै

निचििाचहत िरिधूलााइ कचहल्यै चिछोड नहुने, सन्तानले भह्ऱरपूणष भएर जीिनभह्ऱर गृहस्थ सुखभोग गन े

ाअशीिाषद पचन ह्लदाआएको छ।५६ यस ाअधारमा सनातन शास्त्रले चििाहलााइ जन्मजन्मान्तरको पचिि बन्धन 

मानेको छ जसमा चिच्छेद र चिग्रहको धारणा राचखएको छैन। मनुस्मृचतमा चििाहलााइ दिैी योजना बतााआएको 

छ। िर (पचत)ले दिेताहरूद्वारा प्रदान गह्ऱरएको प्रसादको रूपमा िधू (पत्नी)लााइ प्राप्त गछष। यसैकारण दिैी 

ाअचरणाऄनुसार पचतले पत्नीको पालन गनुष ाऄचनिायष माचनएको छ।५७ मनुस्मृचतमा नर नारीको यौन सम्बन्ध र 

प्रजनन ह्लियालााइ पचन दचैिक ाअयोजन नै माचनएको छ जसमा दिुैमाझ सहकायषकाह्ऱरतालााइ प्राथचमकता 

ह्लदाआएको छ।५८ तर ाअधुचनक समयमा यस्ता धार्जमक ाऄिधारणाचभि पचन कानुनी र सामाचजक स्िीकृचतहरू 

समािेश गह्ऱरएका छन्। यसकारण कमलराज शमाषले होबेललााइ ाईद्धृत गद ैचििाहले चििाचहत व्यचिहरूमाझ 

ाअपसी सम्बन्ध, रि सम्बन्धी नाता, सन्तान तथा समाजको सम्बन्धलााइ पह्ऱरभाचर्त र चनयचन्ित गछष भनेका 

छन्।५९ नारीिादी ाऄिधारणाले चििाह सांस्था चनमाषणमा चपतृसत्तात्मक दबाि नै सिोपह्ऱर भएको हुनाले यसमा 

नारीको ाऄिस्थान र पह्ऱरपे्रक्ष्य स्पष्ट र चनचश्चत हुनुपने कुरामा जोड ह्लदन्छ। नारीिादी दचृष्टकोणमा चििाह  

५३. However in contemporary societies marriage is sometimes interpreted more liberally and the phrase 

‘living as married’ indicates that for many purposes it makes no sense to  exclude cohabitation. It 

should be noted however, that ever this more liberal definition usually excludes homosexual cauples, 

चडक्सनेरी ाऄफ सोचसयलजी, पूिषित, पृष्ठ ५१ 

५४. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, १९८७, चन्रदिे ह्ऴसह, चिश्वचियालय प्रकाशन िाराणसी, पृष्ठ २५ 

५५. ाऊग्िेद, २०३६, चतलकप्रसाद लुाआाँटेल (टीका) चियाथी पुस्तक भन्डार, काठमाण्डौ ाँ, पृष्ठ ९४० 

५६. ाआहिै स्तां मा चि यौष्ट चिश्वमामुव्यषश्नुतम िह्ळडन्तौ पुिैनषप्तुचभमोदमानौ स्िे गृह।े। ाऊग्िेद १०.८५.४२, पूिषित्, पृष्ठ ९४९ 

५७. देिदत्ताां पचतर भायाष चिन्दते नेच्छयात्मनाः। तााँ साध्िी चिभृयान चनत्यां दिेानाां चप्रयमाचरन्।। मनुस्मृचत २-९५, २००७, ाअचायष 

चशिराज (टीका) चौखम्बा, सुरभारती प्रकासन, िाराणसी, पृष्ठ ४४४ 

५८ प्रजनाथष चस्त्रयाःसृष्टााःसन्तानाथष च मानिााः तस्मात् साधारणो धमषाःक्षुतौ पत्न्या सहोह्लदताः।। ९-९६, पूिषित् 

५९ ाअधारभूत समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ ४० 
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नरप्रदत्त भौचतक सांसाधन र नारीप्रदत्त यौन सहुचलयतमाझ भएको ाऄसामान्य सम्झौता माि हो।६० 

मुचस्लम ाअस्थााऄनुसार चििाह सांस्कार होाआन तर नागह्ऱरक ाऄनुबन्ध (civil contract) हो जसको 

माध्यम नर-नारीको यौचनक ाअचरण र सन्तान पोर्णलााइ िैधता प्राप्त हुन्छ। यचत माि नभएर मुचस्लम 

कानुनाऄनसुार चििाह धार्जमक कतषव्य हो जसलााइ ाआबादत भचनएको छ।६१ ह्लिचश्चयन मान्यतााऄनुसार चििाह 

नर-नारीमाझ सम्पन्न हुने ाऄनुबन्ध हो जसले नर-नारीलााइ यौचनक चमलनमा, पारस्पह्ऱरक बन्धुत्िमा र पह्ऱरिार 

स्थापना कमषमा बााँध्ने काम गछष। यस ाअस्थाले चििाह मानि जीिनको कल्याणाथष ाइश्वरीय प्रािधान हो भने्न 

धारणा राखेको पााआन्छ।६२ 

२.२.२.२. चििाहको योग्यता 

ाऊग्िेदमा चििाहका चनचम्त िर-िधू ियस्क हुनुपने कुरा स्पष्ट ाईल्लेख छ। ाअमाले ाअफ्ना कन्याहरूलााइ 

युिास्थामा पुगेपचछ साज ्ृगगार गरेर मेलामा पठााईाँ चथन् जहााँ ाईनीहरूले सुन्दर र ियस्क पुरुर्हरूको 

जमातमा ाअफ्ना पचत रोज्थ।े६३ यस ाअधारमा िैह्लदककालमा चििाह व्यिस्थाचभि नारीको स्िेच्छा सरुचक्षत 

चथयो भने्न बुचझन्छ। चििाहमा िर-िधू शारीह्ऱरक र मानचसक दिुै रूपले सक्षम हुन ु ाअिश्यक माचनन्र्थयो।६४ 

चििाहाऄचघ िरले ाअफ्नो व्यचित्ि चिकास गनुष प्रयोजनीय माचनन्र्थयो। तीनै िेद ाऄथिा दाुइ िेद ाऄध्ययन गरेका 

ाऄथिा एक माि िेदमन्ि ब्राह्मणाह्लद िमद्वारा पढेर ाऄस्खचलत ब्रह्मचयषले युि पुरुर्ले चििाह गरेर गृहस्था्ममा 

प्रिेश गनष सक्छन् भने्न कुरा मनुस्मृचतमा चबस्तार गह्ऱरएको छ।६५ माता र चपताको सचपन्ड र सगोिमा नपन े

कन्या न ैचििाह कमष र पुत्िोत्पादनाह्लद कमषका चनचम्त पचन योग्य एिां प्रशांसनीय माचनएको छ।६६ मनुल ेचििाह 

कमषमा दस प्रकारका कूल लक्षणलााइ िर्जजत गनष ाअिश्यक बताएका छन्।६७ ती हुन् – 

 

६०. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृ. १९९५ 

६१. सोचसयलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १२१ 

६२. पूिषित्, पृष्ठ १२५ 

६३. ह्लकयती योर्ा मयषतो पह्ऱरप्रीतापन्यसा िायेण, भरा िधूभषिचत यत्सुपेशााः स्ियां सा चमिां बनुते जने चचत्। ाऊग्िेद १०-२७-१२, 

पूिषित्, पृष्ठ ९७६ 

६४. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १५ 

६५. िेदानधीत्य िेदौ िा िेदां िााईचप यथािमम्, ाऄचिप्लुतब्रह्मचयो गृहस्था्ममािसेत्। मनुस्मृचत ३-२, पूिषित्, पृष्ठ १४३ 

६६. ाऄसचपन्डा च या मातुरसगोिा च या चपतुाः। सा प्रशस्ता ह्लदिजातीनाां दारकमषचण मैथुने। मनुस्मृचत ३-४, पूिषित्, पृष्ठ १५४ 

६७. पूिषित् 
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१. यज्ञ ह्लियाहरूद्वारा हीन कूल। 

२. पुरुर्को सगख्या कम भएको कूल। 

३.  ाऄचधक रोम भएका पुरुर्हरूले भह्ऱरएको कूल। 

४. ाऄशोरोग (हर्ाषरोग)ले पीचडत कूल। 

५. क्षयरोगले ग्रस्त कूल। 

६. चिचिध रोगहरूले ाऄचधकाचधक ग्रस्त भाआरहने कूल। 

७. मृगी रोगले पीचडत कूल। 

८. श्वेत कुष्ठ रोगले रोगी कूल। 

९. गचलत कुष्ठ रोगले ग्रस्त कूल। 

चाणक्यले चासह ाअफ्नो समान कूलमा चििाह सम्बन्ध स्थाचपत गनुष ाईचचत हो भने्न कुरा बताएका छन्। 

ाईनको भनााआाऄनुसार बुचद्धमान पुरुर्ले ाऄसुन्दर भए पचन कुलीन कन्यासाँग न ै चििाह गनुष ाअिश्यक छ।६८ 

मनुस्मृचतमा चििाहको लाचग ाईच्च (कुलीन) कूल र स्िस्थ हुनु ाऄपह्ऱरहायष माचनएको दचेखन्छ। चिदरु नीचताऄनसुार 

पचन हीन कूलमा चििाह सम्बन्ध स्थाचपत गदाष ाईच्च कूल पचन चनचन्दत कूलमा पह्ऱरणत हुन्छ६९ तथा रोगी माचनस 

मुदाष समान हुनाले चििाहको चनचम्त ाऄयोग्य भनी बतााआएको पााआन्छ।७० मनुस्मृचतमा िरका चनचम्त िेदाह्लद 

ज्ञानले युि योग्यताको कामना राचखएको भए तापचन कन्याको लाचग कुनै व्यचिगत ज्ञान र मेधाको ाऄपेक्षा 

गह्ऱरएको पााआाँदनै। कन्या शालीन, मयाषदाशील, मधुर िाणीले सम्पन्न, कमनीय र चचत्ताकर्षक तथा हात्ती र 

हााँसको चालसमान लचकदार लय भएकह्ळ हुन ाअिश्यक बतााआएको छ।७१ मनुस्मृचतमा चििाहको लाचग 

नारीलााइ पूणष यौिन प्राप्त गनुषपने कुरामा जोड ह्लदाआएको छ र रजस्िलालााइ कन्याको ियस्कताको ाऄचन्तम सीमा 

माचनएको छ। रजस्िला सुरु भएको तीन िर्षचभिमा कन्यादान गनुषपने चिधान छ। यह्लद यस्तो नभएको खण्डमा 

तीन िर्षको ाऄिचधपचछ कन्याले ाअफ्नो ाआच्छाद्वारा ाअफू सुहााईाँदो पचत िरण गनष सक्छे। यसबाट िर-िधू 

कसैलााइ पचन कुनै दोर् ला्न े छैन भन्ने मनुको ाअचार सांचहता छ।७२ तर धमष पालनका चनचम्त माि चपताले ाऄगुणी 

तथा ाऄयोग्य िरलााइ कन्यादान गनुष ाऄनुचचत हो। योग्य िरको ाऄप्राचप्तमा कन्या ाअजीिन ाऄचििाचहत रुपमा  

 

६८. िरयेत् कुलजाां प्राज्ञो चिरुपाचमचप कन्यकाम्। रुपशीलाां न नीचस्य चििाहाः सदशृे कुले।। नीचत २०६६, मदन प्रसाद ाऄयाषल, 

्ीमती रमादिेी ाऄयाषल, काठमान्डु, १-१४, पृष्ठ ३४१ 

६९. मनुष्ये गुणाः कचश्चद ्राजन सघनतामृते। ाऄनातुरत्िाद भरां ते मृतकल्पा चह रोचगण।। पूिषित्, ४-६७, पृष्ठ १३३ 

७०. ाऄचनज्यमा कुचििाहिैेदस्योत्सादनेन च। कुलान्यकुलताां याचन्त धमषस्याचतह्लिमेण च।। पूिषित्, ४-२६, पृष्ठ १३४ 

७१. ाऄव्यगगाडगगी सौम्यनाम्नी हांसिारणगाचमनीम्, तनुलोमकेशदशनाां मृद्वङगीमुद्वहते चस्ययम्। मनुस्मचृत, ३-१०, पूिषित्, पृष्ठ १४५ 

७२. िीचण िर्ाषण्यदीक्षत कुमाऱ्यृतुमती सती। ाईध्िं तु कालादतेस्माद ्चिन्दते सदशृ पचतम्।। ९-९०, पूिषित्, पृ. ४४३ 
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चपताको घरमा बस्न सके्न प्रािधान ाईचचत माचनएको छ।७३ मनुस्मृचतमा चििाह कमषका चनचम्त तय गह्ऱरएको ाईमेर 

ाऄिचध चििादस्पद दचेखन्छ। मनुले एकाचतर पूणष यौिनप्राप्त नर-नारी नै चििाहका चनचम्त योग्य बताएका छन ्

भने ाऄकोचतर, तीस िर्षको पह्ऱरपक्व नरसाँग बाह्र िर्षकह्ळ कन्याको चििाह गने चिचार राखेका छन्। सगकटकालीन 

पह्ऱरचस्थचतमा शीघ्रतापूिषक गृहस्थ धमष सम्हाल्ने प्रयोजन हुाँदा चौबीस िर्षको िरलााइ ाअठ िर्षकह्ळ कन्या चििाह 

गनष सह्लकन्छ।७४ ाअफूभन्दा ाईच्च कूल, चियाह्लद गुणहरूले युि, सुन्दर, समानजातीय िर प्राप्त भए चििाहको 

ाईमेर नपुगेका नाबाचलक कन्याको चििाह शास्त्रचिधानाऄनुसार गनुष ाईचचत माचनएको छ।७५ यस चिधानमा बेमेल 

चििाह र बाल चििाहको सूि पचन भेह्ऱटन्छ। यस्तो चििाह व्यिस्था कन्याको लाचग ाऄसचहष्णु र ाऄमगगलकारी 

हुन्छ ह्लकनभने सानो ाईमेरमा चििाह सम्पन्न हुनाले कन्याको शारीह्ऱरक र मानचसक चिकासको ाऄिसर नै ाऄन्त्य 

भएको दचेखन्छ। यसका साथ ैिर र िधूमाझ ाईमेरको ठूलो ाऄन्तराल परेको हुनाल ेपचत-पत्नीमाझ चिकास हुनपन े

बन्धुत्ि र सहभाचगताको भािना ाईत्पन्न हुन सक्दनै। यसरी िैह्लदककाल समाप्त भाआसकेपचछ ाऄल्प ाईमेरमा न ै

कन्या चििाह गनुषपने कारणहरूमा चिदशेी ाअिमणको समय कन्याको कौमायषको रक्षा गनुष, िणष सगकर 

प्रजननमा चनयन्िण राख्नु, जैन र बौद्ध धमषको प्रभािमा गृहस्थी पह्ऱरचालनामा चशचथलता ाअएको तथा धेरै 

पुरुर्हरू सांसार त्यागेर सन्न्यासी चभक्षु बन्द ै पलायन गह्ऱररहकेो समयमा चििाहद्वारा पुरुर्हरूलााइ साांसाह्ऱरक 

भोगचतर प्रिृत्त गरााईनु र सामाचजक व्यिस्थालााइ बनााआराख्ने चचन्तन प्रमुख चथए भने्न धारणा चन्रदिे ह्ऴसहको 

छ।७६ राम ाऄहुजाले रामबचल पाण्डलेााइ ाईद्धृत गद ै चििाहमा कन्याको ाईमेर सीमा घट्नुका चनम्न कारणहरू 

बताएका छन्७७ - 

क.       ाअयषहरूको ाअमोद चप्रयता। 

क. बाचहरी ाअिमणमा कुमारी कन्याहरूको कौमायष ाऄसुरचक्षत हुनु। 

ख. समाजमा नारीहरूको हीन स्तर हुनु। 

ग. चििाहमा कन्यादानलााइ ाईपहार (कन्या) प्राचप्तको िस्तुगत धारणामा सीचमत गनुष ाऄचन ाईपहारमा 

चोखोपन (ाऄक्षतयोनी)को ाअकागक्षा राख्नु। 

ाअधुचनक कालमा ाऄल्पिय (बाल) चििाहको चिरोधमा समाज सुधारकहरूले व्यापक ाऄचभयान 

चलाएको भारतीय ाआचतहास छ। राजा राममोहन राय, ाइश्वरचन्र चियासागर ाअह्लदको सह्लियतामा सन् १८४६  

 

 

७३.ह्ऴिशद्वर्ोद्वहते् कन्याां हृयाां द्वादशिार्जर्कह्ळम्। त्र्याष्टपर्ोडष्टिर्ाष िा धमे सीदचत सत्िराः। मनुस्मृचत, ९-९४, पूिषित्, पृ. ४४३ 

७४. काममा मरणात् चतष्ठदे ्गृह ेकन्यतुषमत्यचप। न चैिैिाां प्रयच्छेत् तु गुण गुणहीनाय कर्जहचचत्।। ९-८९, पूिषित्, पृष्ठ ४४३ 

७५. ाईत्कृष्टायाङचभरुपाय िराय सदशृाय च। ाऄप्राप्तामचप ताां तस्मै कन्या दयाद ्यथचिचध।। ९-८८, पूिषित्, पृष्ठ ४४२ 

७६. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १७५ 

७७. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ १६३ 
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मा कानुन ाअयोगले दस िर्षभन्दा कम ाईमेर भएका पत्नीहरूसाँग यौन ाअचार गनुष कानुनी रूपमा िर्जजत छ भने्न 

प्रस्तािना राखेको चथयो। यसको दस िर्षपचछ सन ्१८६० मा यो काननु व्यिहारमा ाअएको चथयो तर भारतीय 

नारीहरूको पचतभचि तथा पचतव्रता धमषको ाऄटल ाअस्थाको कारण यो ाऄसफल भएको चथयो भने्न कुरा राम 

ाऄहुजाले ाईल्लेख गरेका छन।्७८ धेरै समयको सामाचजक सगघर्ष र कानुनी ाईतार चढााईपचछ सन् १९७६ को 

कानुनी सांशोधनले चििाहमा िधूका चनचम्त ाऄठार (१८) िर्ष र िरको लाचग एक्कााआस (२१) िर्ष योग्य ाईमेर भनी 

चनचश्चत गरेको छ।७९ यसरी िर र िधूमाझ ाईमेरको तीन िर्षको ाऄन्तर कानुनल े औपचाह्ऱरक मानेको छ। 

िात्सायनले पचन नर-नारीमाझ तीन िर्षको ाऄन्तरलााइ नै ाईत्तम मानेका छन्।८० ाईमेरको यस ाऄन्तरले िर-

िधूमाझ मानचसक र बौचद्धक ाऄन्तर ाऄचधक पदनै र दाुइमाझ भािनात्मक सहचायष र बन्धुत्ि सम्बन्ध स्थाचपत 

हुने सम्भािना ाऄचधक हुन्छ भने्न िात्सायनको चिचार पााआन्छ। ाअधुचनक समयमा भारतीय कानुनले तय 

गह्ऱरह्लदएको ाऄठार (१८) र एक्कााआस (२१) िर्ष व्यचिको ियस्कताको प्रामाचणकता माचनएको छ। तर ियस्कता 

सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय ाऄध्ययन फराह्लकलो पााआन्छ। रोबटष ब्लडलााइ सन्दभषमा सलद ै राम ाऄहुजा ाईन ै

व्यचिलााइ ियस्क मान्छन् जसले ाअफ्नो व्यचिगत सम्बन्ध स्थाचपत  र पह्ऱरचालन गनष सके्न क्षमताको चिकास 

गनष सक्छ तथा जसले ह्लदने क्षमता (स्नेह, पे्रम र सहानुभूचत) ाऄचन चलने क्षमता (ाईत्तरदाचयत्ि) राख्न सक्छ।८१ राम 

ाऄहुजाले ियस्कताका पााँच प्रकारहरूमाचथ प्रकाश पारी यसका लक्षणहरू बताएका छन,्८२ - 

क. कालिचमक ियस्कता (Chronological Maturity) : यस ाऄन्तगषत व्यचिको जन्मदचेखको समयको 

गचणत ाअाईाँछ तर समयको गचणतमा व्यचिको सिाषगगीण चिकासको चस्थचत सधै ाँ सामान्य नरहनु पचन 

सम्भि छ। 

ख. जैचिक ियस्कता (Zoological Maturity) : यस ाऄन्तगषत व्यचिको शारीह्ऱरक मापको चहसाब ाअाईाँछ। 

यसमा कन्याहरूको माचसक धमषको पक्ष पचन महत्त्िपूणष छ। 

ग. मानचसक ियस्कता (Mental Maturity) : यसले बौचद्धकस्तर (Itelligence quotient) र 

ाईमेराऄनुसार व्यचिको मनोिैज्ञाचनक ाअचरणको चस्थचत बुचझन्छ र त्यसबाट व्यचिको मानचसक 

ियस्कता तय गनष सह्लकन्छ। 

घ. भािनात्मक ियस्कता (Emotional Maturity) : यसको ाऄथष व्यचिले ाअफै व्यचिगत सम्बन्ध स्थाचपत 

गने र पह्ऱरचालन गने क्षमताको चिकास गनष सक्षम हुनु हो। 

 

७८. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृ. १६६ 

७९. सोचसयोलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृ. ११८ 

८०. िात्सायनका कामसूि, २०१०, ाअचायष रामचन्र शास्त्री (टीका), मनोज पचब्लकेसन, ह्लदल्ली, पृ. २९ 

८१. A mature Person is one who has developed the ability to establish and maintain personal relationship 

or one who has the ability to give (affection, love and Sympathy) and taken (responsibilties). ाआचन्डयन 

सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृ. १६८ 

८२. पूिषित् 
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ङ. सामाचजक ियस्कता (Social Maturity) : सामाचजक ियस्कताको ाऄथष सामान्य सामाचजक जीिन 

चजाईने पयाषप्त ाऄचभज्ञता प्राप्त गनुष हो। 

यसरी भारतीय काननु ाऄन्तगषत िरका चनचम्त एक्कााआस ाऄचन िधूको लाचग ाऄठार िर्षको ाअयु सीमाल े

समाज मनोचिज्ञानलााइ समेत समेट्न सक्छ भने्न चिद्वानहरूको भनााआ पााआन्छ।८३ 

चििाहका योग्यताहरूमध्ये धन पचन एाईटा तत्ि हो। िैह्लदक एिां ाईत्तर िैह्लदककालमा समाज व्यिस्था 

सञ्चालनको लाचग र शिु जयका चनचम्त िीर पुिहरूको ाअकागक्षा राखेर ाईत्तम कन्या प्राप्त गने ाऄभीष्ट 

राचखन्र्थयो जसका चनचम्त िर पक्षले कन्या पक्षलााइ धन ह्लदने ाईपाय पचन गह्ऱरन्र्थयो। दोर्पूणष िरका चनचम्त ाईत्तम 

कन्या प्राप्त गनष पचन धनको व्यय गने चलन चथयो।८४ कन्या पक्षले ाअफ्नो ाअर्जथक चस्थचतमा सुधार गनषका चनचम्त 

नै िर पक्षबाट धन चलन तयार हुन्थे८५ ययचप, यो प्रह्लिया दोहोरो चथयो। दोर्पूणष कन्यालााइ ाईत्तम िर प्राचप्तको 

लाचग िर पक्षलााइ राम्रो धनराचश ह्लदने ाईपाय गह्ऱरएको कुरा चन्रदिे ह्ऴसहले चचाष गरेका छन्।८६ ाऊग्िेदमा 

प्रयोग भएको ‘िहतु’ शब्दको ाऄथष िधूले मााआतघरबाट ल्याएकह्ळ धन-सम्पचत्त भचनएको छ।८७ प्राचीन समयमा 

भएको धन लेनदनेको यस प्रचलनमा ाअधुचनक समयमा व्यापक रूपमा फैचलएको ‘दााआजो प्रथा’को सूि पााआन्छ। 

स्िेच्छाले पचतिरण गन े कन्याले मााआतबाट ह्लदाआएको धनग्रहण गनुष ाईचचत होाआन ाऄचन रजस्िला कन्यालााइ 

चििाह गन ेिरल ेकन्या पक्षलााइ कन्याशुल्क ह्लदन ेाअिश्यकता छैन भने्न मनुस्मृचतको चिधान छ।८८ ाअचायष मनलु े

सांसारको कुनै पचन माचनसल ेकन्याशुल्क चलने कामलााइ िर्जजत गरेका छन् ह्लकनभन ेयसले परोक्ष रूपमा कन्या 

चिियको ाऄथषबोध हुन्छ।८९ तर दोर्िती कन्यालााइ चनदोर् र ाईत्तम बताएर कन्यादान गह्ऱरएको भए त्यस 

दाताको दान चनरथषक र व्यथष घोचर्त गह्ऱरनुपछष।९० मुचस्लम ाअस्थााऄनुसार हुन े चनयचमत चििाह (शाही 

चििाह)मा ‘मेहर’को ह्ऱरिाज पााआन्छ। ‘मेहर’ िरले िधूलााइ ह्लदने ाईपहार राचश हो। सामान्य रूपले हदेाष यो 

‘कन्याशुल्क’ बुचझन्छ तर मुचस्लम चिधानाऄनुसार यसलााइ िधूको ाअर्जथक सुरक्षा माचनएको छ। मुचस्लम चििाह 

ाऄनुबन्ध भएको कारणले कुनै समय ाऄचानक चििाह चिच्छेद भएमा ाऄथिा िरको मरण भएमा िधूलााइ प्राप्त 

हुने ाअर्जथक सांरक्षण हो जो चििाहपूिष नै चनचश्चत गह्ऱरन्छ।९१ यसकारण चििाह गने िरले ‘मेहर’को राचश चतनष 

सके्न हचैसयत राख्न ाऄचनिायष माचनन्छ। यसका साथै शाही चििाह गनष ाआच्छुक िर-िधू दिुै ियस्क, शारीह्ऱरक र  

 

८३. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृ. १६८ 

८४. ाऊग्िेद १०-२७-१२, पूिषित्, पृष्ठ ८७६ 

८५. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १०३ 

८६. पूिषित् 

८७. तु्यमग्रे पयषिहन्सूयाष बहतुना सह। पुनाः पचत्यो जायाां दा ाऄ्ेन  प्रजया सह।। ाऊग्िेद १०-८५-३८, पूिषित्, पृष्ठ ९४९ 

८८. मनुस्मृचत, ९-९२-९३, पूिषित्, पृष्ठ ४४३ 

८९. ाअददीत न शुरोचप शुल्कां  दचुहतरां ददत्। शुल्क चह गृह्िन कुरूते छन्नां दचुहतृचिियम।। पूिषित्, ९-९८, पृष्ठ ४४४ 

९०. यस तु दोर्िती कन्यामनाख्यायोपपापदयेत्। तस्य तद ्चितथ कुयाषत कन्यादातुर दरुात्मनाः।। पूिषित्, ९-७३, पृष्ठ ४३९ 

९१. सोचसयलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १२१ 
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मानचसक रूपले स्िस्थ, समान सामाचजक स्तर र हचैसयत हुनु ाअिश्यक माचनएको छ। मुचस्लम चििाह 

व्यिस्थामा जीिन साथीको खोजमा रि सम्बन्धलााइ प्राथचमकता ह्लदाआन्छ। ह्लिचश्चयन ाअस्थााऄनुसार पचन 

चििाह नर-नारीमाझ हुने ाऄनुबन्ध हो। यो ाइश्वरीय प्रािधान भएको हुनाले िर-िधू बन्न चाहनेले चचषमा ाअफ्नो 

ह्लिचश्चयन ाअस्थाको प्रमाणपि प्रामाचणक गरााईन र चह्ऱरि प्रमाणपि जाँचााईन ाऄचनिायष छ। रि सम्बन्धबाट 

मुि, समान सामाचजक स्तर, शारीह्ऱरक र मानचसक रूपले स्िस्थ हुनुलााइ चििाहको योग्यता बतााआएको छ।९२ 

चहन्द,ू मुचस्लम र ह्लिचश्चयन चििाह चिधानचभि सबैमा शारीह्ऱरक र मानचसक स्िास्र्थय र समान सामाचजक 

स्तरको शतष राचखएको छ। चििाह शारीह्ऱरक, सामाचजक र मानचसक प्रयोजनलााइ चसद्ध गन ेप्रह्लिया भएकोल े

व्यचिको स्िास्र्थय प्राथचमक रूपमा महत्त्िपूणष छ। समान सामाचजक स्तरको ाऄथष चिचिध हुनसक्छ। ाअफूभन्दा 

चनम्न सामाचजक स्तरमा चििाह सम्बन्ध राख्दा ाअफ्नो पचन सामाचजक मयाषदा घट्ने ाअशगका यस चिर्यमा 

राचखएको पचहलो सािधानी हो। िात्सायनले पचन िर-िधूको समान सामाचजक स्तरलााइ महत्त्ि ह्लदएका छन।् 

यस सम्बन्धमा ाईनको मनोिैज्ञाचनक व्याख्या पााआन्छ। ाअफूभन्दा ाईच्च स्तरकह्ळ कन्या चििाह गदाष िरमा हीन 

कुण्ठा ाईत्पन्न हुन्छ औ चनम्न स्तरकह्ळ कन्या चििाह गदाष ाईच्च कुण्ठा ाईत्पन्न हुन्छ। यी दिुै ाऄिस्थामा िैिाचहक 

सम्बन्ध स्िस्थ र कुशल हुाँदनै र चििाह ाऄसफल हुने सम्भािना ाऄचधक रहन्छ। तर चििाह िर-िधूमा परस्पर 

समान ाअनन्दको ाऄनुभूचत गरााईने तथा दिुैको एकाऄकाषको पूरक भएको ाअभास ह्लदने तथा एकाऄकाषलााइ िरण 

गरेकोमा गिष, गौरिको भाि जगााईने ाईत्तम प्रह्लिया हुन ुाऄचनिायष छ।९३ यसैल ेचििाह समान सामाचजक स्तर र 

हचैसयतमा सम्पन्न गनुषपने कुरामा िात्सायनले जोड ह्लदएका छन्। 

२.२.२.३. चििाहका प्ररेक तत्िहरू 

चििाह मानिकृत सामाचजक सांस्था हो। मान्छे जाचतले ाअफ्नै नसैर्जगक र सामाचजक प्रयोजनहरू पूणष 

गनषका चनचम्त चििाह व्यिस्थामा बस्न रुचच राख्छन्। मान्छे जाचतमा यस्तो ाऄचभरुचच ाईत्पन्न गने मुख्य पे्ररक 

तत्िहरू छन् जसलााइ चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

२.२.२.३.१. धमष 

चहन्द ूधमाषिलम्बीहरूको लाचग चििाह धार्जमक कतषव्यको चिर्य हो। प्रत्येक चहन्द ूधार्जमक सांस्कारको 

रूपमा चििाहप्रचत प्रचतबद्ध हुन्छ। चहन्द ूचििाहमा सामाचजक ाऄनुबन्ध र यौन जीिनयापनको िैधता प्राप्त गने 

माि धारणा हुाँदनै। यसकारण चििाह धमष ाअधाह्ऱरत पचिि ह्ऱरिाज हो। धमष ाअचरणल ेपूणष हुनका चनचम्त चहन्द ू 

 

९२. सोचसयोलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ ११३ 

९३. परस्परसुखास्िादा िह्ळडा यि प्रयुज्यते। चिशेर्यन्ती चान्योन्यां सम्बन्धाः स चिधीयते।। िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृष्ठ १५४ 
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ाऄनुचरहरू चििाहलााइ पूणष समपषणसाँग ग्रहण गछषन्। चहन्द ू शास्त्रमा मनुष्यको सम्पूणष जीिनलााइ चनचश्चत 

ाअयुसीमा ाऄन्तगषत चार ाअ्ममा बााँडरे राचखएको र प्रत्येक ाअ्माऄनुसारको कमषयोगमा समर्जपत हुनुपन े

ाअचार सांचहता छ। गाहषस्र्थय, ाअचायषकूल, मौन र िानप्रस्थ ती चार ाअ्महरू हुन्।९४ समयको िचमक 

चिकासाऄनुसार चयनको स्िरूप यस्तो हुन्छ – ाअचायषकूल (ब्रह्मचायष) गाहषस्र्थय, िानप्रस्थ र मौन (सन्न्यास)। 

यीमध्ये गाहषस्थधमषलााइ प्रमुखता ह्लदनका चनचम्त नै ाअपस्तम्बमा धमष सूिले यसलााइ प्रथम स्थान ह्लदएको हो।९५ 

यी तीन ाअ्मीहरू (ब्रह्मचारी, िानप्रस्थ र सन्न्यासी) ज्ञानद्वारा र ाऄन्नद्वारा गृहस्थबाट नै पोचर्त हुन्छन्। 

यसकारण गृहस्थ ाऄन्य ाअ्महरूभन्दा जेठो छ भने्न िणषन मनुस्मृचतमा पचन पााआन्छ।९६ मनुष्यले ाअफ्नो 

जीिनभरमा धमष ाऄथष, काम, मोक्ष चार पुरुर्ाथष ाअजषन गने ाईद्दशे्य राख्नु, यसकै चनचम्त कमषरत रहन ुाऄचनिायष 

माचनएको छ। चार ाअ्महरूमध्ये गृहस्था्मलााइ ्ेष्ठ माचननुको कारण यही एाईटा ाअ्मको व्यिस्थालााइ 

ाऄनुपालन गनाषले माि धमष, ाऄथष, काम, मोक्ष प्राप्त हुनसके्न ाऄिसर पााआन्छ।९७ यस ाअ्ममा बसेर मान्छेले 

जीिनमा ाअिश्यक पााँच यज्ञ सम्पन्न गनष सक्छन्। ाऄहुत जप (िेदाध्ययन िा ब्राह्मज्ञान), दतुहोम (दिेयज्ञ), प्रदतु 

(भूतयज्ञ), ब्राह्म्य दतु ाऄचतचथ ब्राह्मणको भोजन (मनुष्ययज्ञ) र प्राचशत (चपतृतपषण) हुन्।९८ गृहस्थल े

िेदाध्ययनद्वारा ब्रह्मयज्ञ, होमद्वारा दिेयज्ञ, ्ाद्ध कमषद्वारा चपतृयज्ञ, ाऄन्नद्वारा मनुष्ययज्ञ, बचलद्वारा भूतयज्ञ 

सम्पन्न गनष सक्छन्९९ र मनषु्यजीिनमा जन्मदचेख नै लागेको ाऊणबाट मुि हुनसक्छन्।१०० यसरी गृहस्था्म 

धमष ाअचरणको प्रमुख सांस्था हो जसमा एाईटा साधारण गृहस्थले पचन िेदज्ञानी महापुरुर्ले जस्तै चार 

पुरुर्ाथषको साधना गनष सक्छन्। सांसारका सम्पूणष चराचर ाऄचन ाऄन्य तीन ाअ्मीहरू पचन पूणष रूपले 

गृहस्थमाचथ नै चनभषर हुन्छन्। िायुको सहारामा सम्पूणष जीिजगत बााँचेझै ाँ सबै ाअ्मी माचनसहरू गृहस्थमा 

ाअच्त भएर परम सत्तालााइ प्राप्त गछषन्।१०१ गृहस्थ ब्राह्मणले सबै प्राणीहरूको सिेा गद ै सोझो रूपमा तजे 

स्िरूप परमधाममा जान्छन्।१०२ यस व्यापक धार्जमक ाऄिधारणाले पे्रह्ऱरत भएर चहन्द ूनर-नारी चििाह सांस्थामा 

प्रिेश गछषन्। ाआसााइ र ाआस्लाम ाअस्थामा चििाह ाऄनुबन्ध भए तापचन एाईटा पचिि धार्जमक कतषव्य हो भने्न कुरा 

माचनएको छ। परमेश्वर र ाऄल्लाहले ाअयोचजत गह्ऱरह्लदएको यस व्यिस्थाचभि मान्छेले चििाहद्वारा ाअफ्नो धमष 

 

९४. ाअ्य्येचन्त ्ेयोर्जथनाः पुरुर्ा येरु्ते ाअ्ममााः। गाहषस्र्थयमाचायषकुलम् मौनां, िानप्रस्थचमचत। ाअपस्तम्ब-धमषसूि, २००८, नेपाल 

राजकह्ळय प्रज्ञा प्रचतष्ठान, नेपाल, निम पटल, १, पृष्ठ २३७ 

९५. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ २४५ 

९६. यस्मात ियोप्या्चमणो ज्ञाननेाङनेन चान्िहम्। गृहस्थैनेि धामषन्ते नस्माज ज्येष्ठा्मो गृही। । ाअपस्तम्ब-धमषसूि, ७८, पृष्ठ १५८ 

९७. पूिषित्, पृष्ठ १९ 

९८. मनुस्मृचत, ३ : ७३-७५,पूिषित्, पृष्ठ १५८-१५९  

९९. पूिषित् 

१००.पूिषित्, पृष्ठ १५८-१५९ 

१०१. पूिषित् 

१०२. पूिषित् 
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 पालन गनुषपछष भन्ने चिश्वास छ।१०३ 

२.२.२.३.२. रचत 

रचत शृगगार रसको स्थायी भाि हो जसले प्राणीको रागात्मक चचत्तिृचतलााइ प्रकाश पाछष। राग 

कामभािनाको एाईटा रूप हो ाऄचन चचत्तयन्िलााइ चलााईने मनको एक ाऄदम्य शचि हो।१०४ ाऄथिषिेदको 

व्याख्यााऄनुसार सृचष्टको ाईत्पचतकालभन्दा पचहले कामको सगकल्प ाईदायो। दिेता, चपतृ र सबै माचनसहरूले पचन 

यसलााइ चजत्न सकेनन्। यसकारण कामलााइ ्ेष्ठ र महान भन्द ैनमन गह्ऱरएको छ भने यसलााइ सगकल्पशचि 

तथा सगकल्प बलको प्रतीक माचनएको छ।१०५ ाअचायष िात्सायनको ‘कामसूि’का चहन्दी ाऄनुिादक तथा 

टीकाकार ाअचायष रामचन्र शास्त्री लेख्छन्, भारतीय मनीचर्हरूले मनुष्यका सबै ाआच्छाहरूलााइ तीन 

ऐर्णाहरूमा समािेश गरेका छन् र ती ऐर्णाहरूलााइ ददुषम्य र ाऄजेय मानेका छन्। तीमध्ये दाुइ हुन् - चित्तैर्णा 

र कामैर्णा। पाश्चात्य मनोिैज्ञाचनकहरूले पचन चयनलााइ ाअहार र काम ाऄथाषत् ाअहार ाआच्छा र मैथुनचे्छा 

भनेका छन्। ाअहारद्वारा शरीरको रक्षा र पुचष्ट हुन्छ भने मैथुनद्वारा मनलााइ तुचष्ट प्राप्त हुन्छ। यीनै दाुइ भोक र 

काम चिश्वका सञ्चालक तत्ि हुन्।१०६ ाअचायष िात्सायनद्वारा ‘कामसूि’ लेचखनुको मूल ाईद्दशे्य माचनसलााइ 

कामकलाको सही चशक्षा ह्लदन ुर स्िस्थ समाज चनमाषणमा सहभागी बनु्न हो भने्न कुरा ाईल्लेख गद ैाअचायष शास्त्री 

ाऄझ लेख्छन्, काम एाईटा प्रबल शचि हो जसको ाईपयोगचबना सृचष्टको ाऄचस्तत्ि छैन। दिैप्रदत्त यस शचिको शुभ 

प्रयोगले नै मनुष्यलााइ पशुको स्तरदचेख माचथ ाईठााईाँछ नि चशश्नोदरपरायण मनुष्य पशुभन्दा कुनै रूपमा चभन्न 

छैन।१०७ मानि जीिनको यस्तो प्रबल ाउजाषमय सौन्दयषलााइ चििाहको पे्ररक कारण माचनएको छ। ाऄथिषिेदमा 

चििाह ाऄनुष्ठानमा नि िर िधूलााइ परस्परमा प्रीचतमय पह्ऱरिेश सृजना गरेर दाम्पत्य जीिनलााइ सुखी र 

ाअनन्दमय बनााईने ाअचशर् ह्लदाआएको छ ह्लकनभने नर-नारीको पारस्पह्ऱरक ाऄनुराग भािले नै दाम्पत्य जीिनलााइ 

सुखमय र मगगलमय बनााईने कुरामा ाअस्था राचखएको छ। स्नेह, पे्रम र ाऄनुरागजस्ता मानचसक ाअह्लादसचहत 

सम्पूणष ाआचन्रयहरूले सम्पन्न भएर जीिनको प्राणतत्िलााइ धारण गद ैप्रकृचत पुरुर्रूपी नर-नारीले ाअनन्दमय 

जीिन नदीमा गोता लगााईाँद ैपार तनुषपनेछ।१०८ िेदका ाऄनेक ाऊचाहरूमा िरद्वारा िधूप्रचत पे्रममय रचतकामना 

गह्ऱरएको तथा नर-नारीको जैचिक र मानचसक शचिप्रचत चिराट ाअत्मचिश्वास राचखएको छ। चििाह ाऄनुष्ठानमा 

िरले िधूप्रचत पुरुर्ाथी सम्बोधन गद ैप्रीचतपूणष समपषणको प्रस्ताि राखेको पााआन्छ - ह ेनारी! म पुरुर्को  

१०३. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ १५६ 

१०४. िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृष्ठ १२ 

१०५. ाऄथिषिेद, चिसां २०३६, चतलकप्रसाद लुाआाँटेल, चियाथी पुस्तक भण्डार, काठमान्डु, ९-२-१९, पृष्ठ २८१ 

१०६. िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृष्ठ २४० 

१०७. पूिषित् 

१०८. स्योनायोरचध बुध्यमानौ हसामुदौ महसा योदमानौ। सुगू सुपुिौ सुगृहौ तराथो जीिापुर्सो चिभातीाः। ाऊग्िेद, १४-२-४३, 

पूिषित्, पृष्ठ ४५१ 
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प्राणतत्िको रूपमा रहकेो चिष्णु हूाँ भने चतमी रचयका नामले पह्ऱरचचत लक्ष्मी हौ। म सामगीत हुाँ भने चतमी ाऊचा 

हौ, म युलोक रूपी पुरुर् नै सूयषको शचि हूाँ भने चतमी सहनशीलताकह्ळ प्रतीक पृर्थिी हौ। हामी दिुैको पारस्पह्ऱरक 

स्नेहले एकि भएर ्ेष्ठ सन्तान जन्मााईनुपछष।१०९ मनसु्मृचतमा नारीलााइ सधै ाँ िस्त्र ाअभूर्ण र स्नानाह्लदल े

शोभायुि बचनरहनु ाअिश्यक बतााआएको छ जसको कारणल े नरलााइ प्रीचतपूणष ाअकर्षणमा बााँचधराख्न 

सह्लकन्छ।११० ाअपस्तम्ब धमषसूिले नरलााइ पचन रचत सहचायषमा ाऄलगकार धारण गनुषपने नीचत ह्लदएको छ।१११ 

जुन घरमा पचत पत्नी एकाऄकाषमा सन्तुष्ट रहन्छन् त्यस घरमा सदाकाल कल्याण बचनरहन्छ।११२ चििाह 

सामान्यताः चिपरीत चलगगी मनुष्यको जोडी बनााईन े प्रबल कामनाले पे्रह्ऱरत हुन्छ। यस जोडीमाझ रागात्मक 

भािनाहरूको पारस्पह्ऱरक ाअदन-प्रदान बनााआराख्ने प्रीचतमय ाअह्लादलााइ सृजना गने र जीिनको प्राणतत्ि 

(भोग कामना)लााइ बचााआराख्ने ाईत्साहबाट पे्रह्ऱरत छ। नर-नारीको यस सहचायषल े सौन्दयष र शचिको समचष्ट 

रूपलााइ जगााईाँछ तथा सुख र सन्तुचष्टको रहस्य भेटााईने ह्लदशामा चनरन्तर ाऄचभमुख रहकेो पााआन्छ। िात्सायनको 

व्याख्यााऄनुसार नर र नारीमाझ ाअनन्दको प्रचतदानको माध्यम नै सम्भोग हो जसमा दिुै एकाऄकाषमा समर्जपत 

हुन्छन्। यस ाअत्मसमपषणबाट दिुैलााइ परम सुख र ाअनन्दको ाईपलचब्ध हुन्छ।११३ ाअधुचनक समाजशास्त्रीहरू 

काम सन्तुचष्टलााइ चििाहको मूल कारण मान्छन्। चस.एन. शगकर राि चििाहमा जोडी बनााईने ाआच्छा र 

कामसुखलााइ प्रमुखता ह्लदन्छन्।११४ चििाह मान्छेको कामाचरणको मयाषदापूणष चिधान हुनाले यसका कचतपय 

ाअचार सांचहता छन्। चहन्द ू शास्त्रले दाम्पत्यलााइ एाईटा व्रत (साधना) मानी ाऊतकुाल गभाषधारणको चनचम्त 

ाऄत्यन्त ाईपयोगी र फलदायी ठानेको छ। ाऊतुकालको सोह्र ह्लदनचभि सहिास नगने नरका चपतहृरू त्यो 

मचहनाभर नारीको रजमा सतु्नुपने हुन्छ।११५ चििाह सम्पन्न भएको ह्लदन र त्यही नक्षि परेको ह्लदनलााइ चिशेर् 

महत्त्ि ह्लदएर त्यस ह्लदन नर-नारी दिुैलााइ चप्रय खाय िस्तु खाने, भुाआाँमा शयन गने तर मैथुन नगने नीचत पचन 

बााँचधह्लदएको छ।११६ 

यसरी चििाह साध्य माि होाआन तर नर-नारीको पारस्पह्ऱरक ाअचरण प्रीचतपूणष बनााईने, ाअपसी 

ाअकर्षण बढााईने, ाईदार मानचसकताको चिकास गने चििेकपूणष माध्यमका रूपमा स्थाचपत छ। यो पूणष रूपमा 

दचैहक ाअचरण माि होाआन तर मानचसक समपषणको मयाषदाले सम्पन्न छ भने स्िस्थ काम ाअचरणद्वारा स्िस्थ  

 

१०९. ाऄमोहमचस्म सा त्िां सामाहमस्म्यृक त्िां यौरहां पृचथिी त्िम्। ताचिह सां भिाि प्रजामा जनयािह।ै। १४-२-७१, पूिषित्, पृष्ठ 

४५४ 

११०. चस्त्रयाां तु रोचमानायाां सिष तद ्रोचते कुलम्। तस्याां त्िरोचमानायाां सिषमेि न रोचते।।, मनुस्मृचत ३-६२, पूिषित्, पृष्ठ १५६ 

१११. ाअपस्तम्ब धमषसूि, पूिषित्, पृष्ठ १५० 

११२. सन्तुष्टो भायषमा भताष भिाष भामाष तथैन च। यचस्मननेि कुले चनत्यां कल्याणां ति िै ध्रुिम्। मनुस्मृचत ३-६०, पूिषित् पृष्ठ १५५ 

११३. िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृष्ठ ६० 

११४. ाअपस्तम्ब धमषसूि, पूिषित्, पृष्ठ १५६ 

११५.पूिषित्, पृष्ठ १५५ 

११६. पूिषित् 
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प्रजनन गने ाऄभीष्टले पे्रह्ऱरत छ। ाऄथिषिेदमा यसबारे लेचखएको छ - ह ेनर-नारी हो! चतमीहरू ाअ-ाअफ्नो रेतस 

नामका ाईत्पादक क्षमताले माताचपता बन्नमा सक्षम छौ। त्यसैले ाऊतुकालमा सहिास गर। सन्तान ाईत्पन्न गर र 

सम्पचत्तको िृचद्ध गर।११७ चििाहले नर-नारीचबचको रचत भािनालााइ सामाचजक मान्यता  प्रदान गदषछ। कानुन 

ाऄथिा धमषको स्िीकृचत प्राप्त भए ाऄथिा नभए तापचन जीिचिज्ञान र केही हदसम्म सामाचजक ाऄथषमा चििाह 

एाईटा स्थायी यौन सम्बन्ध हो।११८ सफल नागह्ऱरक जीिनयापन गन े ाअचार सांचहताहरू बताएर भतृहह्ऱरल े

नीचतशतक लेखेपचछ शगृगार शतक लेख्नुको मुख्य ाईद्दशे्य चासह सुखी र ाअनन्ददायी दाम्पत्य साहचयषमा स्िस्थ 

काम ाअचरणको औचचत्य बुझााईन नै चथयो भने्न स्पष्ट हुन्छ। ययचप, नारीिादले प्रायाःजसो सबै पारम्पह्ऱरक 

चिचधहरूको चनमाषण पुरुर्प्रधान पह्ऱरपे्रक्ष्यबाट भएको हुनाले नारीको पह्ऱरपे्रक्ष्य शुन्य छ भने्न बताएको छ। 

चििाहमा दाम्पत्य साहचयषको मूलाधार माचनएको रचतराग सन्दभषमा पचन नारीको भूचमका न्यून छ। नारीको 

कौमायष चपतृप्रधान समाजमा एक नैचतक, धार्जमक ाऄचन रहस्यात्मक मूल्य माि बुचझन्छ। नारीको िैयचिक 

सहभाचगता नभएको तथा ाअन्तह्ऱरक कामनाहीन प्रथम पचतचमलन जैचिक स्तरमा जानिरतुल्य कामाचरण माि 

हुन्छ।११९ ह्याबलक एचलसलााइ सन्दभषमा सलद ैचसमोन िुभाले चििाहको कारणल ेहुने बलात्कारको सगख्या ाऄन्य 

कारणले भएका बलात्कारको सगख्याभन्दा ाऄचधक मानेकह्ळ छन्।१२० पुरुर्ले ाअफ्नो जैचिक सन्तुचष्ट र गृहस्थी 

सखुभोगको कामनाले पे्रह्ऱरत भएर चििाह गछष भने नारीका चनचम्त चििाह ाऄचनिायष सेिाकायष हो जसका चनचम्त 

ाईसलााइ ाअर्जथक सम्बलको ाअश्वासन प्राप्त हुन्छ।१२१ चििाह ाऄनुष्ठानमा पुरुर् सधै ाँ चनणाषयक र कताष हुन्छ ाऄचन 

नारी सधै ाँ कमष तथा चिर्य बनेकह्ळ हुन्छे। चििाहमा नारीको भूचमका भन्नाले केिल नचैतक समपषण बुचझन्छ। जो 

ाअफ्नो व्यचिगत पह्ऱरपे्रक्ष्यबाट नै शुन्य हुन्छ ाईसले रचतराग जस्तो िैयचिक भािनालााइ कसरी पारस्पह्ऱरक गनष 

सक्छ भने्न नारीिादी चिचारधारा छ।१२२ तर प्राकृचतक रूपमा नारी कामनात्मक शचिले समथष हुन्छे भने्न 

तर्थयलााइ यौन मनोचिज्ञानी ह्याबलक एचलसले पचन मानकेा छन्।१२३ यसकारण ाऄत्यन्त कृचिम दबााईसाँग सम्पन्न 

गह्ऱरने पारम्पह्ऱरक चििाहल ेनारीहरूको काम भािनालााइ मुचश्कलले माि जागृत गनष सक्छ भने्न चसमोन िुभाको 

भनााआ छ।१२४ 

 

११७. सां चपतरािृचत्िये सृजेथाां माताचपता च रेत सो भिाथाः।ममष ाआि योर्ामचधरोहयैनाां प्रजा कुण्िाथाचमह पुष्यतां रचयम्।। ाऄथिषिेद 

१४-२-३७, पूिषित् पृष्ठ ४५० 

११८. यौन मनोचिज्ञान, २०११, ह्याबलक एचलस, मन्मथनाथ गुप्त (ाऄनु.), राजपाल एन्ड सन्स ह्लदल्ली, पृष्ठ २०६ 

११९. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ १९५ 

१२०. पूिषित् 

१२१. पूिषित् 

१२२. पूिषित् 

१२३. यौन मनोचिज्ञान, पूिषित्, पृष्ठ २६-३५ 

१२४. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ २०७ 
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२.२.२.३.३. प्रजा 

प्रजा तथा सन्तानको ाआच्छा तथा प्रयोजन चििाहको मूलकारणमध्ये एाईटा हो। प्राचीनकालमा खेती र 

पशुपालन नै जीचिकाका प्रमुख साधन चथए। यस्ता ्मसाध्य जीिन प्रणालीको लाचग पह्ऱरिारमा बचलया र 

समथष सन्तानहरू हुनु ाअिश्यक चथयो ाऄचन बाचहरी शिुहरूको ाअिमणबाट बााँच्नलााइ तथा ाअत्मसरुक्षाका 

चनचम्त िीर सन्तानहरूको प्राचप्त सबैको लाचग पचहलो प्राथचमकता चथयो। यसकारण माचनसहरू बहुचििाह र 

बहुसन्तान प्रजननमा ाईत्साही चथए।१२५ िेदमा गभाषधारण र गभषरक्षाथष धरैे ाऊचाहरू रचचएका छन् जसल े

सन्तान सजृनको महत्िलााइ स्पष्ट पाछष। चििाहको बेला िधूलााइ ह्लदाआने ाअशीिाषदले पचन सन्तान प्राचप्तलााइ न ै

प्रमुखता ह्लदएको छ। जस्तै - ाअचत्मक शचिले सम्पन्न र ्ेष्ठ सन्तचतहरू ाईत्पादन गन ेशचिले सम्पन्न यी नारी 

िधूको रूपमा पचतघर पुगेकह्ळ छन्। ह े पुरुर्ाथषल ेसम्पन्न नर हो! चयनमा चतमी ाअफ्नो िीयषरूपी िांशानुिमको 

िीजाधान गर, त्यसपचछ यी नारीले पुरुर्को िीयष र दधू धारण गद ै सन्तान जन्मााईने चछन्।१२६ गृहस्था्म 

धमषको मूलाधार सन्तानको कामना नै चथयो यसकारण चििाहमा िर-िधूलााइ िृर्छालाको ाअसनमा बसााईन े

सांस्कार चहन्द ू परम्परामा चथयो। कारण िृर्लााइ ाईिषरताको प्रतीक माचनन्छ।१२७ चििाह प्रह्लियामा कचतपय 

सांस्कारगत िह्ळडाहरू प्रचचलत चथए जसमा यह्लद िरले िधूको हातको बुढीऔ ाँला समात्न सक्यो भने छोरा सन्तान 

हुने, ाऄन्य औ ाँला समात्न सके छोरी सन्तान र हातको कुनै ाऄन्य भाग समात्न सके छोरा र छोरी दिुै सन्तान 

हुनसके्न चिश्वास राचखन्र्थयो। बौधायन धमष सांस्कारलााइ ाईद्धृत गद ै चन्रदिे ह्ऴसह चििाह सांस्कारमा तीन 

रातसम्म िर-िधूद्वारा सांयम व्रत धारण गनुष ाईत्तम र ्ेष्ठ सन्तानको सृचष्ट कामना नै हो भन्ने ाऄथष लगााईाँछन्।१२८ 

ाऄथिषिेदको ाऊचााऄनुसार गभाषधान एाईटा चिराट मानिीय ाअयोजन हो जसलााइ सफल बनााईनका 

चनचम्त सारा दिेशचिप्रचत पचिि प्राथषना गह्ऱरएको छ। पोर्ण कायषमा समथष पूर्ादिेतालााइ कल्याणकाह्ऱरणी 

ाईिषराशचिरूपा नारीलााइ गभाषधानको चनचम्त पे्रह्ऱरत गनषलााइ ाअह्िान गह्ऱरएको छ जसले नरद्वारा िीयाषधानको 

कायष सम्पन्न हुन सकोस्। नारीले पे्रमपूणष ाईत्साहसाँग ाअफूलााइ समर्जपत गरून् र िीयषको स्थापना सफल बन्न 

सकोस्।१२९ नर नारी दिुै रेतस नामक प्रजनन क्षमताबाट सक्षम छन् यसकारण िीयषिान नरले ाऊतुकालमा 

नारीसाँग सहिास गने र सन्तानले भह्ऱरपूणष हुने ाअकागक्षा राचखएको छ।१३० ाऊतुकालमा माि नर नारीको  

 

१२५. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

१२६. ाअत्मन्ित्युिेरा नारीयमागन तस्याां नरो िपत बीजमस्याम्। सा िाः प्रजाां जनयद ् ि्णा्यो चबभ्रती दगु्धमृर्भस्य रेताः।। 

ाऄथिषिदे १४-१०, पूिषित् पृष्ठ ४४८ 

१२७. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

१२८. पूिषित् 

१२९. ताां पुर्चल्छितमामेरयस्ि यस्याां बीजां मनुष्यााआ िपचन्त, या न ाईरू ाईशती चि्याचत यस्यामुशन्ताः प्रहरेम शेपाः। ाऄथिषिेद, ११-

३८ पूिषित्, पृष्ठ ४५० 

१३०. ाऄथिषिेद ्११-३७, पूिषित्, पृ. ४३५ 
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समागम ाईचचत बतााआएको कारण पचन ्ेष्ठ र ाईत्तम सन्तानको ाऄचभप्राचप्तको ाऄचभलार्ा नै हो। प्रसन्न चचत्तल े

नारीद्वारा पचतप्रचत गह्ऱरएको समपषणले नै ्ेष्ठ सन्तानको जन्म हुन्छ। यस्ती नारीलााइ ाआन्राणी (ाआन्रकह्ळ पत्नी) 

जस्तै ाअचरण गने पे्ररणा ह्लदाआएको छ।१३१ गभष रक्षाका चनचम्त पचन ाऊग्िेदमा ाऊचर्हरूले प्राथषना गरेका छन् र 

नारीको शरीर ाऄचन गभषलााइ दाुःख ह्लदन र क्षचत पुऱ्यााईन ाअाईन े पैशाचचक शचिलााइ नाश गनषको लाचग 

ाऄच्न दिेलााइ ाअह्िान गह्ऱरएको छ।१३२ चििाहमा नि-िधूलााइ ्ेष्ठ सन्तान ाईत्पादन गनष सके्न कायषकारी शचिको 

रूपमा पचत गृहमा चिशेर् स्िागत गह्ऱरएको छ। ाईत्तम सन्तानद्वारा सुख, समृचद्ध र िैभि ल्यााईनसके्न लक्ष्मी 

स्िरूपा माताको सत्कार िेदमा गह्ऱरएको पााआन्छ। यसकारण िधूको मचहमा सोझो रूपमा सन्तानको ्ेष्ठताको 

मचहमासाँग जोचडएको दचेखन्छ। ाऄथिषिेदमा नि-िधूको सम्मानमा रचचएका धेरै ाऊचाहरू नारीको मात ृ

स्िरूपलााइ गह्ऱरएका ाऄचभनन्दन छन्।१३३ 

सम्पूणष पह्ऱरिारलााइ समथष सन्तानबाट सुरक्षा र कल्याण प्राप्त हुने चिराट भरोसा राचखएको चथयो। 

ाऄसल सन्तानकह्ळ ाअमा भएकह्ळ हुनाल ेनै ाआन्राणी (ाआन्रकह्ळ पत्नी) ाअफूलााइ सबैभन्दा सुखी र सांरचक्षत ाऄनुभि 

गर्जथन् र ाअफ्नो भाग्यमाचथ गिष गर्जथन्।१३४ मनकुह्ळ पुिी पशुष (स्पशाष)ले एकैपटकमा बीसजना िीर पुि 

जन्माएकह्ळ चथाआन्। यसकारण ाईनको चिशाल पेटको कल्याणको लाचग प्राथषना गह्ऱरएको छ।१३५ ाऄथिषिेदमा 

चिचिध ह्लदशाहरूबाट ाअाआपने ाअपद चिपदहरूलााइ नाश गह्ऱरह्लदने प्राथषना तथा माता ाऄदीचतलााइ ाअफ्ना 

पुिहरूको सहायताले पूिष ह्लदशाबाट ाअाईने शिु रूपी सगकटबाट रक्षा गह्ऱरह्लदन ेाअह्िान गह्ऱरएको छ।१३६ ाऊचर् 

बाहषस्पत्यले माचनसको कल्याणको लाचग ाआन्रदिेप्रचत सूयषजस्तै काचन्तयुि, शिुमाचथ प्रहार गनष सके्न, 

प्रभािशाली प्रचतकार गनष सके्न र भूचमलााइ ाईबषर बनााईन सके्न हजारौ ाँ प्रकारका ऐश्वयषले पूणष ाईत्तम पुिहरू प्रदान 

गह्ऱरह्लदने प्राथषना गरेका छन्।१३७ यस ाऊचाबाट सन्तान चपताको धन र ऐश्वयष िृचद्ध गने ाउजाष माचनएको छ भने्न 

कुरा स्पष्ट हुन्छ। सन्तानहरू युद्धिीर हुनाका साथै यज्ञशाली, िेदज्ञ औ यज्ञरूपी सत्कमषमा ाअस्था राख्ने हुनाल े

चपताको यश र कह्ळर्जतलााइ बढााईने शचि माचनएको छ।१३८ सन्तानले मनुष्यलााइ ाऊचर्ाऊण, दिेाऊण, चपतृाऊण  

१३१. ाअ रोह तल्पां सुमनस्यमानेह प्रजाां जनय पत्ये ाऄस्मै, ाआन्राणीि सुबुधा बुध्यमाना ज्योचतरग्रा ाईर्साः प्रचत जागराचस। ाऄथिषिेद 

११-३१, पूिषित्, पृष्ठ ४४९ 

१३२. यस्ते हचन्त पतयन्तां चनर्त्सु्न याः सरीसृपम्, जातां यस्ते चजघाांसचत तचमतो नाशयामचस।। ाऊग्िेद १०-१६२-३, पूिषित्, पृष्ठ 

१०२८ 

१३३. ाऄथिषिेद, पूिषित्, पृष्ठ ४३९-४५४ 

१३४. न मत्स्त्री सुभसत्तरा न सयुाशुतरा भुित, न मत ् प्रचतच्यिीयसी न सक्र्थयुयमीयसी चिश्वस्याह्लदन्र ाईत्तराः। ाऄथिषिेद २०-६, 

पूिषित्, पृष्ठ ६६४ 

१३५. पशुषहष नाय मानिी साक ससुि ह्ऴिशचतम्, भरां भल त्यस्या ाऄभूर यस्या ाईदरमामयद ्चिश्वस्याह्लदन्र ाईत्तराः।। २०-२३, पूिषित्, 

पृष्ठ ६६६ 

१३६. पूिषित्, पृष्ठ ६८६ 

१३७. ाऊग्िेद,् ६-२०-२४, पूिषित्, पृष्ठ ४७८ 

१३८. ाऄच्न ाःसह्ऴप्त िाजांभर ददात्यच्न िीरां ्ुत्यां कमषचनाःष्ठाय। ाऄ्न ी रोदसी चि चरत्समञ्जन्नच्न नाषरीं िीरकुह्ऴक्ष पुरचन्धम्। १०-८०-१, 

पूिषित्, पृष्ठ ९४१ 
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र मनुष्याऊणबाट मुि गनष सक्छ।१३९ यस्ता चार ाऊणहरूबाट मुि गरेर सफल लौह्लकक जीिन र परलौह्लकक 

जीिन प्रदान गने भएकाले सन्तान ाऄचनिायष माचनएको हो। चपतापचछ पुि नै िशां परम्पराको पह्ऱरचालक हुन्छ र 

ाअफ्ना चपत ृसमुदायलााइ ाऄमरत्ि प्रदान गने भएको कारणले न ैमनुले सन्तानलााइ ाऄमृतसाँग पचन तुलना गरेका 

छन्।१४० पुिले नै पुां नामक नरकबाट चपतृहरूलााइ ाईद्धार गने चिश्वास छ।१४१ यसरी सन्तान मनुष्यको मोक्ष 

प्राचप्तको ्ेष्ठ माध्यम हो। चपतृतपषणका सम्पूणष कायष पुिद्वारा नै सम्पन्न हुने भएकाले पुि प्राचप्त सबैको ाऄचनिायष 

कामना चथयो। यचत धरैे महत्त्िपूणष कायषहरू सम्पादन गनुषपने भएकाल ेसन्तान सधै ाँ ाईत्तम र ्ेष्ठ हुनुपछष भने्न 

कुरामा जोड ह्लदाआएको छ। चििाह गन ेाईम्मेद्वारहरूको योग्यता जोख्ने काम पचन यही ाईद्दशे्यलााइ ध्यानमा राखरे 

गह्ऱरएको हो, ह्लकनभने ाईत्तम कूल र चह्ऱरि भएका पाि पािाबाट नै ाईत्तम र ्ेष्ठ सन्तानको जन्म हुनसक्छ भने्न 

चिश्वास चथयो।१४२ छलकपटद्वारा ाईत्तम पािचसत ाऄयम पािको चििाह सम्पन्न गरााईनु दण्डनीय माचनएको 

छ।१४३ पुिको महत्त्ि ाऄचधक भएकै कारणले शास्त्रमा भ्रातृचिहीन कन्यालााइ चििाह गनुष िर्जजत गह्ऱरएको छ 

ह्लकनभन े ती कन्याबाट जन्मेका सन्तानमाचथ कन्याको चपताको ाऄचधकार रहन्छ जसलााइ ‘पुचिका’ भचनएको 

छ।१४४ कुनै पचन चपतालााइ ाअफ्नो सन्तान ाऄरूलााइ सुम्पनु भनकेो ठूलो क्षचत बहन गनुष चथयो। 

चहन्द ू शास्त्रहरूमा चििाह सम्बन्धी ाऄिधारणा ाऄन्तगषत पुरुर् पह्ऱरपे्रक्ष्य नै सिोच्च छ। नारीिादी 

चिचारधाराल ेयसलााइ गम्भीरतापूिषक ाऄध्ययन गरेको पााआन्छ। यस धारणााऄनुसार नारी पत्नीको रूपमा पूणष 

हुनसक्छ िा सक्दनै तर ाअमाको रूपमा ाऄिश्य पूणष हुनसक्छे। सन्तान नै ाईसको सुख र ाऄचस्तत्िको साथषक रूप 

हो। ाऄताः गभाषधारणद्वारा न ैाईसको चििाहको ाऄथष पूरा हुनसक्छ।१४५ तर शास्त्रमा सन्तान प्रजनन प्रह्लियामा 

पचन पुरुर्को प्राथचमक र नारीको गौण भूचमका छ। बीज र योनीमा बीज प्रथम महत्त्िको छ ह्लकनभने सांसारका 

सबै सन्तानमा बीजको लक्षण भह्ऱरपूणष पााआन्छ भने्न मनुस्मृचतको धारणा रहकेो छ।१४६ 

२.२.२.४. चििाहका प्रकारहरू 

ाअचायष मनुले चििाह र चििाहका प्रकारहरूबारेमा स्पष्ट र चनचश्चत ाअचार सांचहता तयार गरेका छन्।  

 

१३९. यचस्मननृणां सन्नयचत येन चानन्त्यमश्र्नुते। स एि धमषजाःपुत्िाःकामजाचनतरान् चिदाुः।। मनुस्मृचत ९-१०७, पूिषित्, पृ. ४४६ 

१४०. पूिषित् 

१४१. पुन्नाम्नो नरकाद ्यस्मात् िायते चपतर सुत। तस्मात पुिम ाआचत प्रोिाः स्ियमेि स्ियम्भुिा। ९-१३८, पूिषित्, पृ. ४५१ 

१४२. ाऄचनचन्दतैाःस्त्रीचििाहैरचनन्या भिचत प्रजा। चनचन्दतैर चनचन्दता नृणाां तस्मान् चनन्यान चििजषयेत। मनुस्मृचत ३-४२, पूिषित्, पृष्ठ 

१५२ 

१४३. पूिषित्, पृष्ठ १५२ 

१४४. ाऄभ्रातृकाां प्रदास्याचम तु्यां कन्यामलगकृताम्। ाऄस्याां यो जायते पुत्िाः स मे पुत्िो भिेह्लदचत। ९-१२७, पूिषित्, पृष्ठ ४५० 

१४५. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ २३३ 

१४६. िीजस्य चैि योन्याश् च िीजभुत्कृष्टमुच्यते। सिषभूतप्रसूचतर् चह िीजलक्षणलचक्षता। मनुस्मृचत ९-३५, पूिषित्, पृष्ठ ४३३ 
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ाईनले तयार गरेका यस ाअचार सांचहतालााइ चहन्द ू चििाहको बुचनयादी ाऄिधारणा माचनएको छ। मनुस्मृचतको 

धारणााऄनुसार चार िणषका चनचम्त लोक र परलोकमा कल्याणको लाचग ाअठ प्रकारका चििाह ाऄनुष्ठानको 

चिधान स्थाचपत छ।१४७ ती ाअठ प्रकारका चििाह यसप्रकार छन् - ब्राह्म चििाह, दिै चििाह, ाअर्ष चििाह, 

प्रजापत्य चििाह, ाअसुर चििाह, गान्धिष चििाह, राक्षस चििाह र पैशाच चििाह।१४८ 

२.२.२.४.१. ब्राह्म चििाह 

िेदज्ञाता र सदाचारी िरलााइ चनम्त्याएर मधुपकष द्वारा ाऄचभर्ेक गरी िस्त्राभरू्णहरूले सजाएर 

कन्यादान गनुष न ैब्राह्म चििाह हो।१४९ यसलााइ चििाहको ाईत्तम प्रकार बतााआएको छ। िास्तिमा ाअचायष मनुल े

यस्तो चििाह ाऄनुष्ठान ब्राह्मण जाचतका चनचम्त ाऄचनिायष रूपमा चनचश्चत गरेका चथए। ाअज पचन पारम्पह्ऱरक 

चहन्द ूचििाहमा ब्राह्म चििाहको चिचध चिधान र कमषकाण्डको ाऄनुकरण गह्ऱरन्छ। कुनै भौचतक (शारीह्ऱरक) शचि 

र ाअर्जथक शतषहरूको दबााईदचेख मुि सम्मानजनक चििाह प्रकार हो ब्राह्म चििाह। तर ितषमान समयमा 

दााआजोको रूपमा धनको खुल्ला चिचनमयले यसको मयाषदालााइ ध्िस्त बनााआह्लदएको छ।१५० मनुस्मृचतको 

व्याख्यााऄनुसार ब्राह्म चििाहद्वारा पुण्य कमषशील पुिको जन्म हुन्छ जसले ाअफू पूिषका दस पुस्ताका चपतहृरूका 

र भचिष्यका दस पुस्ता लगायत ाअफ्नो पचन (१०+१०+१=२१) चमलाएर एक्कााआस पुस्ताको पाप मोचन गरेर 

ाईद्धार गनष सक्छ भने्न धारणा रहकेो छ।१५१ 

२.२.२.४.२. दिै चििाह 

यज्ञ ाऄनुष्ठान गरेपचछ िेदज्ञानी ब्राह्मण पचण्डतलााइ दचक्षणास्िरूप कन्यादान गनुष दिैी चििाहको लक्षण 

हो।१५२ यस्तो चििाह सांस्कार प्राचीन समयमा प्रचचलत चथयो। दिेताहरूको यज्ञकायषमा धार्जमक सांस्कारगत दान 

गदाष यजमान चपताले ाअफ्नी कुमारी कन्याहरूको दान गथे। दिे यज्ञमा समर्जपत गह्ऱराआएकह्ळ हुनाले यसलााइ 

दिैचििाह भचनएको हो। यस्ता कन्याहरूलााइ ‘िध’ू भचनन्र्थयो। तर स्यताको चिकास साँगसाँगै यस्तो चििाहको 

ाऄ्यास युचिसगगत रहने ाऄथिा कुन ै पचण्डतको ाऄिस्थान नबुझीकन कन्यादान गनुषको औचचत्य समेत 

रहने।१५३ यस ह्लकचसमको चििाहले तत्कालीन िेदज्ञानी पचण्डतहरूको सामाचजक सिोपह्ऱरता कायम रहकेो 

बुचझन्छ। यस ह्लकचसमको चििाहमा प्राप्त भएका कन्याहरूले पत्नीको दजाषको सट्टा रखौटीको दजाष माि 

 

१४७. चतुणाषमचप िणाषनाां प्रेत्य चेह चहताचहतान्। ाऄष्टाचिमान् समासने स्त्रीचििाहान् चनबोधत।। ३-२०, पूिषित्, पृष्ठ १४७ 

१४८. ब्राह्मो दैिसम् तथैिार्षाः प्राजापत्सम् तथासुराः। गान्धिो राक्षसश चैि पैशाचश चाष्टमोग्धमाः।। ३-२१, पूिषित्, पृष्ठ १४७ 

१४९. ाअच्छाय चाश्चषचयत्िा च ्ुचतशीलिते स्ियम्। ाअहुय दानां कन्यामा ब्राह्मो धमषाः प्रकह्ळर्जतताः।। ३-२७, पूिषित्, पृष्ठ १४९ 

१५०. सोचसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०४ 

१५१. दस पिाषन् परान िश्यानात्यानां चैकचिशांकम्। ब्राह्मीपुत्िाः सुकृतकृन् मोचयत्येनसाः चपतृन।। मनुस्मृचत, ३-३७, पूिषित्, पृष्ठ १५१ 

१५२.यज्ञे तु चितते सम्यगृचत्ििजे कमष कुिषते। ाऄलगकृत्य सुतादानां दिैां धमं प्रचक्षते।। ३-२८, पूिषित्, पृष्ठ १४९ 

१५३. सोचसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०५ 
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पााईाँथे।१५४ दिै चििाह ब्राह्म चििाहको तुलनामा चनम्न स्तरको हो तापचन दिै चििाहद्वारा सात पुस्ता पूिषका 

चपतृगण, सात पुस्ता ाअगत र स्ियां ाअफ्नो (७+७+१=१५) गरेर पन्ध्र पुस्ताको पाप मोचन गरेर ाईद्धार गने पुि 

प्राप्त गनष सह्लकन्छ भने्न धारणा रहकेो छ।१५५ 

२.२.२.४.३. ाअर्ष चििाह 

धमषको लाचग िरबाट एक जोडी गााइ ाऄथिा गोरु चलएर कन्यादान गह्ऱरने चिधान ाअर्ष चििाहको 

हो।१५६ िर पक्षबाट चलाआने गााइ िा गोरु कन्याशुल्कका रूपमा चििाह्लदत भए तापचन मनुस्मृचताऄनुसार यो 

कन्याशुल्क नभएर कन्याको पूजन तथा ाऄचभनन्दन हो। यह्लद यसलााइ शुल्क माचनयो भने कन्याको चििय 

गह्ऱरएको हो भने्न ाऄथष लाग्छ ाऄचन यस्तो शुल्क चलने व्यचि पातकह्ळ हुन्छ।१५७ ाअर्ष चििाहमा िरबाट ाईपहार 

प्राप्त गनुष कन्याशुल्क होाआन तर कन्या प्रदान गने चपता तथा मााआतीप्रचत कृतज्ञता प्रकट गह्ऱरएको हो ह्लकनभन े

कन्या प्राचप्तचबना िरलााइ गृहस्था्म धमष पालन गनुष सम्भि छैन।१५८ ययचप, यसप्रकारको चििाह ाअज प्रायाः 

प्रचलनमा छैन।  

ाअर्ष चििाहद्वारा पुण्य कमााईने तथा तीन पुस्ता पूिष-चपतृगण ाऄचन तीन पुस्ता ाअगतगण ाऄचन ाअफू स्ियां 

(३+३+१=७) गरेर सात पुस्तालााइ ाऊणमुि गरेर मुचि ह्लदलााईने पुि प्राचप्त हुन्छ भने्न धारणा रहकेो छ।१५९ 

२.२.२.४.४. प्रजापत्य चििाह 

कन्याको चपता ाऄथिा मााआती पक्षले दिुै एकसाथ रहरे धमषको ाअचरण गनुष भने्न ाअशीिाषदसचहत िरलााइ 

कन्या सुम्पन ेचिचधाऄनुसार गह्ऱरएको चििाहलााइ प्रजापत्य चििाह भचनन्छ।१६० यस ह्लकचसमको चििाहमा िर र 

िधू पक्षमाझ स्पष्ट सहमचतका ाअधारमा कन्यादान गह्ऱरन्छ ाऄचन दिुैले एकात्म भएर नैचतक र धार्जमक 

कतषव्यलााइ पालन गनुषपने चिचध राचखएको छ।१६१ ब्राह्म, दिै र ाअर्ष चििाहभन्दा प्रजापत्य चििाह चनम्न स्तरको  

 

१५४. प्राचीन भारतीय समाज र चचन्तन, पूिषित्, पृ. १५ 

१५५. मनुस्मृचत, ३-३८, पूिषित्, पृष्ठ १५१ 

१५६. एक गोचमथुनां छे िा िरादादाय धमषताः, कन्याप्रदानां चिधाआिदार्ो धमषाः स ाईच्चते।। ३-२९, पूिषित्, पृष्ठ १४९ 

१५७. ाअरे् गोचमथुनां शुल्क केचचदाहुर् मृरै्त तत्। ाऄल्पोप्येिां महान् िाचप चिियस् तािदिे साः।। ३-५३, पूिषित्, पृष्ठ १५४ 

१५८. सोचसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०५ 

१५९. मनुस्मृचत ३-३८, पूिषित्, पृष्ठ १५१ 

१६०. सहोभौ चरताां धमषचमचत िाचानुभाअष्य च। कन्याप्रदानम्यच्यष प्राजापत्यो चिचधाः स्मृताः।। ३-३०, पूिषित्, पृष्ठ १४९ 

१६१. मनुस्मृचत, पूिषित्, पृ १४९ 
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माचनएको छ१६२ तापचन िर िधूमाझ समान सहभाचगताको ाऄपेक्षा भएको पुिले ाअफू पूिषका छाः पुस्ता चपतृगण 

र ाअफ्नो ाअगत छाः पुस्ता सन्तानलााइ ाऄचन स्ियां ाअफूलााइ (६+६+१=१३) गरेर जम्मा तेह्र पुस्तालााइ पापबाट 

मुि गरााईाँछ भने्न धारणा रहकेो छ।१६३ 

२.२.२.४.५. गन्धिष चििाह 

नर-नारीको पारस्पह्ऱरक प्रीचत र एकाचन्तक शरीर सुख भोगद्वारा भएको चमलनलााइ गन्धिष चििाह 

भचनन्छ।१६४ यसमा िर िधकूा माता चपता, ाऄचभभािक र बन्धु बान्धिहरूको सहमचत, सहभाचगता र समथषन 

ाअिश्यक छैन। यो पूणषताः नर नारीको िैयचिक ाआच्छामा ाअयोचजत हुने प्रणय चमलन हो। यसमा नर-नारी 

एकाऄकाषप्रचत ाअफूलााइ समर्जपत गछषन् र पचछ चििाहको घोर्णा गछषन्। चहमालयको घाटीमा बास गने 

गन्धिषहरूले यस ह्लकचसमको चििाह गन े प्रथा चलाएको हुनाले यसलााइ गन्धिष चििाह भचनएको छ।१६५ 

शकुन्तला र दषु्यन्तको चििाह गन्धिष चििाहको ठोस ाईदाहरण माचनएको छ। यस ाईदाहरणले राजाहरूमा पचन 

गन्धिष चििाह गने प्रचलन रहकेो चथयो भन्न सह्लकन्छ। प्राचीन समयमा क्षिीय राजाहरूल े राज्यमा ाअफ्ना 

कन्याहरूका लाचग ाईत्तम िर चयन गरेर िरण गन े व्यापक ाऄिसरलााइ ध्यानमा राखेर ‘स्ियम्बर ाईत्सि’ 

ाअयोचजत गथे। राज कन्याद्वारा पचतिरण गन े शानदार राजकह्ळय ाऄनुष्ठानलााइ स्ियम्बर भचनन्छ। ाऊग्िेदका 

ाऊचाहरूमा ाईल्लेख भएाऄनसुार तत्कालीन समाजमा पे्रम र कामुकतालााइ चििाह प्रसगगमा चिशेर् मान्यता 

ह्लदाआन्र्थयो। कन्याहरू पूणष यौिना हुनु ाअिश्यक चथयो भने माता चपता ाअफ्नी तरुणी कन्याहरूलााइ साज ्ृगगार 

गरेर मेलामा पठााईाँथे जहााँ पुरुर्हरूको चिशाल जमातमा कन्याहरूले ाअफू सुहााईाँदो िर चयन र िरण गथे।१६६ 

ाऄथिषिेदमा पचन गन्धिष चििाहको प्रचलनको ाईल्लेख पााआन्छ। माता-चपताले ाअफ्ना कन्याहरूलााइ पे्रमप्रीचतका 

लाचग प्रोत्साचहत गथे र ाऄसल पचत प्राचप्तको कामना राख्थे तथा ाऄचिनाशी ऐश्वयषको नौकामा चढेझै ाँ ाअफूल े

रुचाएको ऐश्वयषशाली पचत प्राप्त गर भने्न ाअशीिाषद ह्लदन्थे।१६७ पे्रम र कामभािनालााइ प्रोत्साहन प्राप्त भएकै 

कारणले धेरै कन्याहरू कुमारी ाऄिस्थामा न ै गभषिती हुन्थे। यस प्रकारका गचतचिचधद्वारा ाईत्पन्न सन्तानलााइ 

‘कानीन पुि’ भचनन्र्थयो।१६८ ययचप, यस्ता घटनालााइ त्यस समयमा ाऄनैचतक माचनन्र्थयो।१६९ चशशुलााइ जचन्मने  

 

१६२. सोचसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०५ 

१६३. मनुस्मृचत ३-३८, पूिषित्, १५१ 

१६४. सोचसयलोजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृ. १०५ 

१६५. ाऊग्िेद १०-२७-१२, पूिषित्, पृष्ठ ८७६ 

१६६. भगस्य नािमा राह ेपूणाषमनुपदस्ितीम्। तयोपप्रतारय यो िराःप्रचतकाम्याः।। ाऄथिषिेद २-३६-५, पूिषित्, पृष्ठ ४३ 

१६७. पूिषित्, पृष्ठ ४३ 

१६८. चपतृिेश्मचन कन्या तु यां पुिां जनयेद ्रहाः। तां कानीनां िेदन् नाम्ना िोढुाः कन्यासमु्िम्।। मनुस्मृचत ९-१७२, पूिषित्, पृष्ठ ४५७ 

१६९. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ ४१ 
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चबचत्तकै त्याग गनुषमा यही लोकलाज र नैचतकताको प्रश्न प्रबल भएको दचेखन्छ।१७० पौराचणक कथाहरूमा कृष्ण र 

रूचक्मणी, शकुन्तला र दषु्यन्त, भीम र चहचडम्बा, ाऄजुषन र सुभरा पे्रम चििाहका ाईत्तम ाईदाहरणहरू हुन्।१७१ 

ाअधुचनक समयमा पे्रम चििाह नर नारी सम्बन्धको स्थायीत्िको ाईत्तम सांस्था हुनसके्न सम्भािना राचखएको छ 

ययचप, चसमोन िुभाको भनााआाऄनुसार चििाह पे्रममा ाअधाह्ऱरत होस् ाऄथिा परम्परामा पुरुर्ताचन्िक 

मानचसकतामा सकारात्मक पह्ऱरितषनको ाअिश्यकता प्राथचमक छ।१७२ बााआबलको व्याख्यााऄनुसार माता 

मह्ऱरयमको मगनी युसुफसाँग तय भाआसकेको चथयो तापचन चििाहभन्दा पूिष नै ाईनी पचिि ाअत्मा (परमेश्वर)द्वारा 

गभषिती भाआन्। यस कुरालााइ युसुफल ेबुझेका हुनाल ेमानचसक द्वन्द्वमा परेका चथए, तर ाइश्वरीय ाअदशे पालन 

गरेर ाईनले मह्ऱरयमलााइ चििाह गरे ाऄचन सन्तान (यीशु) नजचन्मएसम्म पत्नीसाँग सहिास गरेनन्।१७३ 

२.२.२.३.६. ाऄसरु चििाह 

कन्याका चपता, भााआ, रि सम्बन्धी ाऄथिा कन्या स्ियांलााइ पचन यथाशचि धन ह्लदएर स्िेच्छाले कन्या 

ग्रहण गने चिचध ाऄसरु चििाहमा पााआन्छ।१७४ यस चिचधका ाअधारमा िधकूो िय र चििय पचन हुनसक्छ भने्न 

कुरा बुचझन्छ। मनुस्मृचतको ाअचार सांचहतााऄनुसार चििाहको यो चिचध कुप्रथा हो ह्लकनभन ेिधू (कन्या)को धन 

व्यिहार गने बन्धु बान्धि सबै पापका भागी बन्छन् र नरक जान्छन्।१७५ मनुको व्याख्यााऄनुसार चििेक सम्पन्न 

चपताले कुनै ह्लकचसमको कन्याशुल्क चलनुहुाँदनै। कन्याशुल्क चलनु भनेको ाअफ्नो सन्तानको चििय गनुष हो जो 

पातकह्ळ व्यिहार हो।१७६ तर ाऊग्िेदमा ाईल्लेख भएाऄनुसार ाअर्जथक लाभको ध्येय राखेर पचन केही कन्याहरूल े

पचत िरण गरेका हुन्थे।१७७ 

२.२.२.४.७. राक्षस चििाह 

कन्या पक्षका माचनसहरूलााइ मारेर, ाऄगगच्छेदन गरेर, तोडफोड ाअह्लद ध्िांशात्मक कमषद्वारा रूाआकरााआ 

गह्ऱररहकेह्ळ कन्यालााइ जबजषस्ती ाऄपहरण गनुष राक्षस चििाहको लक्षण हो।१७८ यस चििाहमा िर पक्षको एक्लो र 

एकोहोरो दबााई हुन्छ। ययचप, यसप्रकारका बलप्रयोग गह्ऱरने प्रह्लियामा िरको नायकत्ि ाईठेर ाअाईाँछ जो  

 

१७०. सांचक्षप्त महाभारत, चि.सां. २०७१, जगदयाल गोयन्दका (सम्पा.) गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ १४५ 

१७१. पूिषित् 

१७२. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ १५३ 

१७३. नयााँ चनयम, १८ लुका, सन् १९८१ द बााआबल सोसााआटी ाऄफ ाआचन्डया, पृष्ठ १ 

१७४. ज्ञाचत्यो रचिणां दत्त्ि। कन्यामै चैन शचिताः। कन्याप्रदानां स्िाच्छन्धादासुरो धमष ाईच्यते।। मनुस्मृचत ३-३१, पूिषित्, पृष्ठ १४९ 

१७५. मनुस्मृचत ३-५१, पूिषित्, पृष्ठ १५४ 

१७६. न कन्यामााः चपता चिद्वान गृह्िीयाच छुल्कमण्िचप, गृह्रञ छुल्कां  चह लोभेन स्यान् नरोपल्यचिियी। मनुस्मृचत ३-५१, पूिषित्, 

पृष्ठ १५४ 

१७७. ाऊग्िेद १०-२७-१२, पूिषित्, पृष्ठ ८७६ 

१७८. हत्िा चछत्िा च चभत्िा चिोशन्ती रूदती गृहात्। प्रसह्य कन्याहरणां राक्षसो चिचधरूच्यते। मनुस्मृचत ३-३३, पृष्ठ १५० 
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कन्याका लाचग ाअकर्षणको कारण हुनसक्छ, जसको पह्ऱरणामस्िरूप पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत हुन्छ।१७९ ाऄजुषन र 

सुभराको चििाह यसप्रकारको चििाह हो भन्न सह्लकन्छ। चिभद ाऊचर्को चििाह पुरुचमिकह्ळ कन्यासाँग यस ै

चिचधद्वारा सम्पन्न भएको ाईल्लेख पााआन्छ।१८० 

२.२.२.४.८. पशैाच चििाह 

एकान्तमा सुतेकह्ळ, मदपानद्वारा बेहोश भएकह्ळ नारीको बलपूिषक शीलभगग गरेर ाअफ्नो बनााईने पैशाच 

चििाहको चिचध हो।१८१ मनसु्मृचताऄनुसार चिचभन्न ह्लकचसमका चििाहहरूमध्ये सबैभन्दा चनकृष्ट स्तरको पैशाच 

चििाह माचनएको छ। यस ह्लकचसमको चििाहमा िरको कन्याप्रचत एकोहोरो बल चमचााआ भएको बुचझन्छ। 

२.२.२.५. जोडी छनौटका चनयमाऄनसुार चििाहका प्रकार 

समाज चिचभन्न व्यचि, िणष, धमष, जाचत, सम्प्रदाय ाअह्लदको सामूचहक रूप हो। चििाह सम्बन्धमा समाज 

ाअफै ाईपादान र चनचमत्त कारण हो। जे जचत सांसाधन छन् समाजल ेसमाजचभिैबाट चलनुपने हुन्छ। चििाहमा 

जोडी छनौट गन ेचिर्यमा कसले कुन कुरा चलन ेाऄथिा नचलने भने्न चिर्यमा चनयमहरू प्रत्येक समाजमा नै पूिष 

चनधाषह्ऱरत छ। यस चिर्यमा दाुइिटा प्रकारहरूका चििाह भएको पााआन्छ१८२ ती हुन् - 

२.२.२.५.१. ाऄन्ताःजाचत चििाह 

यस चििाहको चनयमानुसार व्यचिले ाअफ्नै जात, िणष, धमषका जोडीलााइ चििाहको चनचम्त रोज्न 

सक्छन्। भारतीय सन्दभषमा भनु्न पदाष ब्राह्मण िरको चििाह ब्राह्मण कन्याचसत, राजपूतको राजपूतचसत, 

क्षिीयको चििाह क्षिीयचसत माि गनष सह्लकन्छ। भारतमा यो ाऄन्ताःजाचत चििाह चिचशष्ट र जह्ऱटल पचन छ। 

ह्लकनभन ेराजपूत जाचत सूयषिांशी, चन्रिांशी, नागिांशी र ाऄच्न िांशी चार मुख्य ाईपजाचतहरूमा चिभाजन भएको 

छ। यी ाईपजाचतहरू पचन चिचभन्न थरीका छन्।१८३ ाऄन्ताःजाचत चििाहको चनयमानुसार जाचत, ाईपजाचत र थरी 

पचन एकै हुन ुाअिश्यक छ। यसरी एाईटै जाचतचभि चििाह गन ेप्रचलन मानि स्यताको प्राथचमक चरणचतर 

चथयो। राम ाऄहुजाल ेयसका चनम्नचलचखत मुख्य कारणहरू बताएका छन्१८४ – 

 

१७९. मनुस्मृचत, ३-३३, पूिषित, पृ. १५० 

१८०. चसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

१८१. ाऊग्िेद, १-११२-१९, पूिषित्, पृष्ठ ११६ 

१८२. सोचसयलोजी ाऄफ् ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०८ 

१८३. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ १२४ 

१८४. पूिषित्, पृष्ठ १२५ 



४० 

 

क.  यस्तो चििाहले पेशागत ाऄक्षणु्णता बचनरहन सक्र्थयो। 

ख.  जाचत समुदायमा सदभािना बचनरहन सक्र्थयो। 

ग.  चनचश्चत जाचत समुदायको जनशचि र समृचद्धको मूल्यागकन गनष सह्लकन्र्थयो। 

तर यस्ता ाऄचभप्राचप्तहरू हुाँदाहुाँद ै पचन ाअधुचनक समयमा ाऄन्ताःजाचत चििाहबाट ाअाईने नकारात्मक 

प्राचप्तहरूको चचाष पचन ाईल्लखे्य छन्। जस्तै - 

क.  ाऄन्ताःजाचत सम्बन्धले दशेको ाऄन्तजाषतीय एकबद्धतालााइ पोर्ण ह्लदन सक्दनै। 

ख.  जोडी छनौटको ाऄिसर ाऄत्यन्त सीचमत हुनाले िैिाचहक सामन्जस्यको सम्भािना न्यून हुन्छ। 

ग.  यस व्यिस्थामा बालचििाह, दााआजो प्रथाको समस्या ाऄचधक हुन्छ। 

२.२.२.५.२. ाऄन्तजाषतीय चििाह 

ाऄन्तजाषतीय चििाहलााइ बर्जहचििाह चिचध पचन भन्न सह्लकन्छ। सचपण्ड र सगोि कुमार र कन्याचबच 

चििाह सम्बन्धलााइ धमषशास्त्रले चनर्ेध गरेको छ। मनुस्मृचतको व्याख्यााऄनुसार चपतृसगोिी, मातृसगोिी, 

चपतृसचपण्डी र मातृसचपण्डी व्यचिहरूचबच चििाह िर्जजत छ।१८५ यस चिचधाऄनसुार चििाह ाअफ्नो गोि र 

चपण्डदचेख बाचहर माि सम्भि छ। ाअधुचनक समयमा सूचना सांस्कृचतको व्यापक चिकास भएको कारणले यस्ता 

ाऄन्तजाषतीय चििाहहरू सम्पन्न गनष सहज छ। यस चिचधले मानिीय सदभािना र मैिीलााइ पचन चिकास गरेको 

छ। ाऄन्तजाषतीय चििाह चिचधले जोडी चयनको क्षेिलााइ ाईदार बनााआह्लदएको छ। 

२.२.२.५.३.  एकचििाह 

एकजना नरल े एकजना माि नारी र एकजना नारील े एकजना माि नरसाँग जीिनभर स्थाचपत र 

चनिाषह गने सम्बन्ध एक चििाह हो। िैह्लदक समाजमा समयको ाअिश्यकता र प्रयोजनको कारणले एक चििाह 

प्रथा प्रचचलत हुन सकेको चथएन। तर स्यताको चिकास साँगसाँगै प्रायाः सबै समाज (मुचस्लम समाजबाहके)मा यो 

चििाह चिचधित मान्य र लोकचप्रय पचन भएको छ। ययचप, ाऊग्िेदमा चििाह ाऄनुष्ठानमा िरल े िधूलााइ 

जीिनभर सुख, पे्रम र सौभाग्य प्रदान गने िचन ह्लदनुले पत्नीप्रचत पचतले एक्लो भचि र समपषण राखेको कुरा 

स्पष्ट हुन्छ।१८६ एकाऄकाषमा सम्पूणष समर्जपत बनेर ाअनन्दपूिषक सारा जीिन चनिाषह गने ाअशीिाषद पचन 

ाऊचर्हरूद्वारा नि िर-िधूलााइ ह्लदाआएको छ।१८७ चस.एन. शङकर राि पचन एक चििाह सांस्थामा पचत-पत्नीमाझ 

 

१८५. ाऄसचपण्डा च या मातुरसगोिा च या चपतुाः। सा प्रशस्ता ह्लदिजातीनाां दारकमषचण मैथुन।। मनुस्मृचत ३-५, पूिषित्, पृष्ठ १४४ 

१८६. ाऊग्िेद, १०-८३-३६, पूिषित्, पृष्ठ ९४९ 

१८७. ाआहिै स्तां मा चि यौष्टां चिश्वमायुव्यषश्नुतम्। िह्ळडन्तौ पुिैनषप्तृचभमोदमानौ स्ि गृहे।। १०-८३-४२, पूिषित्, पृष्ठ ९४९ 
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ाईच्च ह्लकचसमको प्रणयपूणष ाअत्मीयता कायम रहन्छ जसल ेपह्ऱरिारको सुख, शाचन्त र समृचद्धमा सम्पूणष योगदान  

ह्लदन्छ भने्न कुरामा चिश्वास राख्छन्।१८८ एक चििाह सम्पूणष सामाचजक दचृष्टकोणले एक ाअदशष चििाह भन्न 

सह्लकन्छ। यस चििाहमा पचत पत्नीको पारस्पह्ऱरकता रहन्छ तथा भािनात्मक, नचैतक र सामाचजक सम्मान 

सामञ्जस्य समेत सुरचक्षत रहन्छ। रामायणमा रामचन्रको मयाषदा पुरुर्ोत्तम चह्ऱरिले एक चििाह व्यिस्थामा 

जनमानसको ाअस्थालााइ सुदढृ बनााआह्लदएको छ। मनुस्मृचतको ाअचार सांचहतााऄनुसार एक माि पचतसाँग चििाह 

गने नारीहरू पचत बााँचुन्जेलसम्म क्षमायुि, सांयमी र ब्रह्मचयषमा चस्थर हुन्छन् र चिधिा रूपमा सती बन्छन्।१८९ 

नैचतक ब्रह्मचयष (पत्नीव्रता) पालन गने नर हजार हजार पुरुर् कुल चिस्तार नगरीकनै स्िगषलाभ गछषन्।१९० 

२.२.२.५.४.  बहुचििाह 

एकजना नरले धेरै पत्नीहरू र एाईटी नारीले धेरै पचतहरू चििाह गनुषलााइ बहुचििाह भचनन्छ। बहुपत्नी 

व्यिस्था र बहुपचत व्यिस्था नै बहुचििाहको चिशेर्ता हो। यस ाअधारमा बहुचििाहका चिचभन्न प्रकार छन् भने्न 

कुरा स्पष्ट हुन्छ। कमलराज शमाषले तीन प्रकारका बहुचििाहहरूको ाईल्लेख गरेका छन्। ती हुन् - 

बहुपत्नी चििाह, बहुपचत चििाह र समूह चििाह।१९१ 

२.२.२.५.४.१. बहुपत्नी चििाह 

एकजना नरले धेरैजना नारीहरूसाँग चििाह सम्बन्ध स्थाचपत गनुष नै बहुपत्नी चििाह हो। प्राचीनकालमा 

जनसाधारणमा भन्दा कुलीन र सम्पन्न माचनसहरूमा यो प्रथा ाऄचधक चथयो। निाि र ठुल्ठुला जचमनदार ाऄचन 

राजा महाराजाहरूका ाऄन्ताःपुरमा ाऄनेक सगख्यामा रानीहरू हुन्थे।१९२ एक पचतका ाऄनेक पत्नीहरू हुनाल े

प्रयोजनाऄनुसार पचतसुख सबै रानीहरूले नपााईने भएपचछ यौनचिकृचत, परपुरुर् गमन, समलैचगगक 

सहिासजस्ता घटनाहरू घट्ने कुरा ाईल्लेख गरेका छन्।१९३ प्राचीन समयमा बहुपत्नी चििाहका मुख्य दाुइिटा 

पे्ररक कारण छन्। पचहलो हो, ाअर्जथक समृचद्ध र सामाचजक सुरक्षा। तत्कालीन जीिनशैलीको लाचग मानि 

सांसाधन ाअर्जथक समृचद्धको एाईटा मूल ाअधार चथयो। एाईटा व्यचिसाँग धेरै पत्नीहरू हुनु र धरैे पत्नीहरूबाट धरैे 

सन्तानहरू प्राप्त गनुष ाअर्जथक समृचद्धको ह्लदशामा महत्त्िपूणष कदम चथयो। कृचर् र पशुपालनजस्ता ्मसाध्य  

१८८. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०८ 

१८९. ाऄसीता मरणात् क्षान्ता चनयता ब्रह्मचाह्ऱरणी। यो धमष एकपत्नीनाां काक्षन्ती तमनुत्तमम्।। मनुस्मृचत ५-१५८, पूिषित्, पृष्ठ 

२८० 

१९०. ाऄनेकाचन सहस्राचण कुमारब्रह्मचाह्ऱरणाम्। ह्लदिां गताचन चिप्राणामकृत्िा कुलसन्तचतम्।। ५-१५९, पूिषित्, पृष्ठ २८० 

१९१. ाअधारभूत समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १०६-१०७ 

१९२. सोससअरजी अप इन्डडमन सोसाइटी, ऩूर्वर्त,् ऩषृ्ठ 106 

१९३. नान्ताःपुराणाां रक्षणमोत्पुरुर्सांदशषनां चियते पत्युश्चैकत्िादनेक साधारणत्िाच्चातृचप्त तस्मात्ताचन प्रयोगत एन परस्परां रन्जयेमुाः। 

िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृष्ठ २५१ 
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जीचिका भएको समयमा जनशचि नै ाअर्जथक शचि भन्न सह्लकन्र्थयो। यसका साथ ैाअन्तह्ऱरक द्वन्द्व ाऄचन बाचहरी 

ाअिमणको सामना गनषलााइ पचन शचिशाली सन्तानहरूको ाअिश्यकता चथयो। यसरी ाअर्जथक समृचद्ध र सुरक्षा 

प्राप्त पह्ऱरिारले स्िाभाचिक रूपले सामाचजक मयाषदा प्राप्त गर्थयो। यो बहुपत्नी चििाहको पह्ऱरणाम चथयो। दोस्रो 

कारण, प्रयोजन र पह्ऱरचस्थचतमाचथ ाअधाह्ऱरत छ। यस्ता प्रयोजनलााइ शास्त्रको मान्यता पचन प्राप्त चथयो। चिचभन्न 

ाऄसामान्य पह्ऱरचस्थचतमा पूिीय शास्त्रले पुनर्जििाहको ाअचार सांचहता चनमाषण गरेको छ। मदपान गने, प्रचतकूल 

व्यिहार गने, ह्ऴहसक, धन क्षचत गने, दीघष रोगले पीचडत नारीमाचथ सौता हाचलह्लदनु ाईचचत हुन्छ।१९४ पचतको 

चहत चाहने तर दीघषरोचगनी पत्नीको ाऄनुमचत प्राप्त गरी पचतले दोस्रो चििाह गनुष न्यायसगगत माचनएको छ।१९५ 

बन्ध्या पत्नीहरू पचन सौता पााईन योग्यका बतााआएको छ। प्रथम रजदशषन भएको ाअठ िर्षचभि मृत चशशु 

जन्मााईनेलााइ, जन्मको केही क्षणमा नै मरण हुन े चशशु जन्मााईनेलााइ, दश िर्षमा केिल कन्या सन्तान माि 

जन्मााईने पत्नीलााइ, पुिहीन ाऄचन ाऄचप्रयिचन बोल्ने पत्नीलााइ तुरून्तै सौता ल्यााआह्लदनु ाईचचत छ।१९६ 

२.२.२.५.४.२. बहुपचत चििाह 

एाईटी पत्नीको धेरै पचत हुनु बहुपचत चििाह हो। बहुपचत चििाहको प्रचलन चतब्बती समाज, ाऄह्लिकाको 

िाहाम, भारतको केरलाका नामर, नागाल्याण्डका खासी, कोटा र डोटा, पन्जाबका पहाडी भेकका लद्दाख, 

कागगडा ाअह्लदका ाअह्लदिासी समाजमा पााआन्छ।१९७ महाभारत महाकाव्यमा रौपदीको चििाह पााँच 

पाण्डिहरूसाँग सम्पन्न हुन ुपचन सामान्य घटना माचनएको चथएन। ाअधुचनक समयमा बहुपचत चििाहको मुख्य 

कारणमध्ये पुरुर्का तुलनामा नारीको सगख्या कम हुनु हो ाऄथाषत् चलगग ाऄनुपातको ाऄसन्तुलन हो।१९८ 

बहुपचत चििाह कुनै नारीको लाचग कुन ै चिशेर् महत्त्िाकाांक्षा दसेखदनै। पुरुर्झै ाँ चार पुरुर्ाथष लाभको 

ाऄिसर पचन यसमा पााआाँदनै। कुन ैचिशेर् ाऄथषलाभद्वारा सामाचजक प्रचतष्ठा प्राप्त गन ेाऄभीष्ट पचन पााआाँदनै। केही 

ाअह्लदिासी समाजमा यो एाईटा पारम्पह्ऱरक ह्ऱरिाजको रूपमा पााआन्छ ाऄचन ाअह्लदिासी समाज मूलताः 

मातृसत्तात्मक शासन व्यिस्थामा पह्ऱरचाचलत हुनाले पाह्ऱरिाह्ऱरक सांरचनाको ढााँचा ‘बहुपचतमूलक’ भएको 

पााआन्छ। िास्तिमा ाऄचधकाांश मािामा, बहुपचत चििाह समयानुकूल प्रयोजनद्वारा पे्रह्ऱरत छ जहााँ ाऄचधकतर न ै

नारीहरूको पुनस्थाषपनाको ाऄिसर खोचजएको छ। ाऊग्िदेको ाऊचामा ाईल्लेख भएाऄनुसार ाईिषशीले पुरुिालााइ 

सम्बोधन गद ैके भनेकह्ळ छन् भने नारीले कुनै पचन िीरताहीन र प्रजनन शचिहीन नरप्रचत ाअफ्नो प्रचतबद्धता 

१९४. मयपाङसाधुिृत्ता च प्रचतकूला च या भिेत्। व्याचधत्ता िाचधिेत्तव्या ह्ऴहस्राज्थषध्नी च सिषदा। मनुस्मृचत ९-८०, पूिषित्, पृष्ठ 

४४१ 

१९५. पूिषित्, ९-८२, पृष्ठ ४४१ 

१९६. िन्ध्याष्ठमेचधिेयाडब्द ेदशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी सयस् त्िचप्रयिाचहनी।।पूिषित्, ९-८३ पृष्ठ ४४१ 

१९७. ाअधारभूत समाजशास्त्र तथा मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

१९८. पूिषित् 
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 राख्न सचिन।१९९ चिदरु नीचताऄनुसार पचन पुरुर्त्िहीन पचतलााइ पत्नीले त्याग गनष सक्छे।२०० मनुस्मृचतमा पचन 

पचतव्रता धमषपालन गने पत्नीहरूका चनचम्त केही ाईदार ाअचार बनााआएका छन्। जस्तै, धमषकायषको लाचग परदशे 

गएका पचतलााइ ाअठ िर्षसम्म, चियाजषनको चनचम्त गएका भए छाः िर्षसम्म र ाऄन्यको चनचम्त गएका भए तीन 

िर्षसम्म पत्नीले प्रतीक्षा गनुष ाईचचत छ।२०१ 

यसरी चहन्द ूाअचार सांचहताल ेनारीलााइ िैिाचहक जीिनको कष्ट र चिसगगचतबाट मुचिको बाटो प्रशस्त 

गरेको छ। ययचप, यी चिच्छेह्लदत पत्नीहरूलााइ नयााँ जीिन स्थापनाको स्पष्ट ह्लदशा चनदशे गरेको पााआाँदनै। नरका 

चनचम्त चिचभन्न ाअपदकालीन चस्थचतमा पुनर्जििाहको चनचश्चत प्रािधान राचखएको छ भने नारीको 

पुनर्जििाहलााइ शास्त्रीय मान्यता प्राप्त चथएन।२०२ यस्ता नारीहरूले मयाषह्लदत कमषद्वारा जीचिका ाअजषन गनुष 

ाअिश्यक बतााआएको छ ह्लकनभने पचतच्युत पत्नीहरूप्रचत ाऄचधकतर ाऄनैचतक धारणा रहने सम्भािना रहन्छ।२०३ 

पचतको मृत्यु भए पुिहीन पत्नीले ाअफ्नो दिेरसाँग चनयोग धमषद्वारा पुि प्राप्त गनष सक्छे। यस चिचधद्वारा 

पह्ऱरिारको धन पह्ऱरिारचभि ैरहन ेदरूदर्जशता राचखएको छ।२०४ चहन्द ूशास्त्रीय चिधानाऄनुसार बहुपचत चििाह 

मान्य नभए तापचन लौह्लकक रूपमा व्यिहारमा ाअएको पााआन्छ। यसकारण व्यिहाह्ऱरकतामा यसका 

प्रभािहरूलााइ खोज्न सह्लकन्छ। ाईत्तराचधकार तथा धन सम्बन्धी चििादमा यसका लक्षणहरू पााआन्छ। जस्तै, दाुइ 

पुरुर्का एाईटै नारीबाट जन्मेका पुिमाझ धनसम्बन्धी चििाद भएमा चपताको धनमाचथ ाऄसली छोराको 

ाऄचधकार रहन्छ भने्न चिधान बतााआएको छ।२०५ मृत, नपुांसक ाऄथिा दीघषरोग पीचडत पुरुर्को ाअफ्नो धमषद्वारा 

चनयुि पत्नीमा दोस्रो पुरुर्द्वारा जनु पुि ाईत्पन्न हुन्छ त्यसलााइ ‘क्षेिज पुि’ भचनन्छ।२०६ गभषिती कन्यालााइ 

जान ाऄन्जान कुन ैचस्थचतमा चििाह सांस्कारद्वारा सांस्कृत गरेर ग्रहण गन ेिरल ेपूिषचस्थत गभषलााइ पचन स्िीकार 

गछष। यस चस्थचतबाट जन्मेको पुिलााइ ‘सहोढ पुि’ भचनन्छ।२०७ पचतद्वारा च्युत ाऄथिा चिधिा नारी ाअफ्नो 

ाआच्छाले ाऄन्य पुरुर्को पत्नी बनेर पुि प्राप्त गछे, त्यस पुिलााइ ‘पौनरभि’ भचनएको छ।२०८ यस्ता सामाचजक 
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गचतचिचधहरूबाट समाजमा नारी-पुनर्जििाह प्रचचलत चथयो भनी बुचझन्छ। िेद तथा मनुस्मृचतमा सतीदाहको 

ाईल्लेख पााआाँदनै तर बहुपचत व्यिस्थाको स्पष्ट ाईल्लेख िेदमा पााआन्छ। िेदमा कन्यालााइ सिषप्रथम सोम त्यसपचछ 

गन्धिष त्यसपचछ ाऄच्न  ाऄचन ाऄन्त्यमा मनुष्यका पत्नी बतााआएको छ।२०९ 

बहुपचत चििाह धमष, ाऄथष, काम, मोक्षजस्ता चार पुरुर्ाथष प्राचप्तको ाईद्दशे्यले पे्रह्ऱरत छैन  न त धमष, रचत 

र प्रजाको महत्त्िाकाांक्षाले नै ाअयोचजत छ। चिचिध ाअह्लदिासी समाजलााइ छोडेर चहन्द ू समाजमा यो लोक 

प्रयोजन हो। ाअधुचनक समयमा कुनै पचन समयमा नारीहरू धेरै पचतहरूको झुण्ड चलएर बााँच्दनैन्। तर 

ाअपदकालीन चस्थचतमा नारी पुनर्जििाहको प्रािधान भने सिषमान्य छ। ाआसााइ र ाआस्लाम समुदायमा पचन बहुपचत 

चििाह व्यिस्था मान्य छैन। 

यसको ाऄनुपालनाद्वारा धमष, ाऄथष, काम, मोक्ष प्राप्त गन े चिराट ाईद्दशे्य पूरा हुने हुनाले चििाह बढी 

महत्त्िाकाांक्षी ाअयोजन हो। िैह्लदक ाऄिधारणाले प्रशस्त गरेको चििाहका तीन कामनाहरू धमष, रचत र प्रजा 

प्राचप्तका चनचम्त (चिशेर् पुरुर्हरूका चनचम्त) चिकल्पहरूको ाऄिसर खुला राचखएका चथए। िात्सायनले बहुपत्नी 

चििाहका चार मुख्य कारणहरू बताएका छन् - 

१. मूखषता 

२. चह्ऱरिहीनता 

३. सन्तान ाऄप्राचप्त 

४. कन्या सन्तान माि जन्म 

५. पुरुर्को चन्चल िृचत्त ाऄथिा कामुकता।२१० 

िात्सायनले दाुइ प्रकारका पत्नीको चचाष गरेका छन् - पचहलो, एकचाह्ऱरणी र दोस्रो सपत्नीका (सौताहरू 

भएकह्ळ)। पचतप्रचत पूणषरूपले ाऄनुरि, पचतको चिश्वास पािा पचतलााइ परमेश्वर मानेर सेिा गनषमा ाअफ्नो जीिन 

समर्जपत गह्ऱरह्लदने एकचाह्ऱरणी पत्नीको चिशेर्ता हुन्छ।२११ बहुपत्नी ाऄथिा धरैे सौताहरूले भह्ऱरएको घरलााइ 

ाऄशाचन्त, कलह र चनन्दाको गुाँड मानेर िात्सायनले यस्तो व्यिस्थालााइ चनयन्िण गने चिचधहरू कामसूिको 

चतुथष प्रकरणमा ाईल्लेख गरेका छन्। ययचप, सपचत्नक नारीहरू चनकृष्ट जीिनशैली चजाईाँछन्। सौता पााईन ु

नारीको चनयचत हो। यसकारण धेरै सौताहरूको झुण्डमा हरेक प्रकारको सम्झौता गरेर चजाईनु नै ाईसको चनयचत  

 

२०९. सोमाः प्रथमो चिचिद ेगन्धिों चिचिद ाईत्तराः। तृतीयोच्न ष्ट ेपचतस्तुरीयस्ते मनुष्यजनाः। सोमोद्दद गन्धिाषय गन्धिोज्द्दद्न ये। रचय 

च पुिाश्चादोदच्न मषह्मथोाआमाम्।। ाऊग्िेद १०-८५, ४०-४१, पूिषित्, पृ. ९४९ 

२१०. जाड्यदौाःशील्यदौभाग्येम्पाः प्रजानुत्पत्तेराभीक्ष्ण्येन दाह्ऱरकोत्पत्तेनायकचापलादा सपत्न्यचधिेदनम्। िात्सायनको कामसूि, 

भामाषचधकाह्ऱरक नामक, पूिषित्, पृ. १९८ 

२११. पूिषित,् पृ. १८९ 
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हो भने्न व्याख्या िात्सायनको छ।२१२ राजा तथा सामन्तहरूको ाऄन्ताःपुर र रचनिासमा सपचत्नक नारीहरूले भो्न  े

शारीह्ऱरक र मानचसक पीडाको चचाष पचन िात्सायनले गरेका छन्। यस्ता नारीहरूको चिसगगचतपूणष 

जीिनलीलाले चसगगो समाजको गचतचिचधलााइ कसरी प्रभाचित गरेको छ भने्न चचन्तन पचन गह्ऱरएको छ।२१३ 

ाऄताः बहुपत्नी चििाह सामाचजक चि्ृगखलताको एाईटा कारण हो भन्न सह्लकन्छ। दिै चििाहमा पुरोचहतहरूल े

एकैपल्टमा धेरै कन्याहरू दचक्षणा स्िरूप पााईाँथे। यस्ता गचतचिचधल े बहुपत्नी चििाहलााइ प्रोत्साहन ह्लदएको 

चथयो। ‘िध’ू नामले चचचनाआने यी कन्याहरूले पुरोचहतकह्ळ रखैलका रूपमा जीिन काट्नु पर्थयो। यसबाट बहुपत्नी 

चििाहमा नारीको सामाचजक ाऄिस्थान चनम्न स्तरको भएको र नारीहरूल ेसामाचजक प्रचतष्ठा नपााईन ेकुरा स्पष्ट 

हुन्छ। 

ाआसााइ ाअस्थामा बहुपत्नी चििाहको चिधान पााआाँदनै। मुचस्लम समाजमा बहुपत्नी चििाहको चिधान छ 

तापचन धेरै पत्नीहरूप्रचत न्यायसगगत व्यिहार गने क्षमता नभए पचतले एक पत्नी माि चििाह गनुष ाईचचत हो 

भने्न व्याख्या कुरानमा पााआन्छ।२१४ 

२.२.२.५.४.३. समहू चििाह 

समूह चििाह भन्नाले एक समूह पुरुर् र एक समूह नारीचबच सामुचहक चििाह सम्पन्न हुनु हो। चिशेर् 

गरी एाईटा कूलको एक पुस्ता सन्तानहरू ाऄको कूलको एक पुस्ता सन्तान (चिपरीत चलगग)साँग चििाह गछषन्। यो 

चििाह िैयचिक हुाँदनै। समूहचभिका प्रत्येक पुरुर् प्रत्येक नारीका पचत बन्छन्। ाऄथिा यहााँ साझा पचत र पत्नीको 

चिधान हुन्छ। यस्ता समूहबाट ाईत्पन्न भएका सन्तानहरू सबैका साझा हुन्छन्। सन्तान पोर्णको दाचयत्ि पचन 

साझा हुन्छ। मानि स्यताको प्रारचम्भक कालमा यसप्रकारको समूह चििाहको प्रचलन चथयो। तर स्यताको 

चिकास साँगसाँगै यस ह्लकचसमको चििाह लुप्त हुाँद ैगयो।२१५ ाअज पचन ाऄस्रेचलया, भारत र ्ीलगकाका सुदिूती 

ाआलाकामा चनिास गन ेाअह्लदिासीहरूमा समूह चििाहको प्रथा प्रचचलत छ।२१६ 

२.२.२.५.४.४. ाऄनलुोम चििाह 

ाईच्च िणष, जाचत र ्ेणीका िरले चनम्न िणष, जाचत र ्ेणीको कन्यालााइ चििाह गने चिचधलााइ ाऄनुलोम  

२१२. िात्सायनको कामसूि, पूिषित्, पृ २५१-२५९ 

२१३.  पूिषित्, पृ. २५१-२५९ 

२१४. Marry woman of your choice, two or three or four; but if you fear that you shall not be able to deal 

justify (with them), than only one, or (captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to 

prevent you from doing injustice. द कुरान, २०१० ाऄब्दलु्लाह युसुफ ाऄली (ाऄनु.), गुडिडष बुक्स, १, चनजामुद्दीन, नयााँ 

ह्लदल्ली, पृष्ठ ४९ 

२१५. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

२१६. पूिषित् 
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चििाह भचनन्छ। िैह्लदक कालमा ाऄन्तिषणीय र ाऄन्तर ्ेणीय चििाहको प्रचलन चथयो। मनुस्मृचतमा सिणष 

चििाहलााइ मान्यता ह्लदाआएको छ भन ेाऄनुलोम चििाहलााइ चनर्ेध माचनएको छ। यस्तो चििाहले ाअफ्नो कूलको 

नाश गह्ऱरह्लदन्छ भने्न धारणा राचखएको छ२१७ तापचन प्राचीन चहन्द ू ग्रन्थहरूमा ाऄनुलोम चििाह भएका 

ाईदाहरणहरू पााआन्छ, जस्तै - ाऄगस्त्य ाऊचर्कह्ळ पत्नी लोपामुरा क्षचिय चथाआन्। ाऊचर् िचशष्टका छोरा शचिको 

एक िैश्यकन्या ाऄदशृ्यन्तीसाँग चििाह भएको चथयो।२१८ सन्तानको कामना राखेर कृष्णद्वपैायनको सम्बन्ध 

चनयोग धमाषनुसार राजा चिचचििीयषका पत्नीहरूसाँग स्थाचपत गह्ऱरएको चथयो जसबाट पाण्डु र धृतरािको जन्म 

भएको िणषन महाभारतमा पााआन्छ।२१९ यसलााइ पचन ाऄनुलोम चििाहको ाईदाहरण मान्न सह्लकन्छ। एम.एन. 

्ीिास्तिलााइ ाईद्धृत गद ै चस.एन. शङकर रािल े बगगालका ब्राह्मण, गुजरातका ाऄनिली ब्राह्मण र लेभा 

पचण्डत, राजस्थानका राजपूत र महारािका मराठा र नैयर ाऄचन केरलाका क्षिीय र ाऄम्िालाभाचसस 

जाचतहरूमा ाऄनुलोम चििाहको चलन रहकेो बताएका छन्।२२० 

२.२.२.५.४.५. प्रचतलोम चििाह 

चनम्न िणष, जाचत र ्ेणीका िरले ाईच्च िणष, जाचत र ्ेणीका कन्याचसत चििाह गने चिचधलााइ प्रचतलोम 

चििाह भचनन्छ। यसमा धेरै क्षचिय राजाहरूले ब्राह्मण कन्याहरूलााइ चििाह गरेका घटनाहरू छन्। राजा 

चप्रयव्रतले ब्रह्मर्जर् कदषमकह्ळ छोरी काव्यासाँग चििाह गरेका चथए। राजा ययाचतले शुिाचायष ब्राह्मणकह्ळ छोरी 

दिेयानीलााइ चििाह गरे।२२१ चहन्द ूशास्त्रमा प्रचतलोम चििाहलााइ मान्यता ह्लदाआएको छैन र चनम्न जाचतसाँगको 

चििाह सम्बन्धले ाईत्तम सन्तचतको जन्म हुाँदनै भन्ने धारणा भएको पााआन्छ। 

२.२.२.५.४.६.  सचपण्डीय र सगोिीय चििाह 

प्राचीनकालीन मानि समाजमा सगोिीय रि सम्बन्धमा चििाह भएका ाईदाहरणहरू पााआन्छ। जसलााइ 

‘युथ चििाह’ भचनन्र्थयो।२२२ ्ीमदभागित महापुराणमा गह्ऱरएको व्याख्यााऄनसुार ब्रह्माद्वारा ाईत्पन्न ाअह्लदपुरुर् 

स्िायम्भि मनु र ाअह्लद नारी रानी शतरूपाका जेठी छोरी ाअकूचतको चििाह माता चपताको ाऄनुमचतमा पुचिका 

धमषाऄनुसार ाअकूचतका भााआ रुचच प्रजापचतसाँग सम्पन्न गह्ऱरएको चथयो।२२३ दक्ष प्रजापचतले पचन ाअफ्नी छोरीहरू 

 

२१७. हीनजाचतचस्त्रयां मोहादढु्िहन्तो ह्लदिजातयाः। कुलान्येि नयन्त्याशु ससन्तानाचन शूरताम।। मनुस्मृचत  ३-१५, पूिषित्, पृष्ठ १४६ 

२१८. चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, चिसां २०६९, मधुसुदन सुिेदी, सानुमैयााँ सुिेदी, लचलतपुर नेपाल, पृष्ठ ११ 

२१९. नीचत, पूिषित्, पृष्ठ ८ 

२२०. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १०९ 

२२१. चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, पूिषित्, पृष्ठ ११ 

२२२. ्ीाःशाश्वत नारी, पूिषित्, पृष्ठ ६ 

२२३. ाअकूह्ऴत रुचये प्रादादचप भ्रातृमतीं नृपाः। पुचिकाधमषमाच्त्य शतरूपानुमोह्लदताः। ्ीमदभागित महापुराण, पूिषित्, पृ. ३२१ 
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ाअफ्नै काका ाऊचर् कश्यपलााइ पत्नीको रूपमा दान ह्लदएका चथए।२२४ ाऊग्िेदमा ाईल्लेख भएको ाऊचर् 

चिश्वासनका जम्ल्याहा सन्तानहरू यम र यमीको प्रसगग पचन यस सम्बन्धमा प्रासचगगक छ। यसमा यमील े

ाअफ्नै दाज्यू यमप्रचत चििाहको प्रस्ताि राखेकह्ळ छ तर यमले भने एकै गभषबाट जन्मेका सन्तानचबच यस्तो 

रागात्मक सम्बन्ध स्थाचपत हुनु ाऄनैचतक हो भन्द ैत्यस प्रस्तािलााइ ाऄस्िीकार गरेको छ। यमीको भनााआाऄनसुार 

ाइश्वरले चलेी मााआतीलााइ गभषदचेख नै दाम्पत्य धमष चनिाषह गनषका चनचम्त जोडी चनचश्चत गह्ऱरह्लदएका हुन्छन् र 

पह्ऱरिारमा न ैयोग्य ाईम्मेद्वार हुाँदाहुाँद ैकन्याले बाचहर िरको खोज गनुष ाअिश्यक छैन। यमको सांिादाऄनुसार भन े

दाज्यू-बचहनी सगभीय सन्तान भएको हुनाले नै दाुइमाझ नैचतक मयाषदा र पचििता हुन्छ जहााँ प्रणय, काम र 

रागको स्थान हुनुहुाँदनै।२२५ मनुस्मृचतको व्याख्यााऄनुसार ाअमा र बाबु दिुैचतर सगोि र सचपण्ड भएका नर-

नारीमाझ चििाह िर्जजत छ।२२६ ाअफ्नी बचहनी, छोरी, चमिकह्ळ पत्नी, छोराकह्ळ बुहारी, गुरुपत्नीसाँग कामनात्मक 

(िैिाचहक) सम्बन्ध राख्न ेव्यचिलााइ पातकह्ळ भचनएको छ।२२७ मुचस्लम समुदायमा भने चििाहको लाचग जोडी 

छाने्न प्रह्लिया पाह्ऱरिाह्ऱरक सदस्य ाऄचन नचजकको रि सम्बन्धी सदस्यहरूबाट सुरु हुन्छ। काका, मामा, फुपू 

ाअह्लदका सन्तानहरूमाझमा नै चििाह गनुष मुचस्लम समुदायलााइ िाह्य रि चम्णबाट ाऄक्षुण्ण राख्नु हो। यसरी 

मुचस्लम कानुनमा रि सम्बन्धको पचििता र नैचतकताको धारणा नै ाऄलग दचेखन्छ।२२८ नेपाली समाजमा मगर 

र गुरुङ जातमा फुपू मामाका छोरा-छोरीमाझ चििाह हुन े प्रािधान छ।२२९ तर ाऄचधकत्तर नेपाली 

जातगोष्ठीहरूमा यस्ता सगगोिीय चििाहको सांस्कार पााआाँदनै। चमतेरी सााआनो परेका पह्ऱरिारचबचमा पचन 

चििाह सम्बन्ध िर्जजत छ। नेपाली समाजमा यस्ता रि सम्बन्धमा भएको चििाहलााइ हाडफोरा चििाह 

भचनन्छ।२३० महाभारतको कथामा ाईिषशीले ाऄजुषनप्रचत प्रणय चनिेदन गरेकह्ळ छ तर ाऄजुषनले भने ाअचत्मक रूपल े

ाअमा माचनएकह्ळ नारीसाँग रचत सम्बन्ध ाऄनुचचत मानी क्षमा याचना गरेको छ।२३१ यसरी सनातन परम्परामा 

रिगत, िांशगत सम्बन्धचभि चििाह चनर्ेध गह्ऱरएको पााआन्छ। 

२.२.२.५.४.७. जारी चििाह 

ाऄकाषकह्ळ पत्नीलााइ ाअफ्नो पत्नीको रूपमा ग्रहण गनुष जारी चििाह हो। यसमा चििाह गने पुरुर्लााइ जार 

भचनन्छ ाऄचन पत्नी लचगएको पुरुर्लााइ साधु भचनन्छ। यसमा एाईटा चििाह र पह्ऱरिार स्थापनाको लाचग ाऄको  

२२४. ्ीाः शाश्वत नारी, पूिषित्, पृष्ठ ६ 

२२५. ाऊग्िेद १०-१-१२, पूिषित्, पृष्ठ ८५६ 

२२६. मनुस्मृचत, ३-५, पूिषित्, पृष्ठ १४४ 
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चििाह र पह्ऱरिार भत्कााईन े प्रह्लिया स्पष्ट छ जसलााइ एाईटा सामाचजक समस्याकै रूपमा चचचन्हत गह्ऱरएको 

छ।२३२ यसको समाधान हते ुसमय समयमा चिचध चिधानहरू पचन चनमाषण गह्ऱरएका छन्। चहन्द ूशास्त्राऄनुसार 

जारी चििाह िर्जजत छ। मनसु्मृचतमा परपत्नी गमन गनेलााइ स्पष्ट रूपमा पातकह्ळ भचनएको छ।२३३ जार भएका 

ब्राह्मणद्वारा कुन ैह्लकचसमको िैह्लदक कायष गरााईनु िर्जजत गह्ऱरएको छ। 

जारी चििाहको महत्त्िपूणष समस्या सन्तान सम्बन्धी छ। चहन्द ूशास्त्राऄनुसार ाईत्पादन कायषमा क्षेिभन्दा 

बीजको महत्त्ि प्रथम छ ह्लकनभने फलमा बीजको गुण सिोच्च हुन्छ। यसैकारण सन्तानमाचथ चपताको गुण 

ाऄचधकार र कतषव्य प्रथम माचनन्छ।२३४ तर फलको सम्बन्धमा क्षेिस्िामी र बीज पुरुर्को चबचमा कुन ै

औपचाह्ऱरक सम्झौता नभएसम्म फलमाचथ प्रत्यक्ष रूपले क्षेिस्िामीकै ाऄचधकार सिोपह्ऱर हुन्छ। यसकारण कुन ै

पुरुर्ले परपत्नीबाट सन्तान ाईत्पन्न गनुष चनष्फल कायष हो। जसरी परपत्नीबाट जन्मेका सन्तानमाचथ बीजपुरुर्को 

स्िाचमत्ि चसद्ध नभए जस्त ैगााइ, घोडी, दासी, बाख्री, भेाँडी, पक्षी र भै ाँसीहरूको सन्तान चिर्यमा यही चनयम 

प्रयोग हुन्छ।२३५ 

ाऄचनयुि नारीको परपुरुर्द्वारा ाईत्पन्न सन्तान, पुििती नारीको दिेरबाट र जारबाट ाईत्पन्न सन्तान 

कामभािनाले माि पे्रह्ऱरत ाईत्पचत्त हुनाल े सम्पचतको ाईत्तराचधकारी बन्न सक्दनै।२३६ ाअफ्नो पचत छोडरे ाऄको 

पुरुर्द्वारा ाईत्पन्न सन्तान, ाऄकाषकह्ळ पत्नीद्वारा ाईत्पन्न सन्तान तथा कुनै साधिी नारील ेदोस्रो पचत ग्रहण गनुष पचन 

शास्त्रसम्मत छैन।२३७ ाअफ्नो पचत छोडरे ाऄको पचतसाँग पोाआल जाने नारी चनन्दनीय माि होाआन ाऄको जुनीमा 

स्यालको रूपमा जन्म चलाइ ाऄनेक ाऄसाध्य रोगले पीचडत रहन्छे भचनएको छ।२३८ 

पचतद्वारा पह्ऱरत्यिा पत्नी ाऄथिा ाऄक्षतयोनी चिधिा नारीलााइ ाअच्त पचतदचेख पुनाः फकाषाआल्यााईन 

सह्लकन्छ ाऄथिा ाअफ्नो पचत छोडरे दोस्रो पचतसाँग पोाआल जाने पत्नी फेह्ऱर फकेर पचहलो पचतसाँग ाअाईन चाहन्छे 

भने ाईसलााइ स्िीकार गनष सह्लकन्छ।२३९ ाऄताः जारी चििाहमा महत्त्िपूणष तत्ि काम-शुद्धता नै माचनएको दचेखन्छ। 

नेपालको भदौ १, २०२० मा सांशोचधत नेपाली मुलुकह्ळ ऐनभन्दा ाऄचघको कानुनी प्रािधानाऄनुसार 

साधुले जारलााइ ह्लदनसके्न सजायहरू चनम्नप्रकार छन् भन्ने जानकारी मधुसुदन सुिेदीले ह्लदएका छन्२४० – 

२३२. चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, पूिषित्, पृ. ८७-८९ 

२३३. मनुस्मृचत ११-४, पूिषित् पृ. ५३३ 

२३४. पूिषित्, ९-३५, पृ. ४३३ 

२३५ पूिषित्, ९-४१, पृ. ४३७-४४९ 

२३६. पूिषित्, ९-१४३, पृ. ४५३ 

२३७. नाङन्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यम्पपह्ऱरग्रहे। न ह्लदितीयश च साध्िीनाां क्वचचद भतोपह्लदश्यते। ९-१६२, पूिषित्, पृष्ठ २८० 

२३८. पूिषित्, ९-१६५, पृष्ठ २८१ 

२३९. सा चेदक्षतयोचनाः स्याद ्गतप्रत्यागताचप िा। पौनरभिेन भिाष सा पुनाः सांस्कारमहाषचत। ९-१७६, पूिषित्, पृष्ठ ४५८ 

२४०. चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, पूिषित्, पृ. ९० 
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१. साधुले जारलााइ काटी माने। 

२. टााईको मुड्यााआह्लदने, जन ै हुनेको जनै फुकालेर र नहुनलेााइ चासह मान्छे, गााइ ाअह्लदको मास ु

ाऄथिा 

ाऄभक्ष खुिाएर जात पतीत गरााईने। 

३. कानुनाऄनसुार ाऄांश ाऄथिा चििाह खचष चलने। 

४. पै ाँताला चाट्न लााईने। 

५. टाङमुचन चछराएर गााईाँ  बचहष्कार गने। 

चि.सां. २०२० मा सांशोचधत मुलुकह्ळ ऐनले ाईपयुषि प्रािधानहरू चनर्ेध गरी नयााँ व्यिस्था लागु गरेको 

छ। निीन ाऄचधचनयमाऄनुसार जारी चििाहको नाचलस भयो भने जार र जारी गह्ऱरएको पत्नीलााइ एक ाऄथिा दाुइ 

मचहनासम्मको कारािास र एकदचेख दाुइ हजार रुचपयााँसम्मको जह्ऱरमाना चतनुषपन ेदण्ड व्यिस्था तय गह्ऱरएको 

छ।२४१ यसरी जारी गरेको दोर्ीलााइ ज्युाँद ैकाट्ने ाऄथिा मानष पााईने चिधान समाप्त भएको दचेखन्छ। यो चिधान 

मानिताको मयाषदा राख्ने ाईद्दशे्यद्वारा प्रेह्ऱरत भएको बुचझन्छ। 

२.२.२.६. मचुस्लम चििाह 

मुचस्लम समाज मुख्यताः चसया र सुन्नी गरी दाुइ समुदायमा चिभि छ। यीबाहके ाऄसरफ, ाऄजलािर र 

ाऄरजाल गरी तीन ाईपसमुदाय पचन छन्। सैयद, शेख र पठान ाअह्लद केही ाऄसरफ समुदायचभि पछषन्, मोचमन, 

ाआब्राचहम (हजाय), मनसुरी ाअह्लद ाऄजलाि समुदायका हुन् भने हलालखोर ाअह्लद ाऄरजल समुदायका जाचत हुन्। 

ाऄसरफ ाईच्च र पचिि ्ेणीमा ाअाईाँछ। ाऄजलाि ाऄस्पृश्य माचनन्छ र मचस्जद औ सािषजचनक मसानघाटमा 

चतनलााइ प्रिेश चनर्ेध गह्ऱरएको छ। मुचस्लम समाजको यस्तो व्यिस्था धार्जमक नभएर सामाचजक र ाअर्जथक 

चिभाजन हो।२४२ समाजका यी ्ेणीहरूमाझ चििाह सम्बन्धलााइ चनर्ेधचासह गह्ऱरएको छैन तर प्रोत्साहन पचन 

ह्लदाआाँदनै। चिशेर्ताः सुन्नी समुदायमा सामाचजक, ाअर्जथक स्तर चििाह सम्बन्ध स्थापना गने एाईटा महत्त्िपूणष 

ाअधार हो।२४३ 

मुचस्लमहरू चििाहलााइ ‘चनकाह’ भन्छन्। चनकाह धार्जमक सांस्कार नभएर नर-नारीमाझ सहजीिन 

यापनलााइ िैधता ह्लदने चनरपेक्ष ‘नागह्ऱरक ाऄनुबन्ध’ (Civil contract) हो। मुचस्लम चििाहका ाईद्दशे्यहरूमध्य े
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यौन ाअचरण चनयन्िण, पह्ऱरिार सगघटन, प्रजनन र सन्तान पोर्ण मुख्य हुन्।२४४ रोनाल्ड चिल्सनको सन्दभष 

सलद ै चस.एन. शङकर रािल ेमुचस्लम चििाहको ाईद्दशे्य यौनकायष र सन्तान प्रजननलााइ िैधता प्रदानको लाचग 

गह्ऱरएको ाऄनुबन्ध हो भनेका छन्।२४५ यसप्रकारले मुचस्लम चििाहमा धार्जमक सांस्कार र परम्परा ाअह्लद भने्न 

ाऄिधारणा पााआाँदनै। तर शगकर रािको भनााआाऄनुसार मुचस्लम चििाहमा धार्जमक सम्बद्धता रहकेो हुन्छ र 

मुचस्लमहरूका लाचग चििाह धार्जमक कतषव्य भएकाले यसलााइ ‘ाआिादत’ पचन भचनएको छ।२४६ यसरी चनकाह 

पूणषताः िस्तुगत व्यिस्था माि नभएर ाइश्वरीय ाअस्था र समपषण पचन हो भनी बुचझन्छ। 

२.२.२.६.१. मचुस्लम चििाहका चिशरे्ताहरू 

क. चििाह प्रस्ताि ाऄचन स्िीकारोचि (ाआजाब र कुबलु) 

मुचस्लम चििाह सामाचजक ाऄनुबन्ध भएको कारणले चििाहको प्रस्ताि राख्नु र त्यसको स्िीकारोचि 

प्राप्त हुनु महत्त्िपूणष चरण हो। िरद्वारा िधूको ाऄचघ चििाह ाऄनुष्ठानको प्रथम बेलामा दाुइजना धमषगुरु (मौलिी र 

काजी)को साक्षीमा चििाहको प्रस्ताि राचखन्छ। यस प्रस्तािनालााइ ‘ाआजाब’ भचनन्छ। प्रस्तािको ाईत्तरमा 

स्िीकारोचि प्राप्त हुनु ाअिश्यक हुन्छ जसलााइ ‘कुबुल’ भचनन्छ। िर-िधूमाझ भएको यस प्रस्ताि र 

स्िीकारोचिको कायषिम चििाह ाऄनुष्ठानमा भेला भएका सबै ाईपचस्थचतमा स्पष्ट रूपले सािषजचनक हुन ाअिश्यक 

छ। यो प्रस्ताि र स्िीकारको कायषिम एाईटै ठााईाँ  र एाईटै समारोहमा हुनु ाऄचनिायष छ जसलााइ ‘शाही चनकाह’ 

भचनन्छ। यसलााइ चििाह हुन लागेका नर-नारीको िैयचिक ाआच्छा ाऄचनच्छालााइ व्यि गने मुि ाऄिसरको 

रूपमा चलन सह्लकन्छ। ययचप, यस्ता चनणषयहरू ाऄचघबाटै तय गह्ऱरएका हुन्छन् र चििाह मण्डपमा औपचाह्ऱरकता 

पूरा गने काम माि गह्ऱरन्छ। मुचस्लम चनयमाऄनुसार चारजना पत्नी जीचित रहुन्जेलसम्म पााँचौ ाँ पत्नी चििाह गनष 

चनर्ेध छ। पााँचौ ाँ पत्नी चििाह ‘फाचसद’ चििाहचभि पछष र सो ाऄिैध माचनएको छ। 

ख. महेरको प्रािधान छ 

चििाहको समयमा कन्याले िरबाट प्राप्त गने धनलााइ ‘मेहर’ भचनन्छ। मेहर ह्लदनु िरको िधूप्रचत सम्मान 

र कतषव्य बुझााईने माध्यम हो। यसका साथै ाअपदकालीन चस्थचतमा पत्नीको ाअर्जथक सम्बल पचन हो। 

पह्ऱरचस्थचताऄनुसार चििाह चिच्छेद ाऄचन पचतको ाऄसामाचयक मृत्यु भएको ाऄिस्थामा मेहर िधूको जीचिकाको 

ाअ्य हुनसक्छ। मेहरको राचश िधूको सामाचजक स्तर र व्यचिगत गुणमाचथ भर पने कुरा हो। ययचप, यो दश  
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ह्लदनार भन्दा कम हुन सक्दनै। मुचस्लम चनयमानुसार मेहरको राचशमाचथ िधूको पूणष ाऄचधकार हुन्छ।२४७ 

ग. चििाहको योग्यता, िधैता र चनर्धेाचधकार 

चििाहको ाईम्मेद्वार ियस्क तथा मानचसक रूपले स्िस्थ हुनु ाअिश्यक छ। बाल चििाह र मानचसक 

रूपले ाऄस्िस्थ व्यचिहरूको चििाह ाऄिैध माचनन्छ। मुचस्लम पुरुर्ले चार पत्नीहरू रहाँद ैपााँचौ ाँ पत्नी चििाह गनष 

सिैन। मुचस्लम नारीले पचन पचहलो चििाह चिच्छेद नभएसम्म दोस्रो चििाह गनष पााईाँ ह्लदन। 

मुचस्लम चििाहमा िर िधकूो सामाचजक स्तरको समानता हुन ु ाअिश्यक माचनएको छ। िर िधूल े

स्िेच्छाले गने चििाहलााइ ‘कह्ळफा चििाह’ भचनन्छ। यस्ता चििाहलााइ सामाचजक मान्यता प्राप्त छैन। सामाचजक 

ाऄसमानता चििाह सम्बन्ध स्थाचपत नहुने एाईटा चिशेर् ाअधार माचनएको छ। 

मुचस्लम चििाहमा जोडी छनौटमा प्राथचमकताको प्रािधान छ। जोडी छनौटमा प्रथम स्थान ाअफ्ना 

समानान्तर सम्बन्धीहरू (काका ाऄथिा बाबुका सन्तान) र त्यसपचछ मामा ाऄथिा ाअमाका सन्तान पछषन्। 

ययचप, ाअधुचनक समयमा यस्ता रि सम्बन्धचभि हुन े चििाहलााइ प्राथचमकता ह्लदने प्रथा कम भएको छ। 

यसबाहके व्यचिले ाअफ्नी चिच्छेद भएकह्ळ पत्नीकह्ळ बचहनीसाँग चििाह गनष सके्न चिचध पचन पााआन्छ। 

मुचस्लम कानुनले शाही चनकाहलााइ माि िैध चििाह मानेको छ। यस काननुबाचहर भएका सब ै

चििाहहरू ाऄिैध हुन् जसलााइ ‘बाचतल’ भचनन्छ। चििाचहत मुचस्लम नारीलााइ ाअफ्नो जीचित पचतबाट 

पारपाचुके नपााआन्जेलसम्म दोस्रो चििाह गने ाऄचधकार प्राप्त छैन। 

२.२.२.७. चििाहको ितषमान स्िरूप 

भूतकालीन सामाचजक ढााँचा र मान्यताका तुलनामा ितषमानकालमा तुमूल पह्ऱरितषन ाअएको छ। यस 

पह्ऱरितषनले मान्छेको चिचार, ाऄिधारणा र जीिनशैलीमा ठूलो प्रभाि परेको छ। तथा समाजका स्थूल ाऄचन 

सूक्ष्म बुचनयादलााइ समेत व्यापक रूपले हल्लााआह्लदएको छ। चििाह र पह्ऱरिारजस्ता सूक्ष्म सांस्थाका ाअधारभतू 

ढााँचा र मान्यताहरू पह्ऱरितषनशील बनेका छन्। यस्ता रतू पह्ऱरितषनका प्रमुख कारणहरू चनम्नप्रकार छन ्- 

२.२.२.७.१. औयोगीकरण 

औयोगीकरणले समाजको मरेुदण्ड माचनने ाऄथषतन्िलााइ सोझो रूपमा प्रभाचित गरेको छ। एाईटा  

२४७. And give the women (on marriage) their lower as a frace gift, but if they of their own good pleasure, 

remit any part of it to ypu, take it and enjoy it with right good cheer.  द कुरान, पूिषित्, पृष्ठ ४९ 
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पह्ऱरिार सम्पूणष रूपमा ाअर्जथक गचतचिचधचसत युि बनकेो छ। ाऄथषनैचतक भार्ाले नै पह्ऱरिारको चिशे्लर्ण गन े

भएकोले ‘सानो पह्ऱरिार सुखी पह्ऱरिार’को नारा पचन समाजमा स्थाचपत गने चेष्टा भएको छ। पुरातन यसरी 

सांयुि पह्ऱरिारहरूको ाऄचस्तत्ि हरााईाँद ै एकल पह्ऱरिारको धारणा बढी प्रचचलत भएको दचेखन्छ। 

पह्ऱरिारका ाऄचधकतर सदस्यहरू ाऄथोपाजषन गनष दशे परदशेगमन गह्ऱररहकेा छन्। यसले िैयचिक स्िाधीनताको 

ाऄिधारणालााइ चिकास गरेको छ। ाअज माचनसले समाज, पह्ऱरिारभन्दा ाऄचधक एक व्यचिको रूपमा ाअफूलााइ 

स्थाचपत गनषमा बढी रुचच राख्छ। घर पह्ऱरिारका ाअन्तह्ऱरक व्यिस्थालााइ थामेर बसेका नारीहरू पचन औयोचगक 

ाऄथषतन्िमा सह्लिय रूपले सहभागी बचनरहकेा छन्। नारीहरूले ाअर्जथक मुचि साथै िैचाह्ऱरक मुचिका ाऄिसर 

पााआरहकेा छन्। यसकारण, ाऄथष ितषमान समयको ाऄत्यन्त लोकचप्रय चमशन बनेको दचेखन्छ। पह्ऱरिारका ाऄन्य 

चिर्यहरूजस्तै चििाह सम्बन्धमा पचन सचेत ाऄसचते रूपले यस्ता ाअर्जथक गचतचिचधको प्रभाि परेको पााआन्छ। 

ाअर्जथक ाअत्मचनभषरताले नर र नारी दिुैको ाअत्मसम्मानलााइ ाईच्च बनाएको छ जसले पारस्पह्ऱरक सम्मान र 

साझेदारीलााइ चिकास गनषमा सहयोग पुऱ्याएको छ। ाअर्जथक स्ितन्िताको कारणले ितषमानकालमा चििाह 

एाईटा सामाचजक ाऄनुष्ठान माि होाआन तर िैयचिक ाऄचभप्राचप्त पचन हो भने्न कुरा बोध गरााईाँछ। यस्ता चस्थचतमा 

दााआजोको ाऄनािश्यक लेनदनेको समस्या गौण हुन थालेको दचेखन्छ। 

२.२.२.७.२. सहरीकरण 

गााईाँहरू चबस्तारै सहरमा पह्ऱरणत हुने िम चचलरहकेो छ र गााईाँमा बााँचचरहकेा पारम्पह्ऱरक मूल्य र 

मान्यताहरूमा पचन सहह्ऱरया प्रभाि पह्ऱररहकेो बोध हुन्छन्। सहह्ऱरया जीिनशैलीले माचनसलााइ सामुचहकको 

सट्टा एक्लो बनााईाँद ैिैयचिक घेराचभि सीचमत बनायो। मान्छेका सबै गचतचिचधहरू व्यचिगत र िस्तुगत हुन 

थालेपचछ सामाचजक समन्ियको ाऄिकाश सानो भयो। चििाह न त धार्जमक सांस्कार रह्यो न त सामाचजक 

ाऄनुष्ठान। यो व्यचिगत चनणषयमाचथ भर पने कुरा भयो। व्यस्ततम जीिनशैलीमा चजाईने सहह्ऱरया माचनसहरू 

प्रौढािस्थासम्म ाऄचििाचहत रहन थाल ेफलस्िरूप बाल चििाहको प्रथा स्िताः चनमूषल हुन पुग्यो। सहरको सीचमत 

पह्ऱरिेश, सुचिधा र सहुचलयतलााइ ध्यानमा राख्नुपदाष चििाहका धेरै कमषकाण्ड, रीचतचथचतहरूलााइ कटौती िा 

स्थचगत गनुषपने चस्थचत ाअाआपऱ्यो। ाऄताः सहरीकरणको प्रभािमा धेरै पारम्पह्ऱरक मूल्य र रीचतचथचतहरू ाऄमान्य 

हुनथाले। 

२.२.२.७.३. चशक्षा 

ाअधुचनक चशक्षाले ाअधुचनक समाजको प्रत्येक क्षेिलााइ व्यापक रूपमा प्रभाि पारेको छ। चशक्षाल े

मान्छेलााइ तार्क्रकक, बौचद्धक र प्रगचतशील बनाएको छ तथा प्रत्येक चिर्यमा युचिसगगत चिचार र तर्थयको 
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खोज गनष समथष बनायो। चशचक्षत मान्छेको गचतचिचधल ेसमाजमा भएका सबै ह्लकचसमका ाऄन्धचिश्वास, रूढी र 

तकष हीन चिचारहरू ध्िस्त हुनथाले। चनयम, मान्यता र चसद्धान्त भने्न कुरामाचथ पचन युचिसगगत र न्यायसगगत 

चिमशष हुन थाल्यो। ाऄताः परम्परागत रीचतह्ऱरिाज र सांस्कारहरू बहसका चिर्य हुन पुगे। िैयचिक स्िाधीनता, 

चनरपेक्षता र प्रजाताचन्िक जीिनदशषनमा चिश्वास राख्न े निीन पुस्ताल े चशक्षा, यौन, चििाह ाअह्लद चिर्यमा 

िैयचिक चनणषयलााइ सिोपह्ऱर राखेका छन् ाऄचन चििाहको लाचग जोडी चुनााईको बारेमा पचन चशचक्षत व्यचिहरू 

ाईदार र प्रगचतशील हुन थालेका छन्। ाईनीहरू पाह्ऱरिाह्ऱरक सीमादचेख बाचहर पचन चिकल्पहरू खोज्छन् र 

‘म्याह्ऱरमोचनयल’, चिज्ञापन, ‘म्याह्ऱरज ब्यरूो’सम्म पुगेर मनपदो र सुहााईाँ ह्लदलो जीिन साथीको खोज गछषन्। ाअज 

ाआन्टरनेटको ‘सोचसयल नेटिर्क्रकङ सााआड’मा यस प्रकारका ाऄिसर ाऄझ सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त भाआरहकेा छन्। 

चशचक्षतहरूमा दााआजोको समस्या हुाँदनै भने्न धारणा रह ेतापचन ाऄल्पचशचक्षत र ाऄचशचक्षतभन्दा धेर दााआजोको 

समस्या चशचक्षतहरूमा छ भने्न चसएन शगकररािको चिचार छ।२४८ चििाहमा जचत ाईच्च चशक्षा र ाईच्च ओहोदा छ 

ाईचत नै ाईच्च दााआजो तोह्लकए तापचन सो समस्या समाधान भएको दचेखन्छ। ययचप, भारतमा नर-नारीको 

साक्षरता दर समान छैन। चशचक्षत र ाऄचशचक्षत ाऄचघ साक्षर र चनरक्षर व्यचिहरूमा चििाहको सम्बन्ध पचन 

एाईटा समस्याको कारण हुन्छ। भारतमा पुरुर् नारी साक्षरता दर चनम्नप्रकार छ,२४९ 

सेन्सस िर्ष 

१९५१ 

१९६१ 

१९७१ 

१९८१ 

१९९१ 

२००१ 

२०११ 

जम्मा प्रचतशत 

१८.३३ 

२८.३ 

३४.४५ 

४३.५७ 

५२.२१ 

६४.८३ 

७४.०४ 

पुरुर् 

२७.१६ 

४०.४ 

४५.९६ 

५६.३८ 

६४.१३ 

७५.२६ 

८२.१४ 

नारी 

८.८६ 

१५.३५ 

२१.९७ 

२९.७६ 

३९.२९ 

५३.६७ 

६५.४६ 

ाऄन्तर 

१८.३० 

२५.०५ 

२३.९८ 

२६.६२ 

२४.८४ 

२१.५९ 

१६.६८ 

 

२४८.सोचसयोलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ ११६ 

२४९.www.feindia.nic.in/mlid/50yrsedn/s/3N १४.७.२०१४ 

http://www.feindia.nic.in/mlid/50yrsedn/s/3N


५४ 

 

२.२.२.७.४. ऐन 

चििाह सामाचजक ाऄनुष्ठान र धार्जमक सांस्कार माि होाआन व्यिहाह्ऱरक चिचध पचन हो जसमा 

समयाऄनुसारको प्रभाि हुन ु स्िाभाचिक हुन्छ। व्यिहारका रूपमा कचतपय चिचधको स्िरूप पह्ऱरितषन र 

कचतपयको ाऄचतव्याख्या र ाऄपव्याख्या पचन भएको छ। चििाहका चिचभन्न पक्षहरूलााइ व्याख्या गने भारतमा 

चनम्न कानुनी प्रािधान रहकेा छन् - 

क.  सती प्रथा ाईन्मलुन ऐन १८२९ 

चहन्द ूधमषशास्त्रमा पत्नीका चनचम्त चनर्जमत ाईल्लेखनीय धार्जमक काननु ाअचार सांचहता पचतव्रता धमष हो। 

पचतव्रता धमषलााइ ाऄचतव्याख्या र ाऄपव्याख्याद्वारा ाऄमानिीय ाअचरण बनााईने परम्परा ाईत्तरिैह्लदककालपचछ 

सुरु भएको दचेखन्छ। िेदमा यसप्रकारको प्रथाको कुनै ाईल्लेख पााआाँदनै ाऄचन मनुस्मृचतमा पचन सतीदाहको प्रसगग 

पााआाँदनै। मनुस्मृचतमा चिचभन्न ाअपतकालीन चस्थचतमा पत्नीले पचतत्याग गनष पााईने, पुिहीन चिधिाहरूल े

चनयोग धमाषनसुार पुिलाभ गनष पााईन े तथा ाऄचनन्दनीय कमष गरेर जीचिका चलााईन सके्न चनयम बतााआएको 

छ।२५० नारील ेबाल्यकाल चपताका ाऄधीनमा यौिनकाल पचतको ाऄचधनमा र बुढेसकाल पुिको ाऄधीनमा बस्नुपछष 

भने्न चनयमले पचन पचतको मृत्युमा पत्नीले सती जानुपने व्यिस्थालााइ ाऄस्िीकार गछष।२५१ ाईत्तरिैह्लदक कालपचछ 

समाजमा नारीहरूको हीन स्तरको हचैसयत, कमषकाजी ाऄन्धचिश्वास र सम्पचतको ाईत्तराचधकार सम्बन्धमा 

पुरुर्तन्िी हकैमिादले पे्रह्ऱरत भएर ‘सतीदाह’लााइ प्रथाको रूप ह्लदाआएको पााआन्छ।२५२ यस प्रथालााइ ाईन्मूलन 

गनषका चनचम्त राजा राममोहन रायको नेतृत्िमा ब्रह्मसमाजी सदस्यहरूले चलाएको ाअन्दोलनको फलस्िरूप 

सतीप्रथा ाईन्मूलन ऐन १८२९ मा पाह्ऱरत हुनसक्यो। यस ऐन ाऄन्तगषत सतीप्रथा दण्डनीय ाऄपराध हो र यस 

ाऄपराधको लाचग ाअर्जथक दण्ड र काराबासको सजाय तोह्लकयो।२५३ 

ख. चहन्द ूचिधिा चििाह ऐन १८५६ 

चहन्द ूचिधिा चििाह ऐन १८५६ सतीप्रथा ाईन्मूलन ऐन १८२९ को सम्पूरकको रूपमा पाह्ऱरत भएको 

हो। चहन्द ूचिधिाहरूलााइ पुनिाषस र पुनस्थाषपना गन ेाईद्दशे्यले कानुनको यो प्रािधान तयार भएको हो। पचण्डत 

ाइश्वरचन्र चियासागर र ाऄन्य समाज सुधारकहरूल ेयस चिचधलााइ पाह्ऱरत गरााईनमा ठुलो ाऄचभयान चलाएका 

चथए।२५४ 

२५०. मनुस्मृचत, ९-७५, पूिषित्, पृष्ठ ४४० 

२५१. पूिषित्, ९-३, पृष्ठ ४२७ 

२५२. ाआचन्डयन सोचसाऄल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ २१५ 

२५३ सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ ११७ 

२५४. पूिषित् 
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ग. नागह्ऱरक (चिशरे्) चििाह ऐन १८७२ 

यस ऐनले चहन्द ू चििाहलााइ नागह्ऱरक चििाहको रूपमा पह्ऱरभाचर्त गरेको छ र ाऄन्तजाषतीय ाऄथिा 

ाऄन्तधषमी चििाह तथा पञ्जीकृत चििाहको कानुनी प्रािधान चनमाषण गह्ऱरह्लदएको छ। यस ऐनलााइ चिशेर् चििाह 

ऐन १९५४ मा पह्ऱरशोधन गरी पन्जीकृत चििाह गनष चाहने नर-नारीले एक मचहनााऄचघ पञ्जीकरण कायाषलयमा 

दाुइजना साक्षीका साथमा ाअिेदन गनुषपने प्रािधान राचखएको छ। 

घ.  बाल चििाह ाईन्मलून ऐन १९३० 

कानूनको यो प्रािधान १ ाऄपे्रल १९३० मा पाह्ऱरत भएको चथयो। यस ऐन ाऄन्तगषत चििाहको ाईमेर 

िरको लाचग १८ िर्ष न्यूनतम ाऄचन िधूका चनचम्त १४ िर्ष न्यूनतम तय गह्ऱरयो। समाजमा बालचििाह रोकथाम 

गनष भारतमा यस्तो काननु पाह्ऱरत गह्ऱरए तापचन िर-िधूको चििाह ाईमेर सम्बन्धमा यस ऐनले युचिसगगत 

पह्ऱरणाम ह्लदन नसकेको बुचझन्छ। 

ङ. चहन्द ूचििाह ऐन १९५५ 

चहन्द ू चििाह ऐन १९५५ को भारतीय समाजमा महत्त्िपूणष स्थान छ। जम्मु-कश्मीरलााइ छोडरे 

भारतका सबै प्रान्तहरूमा यो ऐन समान रूपले लागु हुन ेप्रािधान राचखएको छ। यस ाऄचधचनयमले जैन, चसख, 

बुचद्धस्ट ाऄचन सबै ाऄनुसूचचत जनजाचतहरूलााइ ‘चहन्द’ूको ्ेणीमा ाऄन्तभुषि गरेको छ। चहन्द ूचििाह ऐन १९५५ 

ाऄनुसार चििाहका शतषहरू र यसका चिशेर्ताहरू - 

१. चििाहका चनचम्त ाआच्छुक ाईम्मेद्वारहरू दिुैका पूिषपचत र पूिषपत्नी चजाईाँदो भएको हुनुहुाँदनै। 

२. िर िधू दिुै मानचसक रूपले स्िस्थ हुनपछष। 

३. िरको ाईमेर न्यूनतम २१ िर्ष ाऄचन िधूको ाईमेर न्यूनतम १८ िर्ष हुन ाअिश्यक छ। 

४. यसले ाऄन्तजाषतीय चििाह, ाऄन्तधषमीय चििाहलााइ मान्यता प्रदान गछष। 

५. यसले नर नारीमाझ समानताको ाऄचधकारलााइ मान्यता ह्लदन्छ। 

६. यसले नर नारीलााइ चििाह ाऄचन चिच्छेद दिुै चस्थचतमा समान ाऄचधकारको प्रािधान राख्छ। 

७. यसले चििाह चिच्छेद सम्बन्धमा चिशेर् ाऄचधकार र सहुचलयतहरू प्रदान गछष। 

च. दााआजो ाईन्मलून ऐन १९६१ 

चििाह कायषमा दााआजो प्रथा रोक्नका चनचम्त २० माइ १९६१ मा दााआजो ाईन्मूलन ऐन पाह्ऱरत गह्ऱरयो। 

मुचस्लम समुदायमाचथ यो ाऄचधचनयम लागु गनष सदकदनै। यस चिचधाऄनुसार िरपक्ष र कन्यापक्षमाझ दाुइ 
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हजारभन्दा ाऄचधक मूल्यका ाईपहारहरू ाअदान-प्रदान गनष सदकदनै। यसको ाईल्लगघन दण्डनीय ाऄपराध हो 

जसका चनचम्त ६ मचहनाको कारािास र पााँच हजार रुचपयााँ जह्ऱरमाना तोह्लकएको छ। 

ाईपयुषि ऐनहरूले चििाहको पारम्पह्ऱरक स्िरूप पह्ऱरितषन गह्ऱरह्लदनका साथै यसलााइ सांिैधाचनक र 

कानुनी रूपले औपचाह्ऱरक व्यिस्था बनाएको छ। 

२.२.२.८. भारतमा चलगग ाऄनपुातको दर 

भारतमा प्रचत हजार पुरुर् सगख्यामा नारीको सगख्या चनम्न प्रकार छ२५५ 

िर्ष 

१९०१ 

१९११ 

१९२१ 

१९३१ 

१९४१ 

१९५१ 

१९६१ 

१९७१ 

१९८१ 

१९९१ 

२००१ 

२०११ 

नारी दर 

९७२ 

९६४ 

९५५ 

९५० 

९४५ 

९४६ 

९४१ 

९३० 

९३५ 

९२७ 

९३३ 

९४० 

 

२५५.www.censusindia.gov.in/census_and_gender_composition_asptand 

www.educationforallindia.com/page 172.html २७.४.२०१५ 

 

 

http://www.censusindia.gov.in/census_and_gender_composition_aspt
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२.२.२.९. चििाह-चिच्छेद 

२.२.२.९.१. चहन्द ूचििाह चिच्छेद प्रह्लिया 

चहन्द ूधमष शास्त्राऄनुसार चििाह धमष, ाऄथष, काम, मोक्ष तथा चार पुरुर्ाथषलााइ प्राप्त गने ाऄनुष्ठान हो। 

 ाअजीिन यस ाऄनुष्ठानसाँग प्रचतबद्ध भए माि शास्त्रसम्मत ाऄचभप्राचप्त प्राप्त हुन े हुनाल े ाऊग्िेदमा 

चििाहलााइ नर-नारीमाझको चचरञ्जीिी प्रीचतपूणष सम्बन्ध भचनएको छ।२५६ ाऄथिषिेदमा पचन चििाहमा नर 

नारीको ाअजीिन साथ सखु र समृचद्धको कामना गह्ऱरएको छ।२५७ यी पूिाषधारहरू हुाँदाहुाँद ै चहन्द ू चििाह 

चिच्छेदको प्रसगग ाऄनौठो र गैरशास्त्रीय माचनन्छ। मनुस्मृचतमा ाअपदकालीन चस्थचतमा नर-नारीमाझ हुन े

सम्बन्धका चिकल्पबारे चचाष गह्ऱरएको पााआन्छ। मनुस्मृचतमा सोझो रूपमा चििाह चिच्छेदको चचाष गह्ऱरएको 

छैन। चिशेर् पह्ऱरचस्थचतमा पचतले सौता ल्यााईनुपने चिधान र पत्नीले पचन पचतत्याग गने ाऄचधकारको चचाष 

पााआन्छ। चिचभन्न चस्थचतमा पचतले दोस्रो चििाह गरे तापचन पत्नीलााइ त्याग गह्ऱरह्लदनुपछष भने्न चिधान तोह्लकएको 

छैन।२५८ ययचप, सौता ल्यााआह्लदएकोमा रूष्ट भएर घरत्याग गने पत्नीलााइ कुलिृद्धहरूको साक्षीमा त्याग गह्ऱरह्लदन ु

ाईचचत हो भचनएको छ।२५९ 

चिदरु नीचताऄनुसार पुरुर्त्िहीन पचतलााइ पत्नील ेत्याग गनष सक्छे।२६० मनुस्मृचतमा धमषकायषका चनचम्त 

परदशे गएका पचतलााइ ाअठ िर्षसम्म, चियाजषनको चनचम्त गएका भए छाः िर्षसम्म र ाऄन्य कायषले गएका 

पचतलााइ तीन िर्षसम्म प्रतीक्षा गनुष ाईचचत छ भचनएको छ।२६१ जुिामा हाने पुरुर्का पत्नीहरूमाचथ चजत्नेको 

ाऄनैचतक दचृष्ट रहन ेहुनाले जिुाड ेपचतलााइ त्याग गह्ऱरह्लदन ुाईचचत ठाचनएको छ। नारद स्मृचतलााइ सन्दभषमा सलद ै

मधुसुदन सुिेदीले पचत बेपत्ता भएमा, सन्न्यासी भएमा, नपुगसक भएमा ाऄथिा जाचतबाट च्यतू भएमा पत्नील े

त्याग गनष सके्न कुरा ाईल्लेख गरेका छन्।२६२ 

नर-नारी तथा पचत पत्नीको सम्बन्ध जचत मनोहारी छ त्यचत न ैजह्ऱटल पचन छ। यस सम्बन्धमा दिुैका 

शारीह्ऱरक र मानचसक सांिेदनशीलता र व्यिहाह्ऱरकताहरू दबााई र तनााईका कारणहरू हुन्छन्। गृहस्थीमा यस्ता 

दबााई र तनााईको मािा ाऄचधक हुाँदा पचत पत्नीको सम्बन्धमा कटुता ाअाईने र चिच्छेद हुने ाऄिस्था ाअाआपने हुन्छ। 

चििाह चिच्छेद एाईटा सामाचजक िासदी हो। यसबाट ाअाईने चिचभन्न समस्याहरूलााइ समाधान गनषका चनचम्त  

२५६. ाऊग्िेद १०-४२, पूिषित्, पृष्ठ ९४९ 

२५७. ाऄथिषिेद, १०-५०, पूिषित्, पृष्ठ ४४४ 

२५८. मनुस्मृचत, ९-८१, पूिषित्, पृष्ठ ४४१ 

२५९. पूिषित्, ९-८३, पृष्ठ ४४१ 

२६०. नीचत २-३२, पूिषित्, पृष्ठ १६६ 

२६१. मनुस्मृचत, ९-७६, पूिषित्, पृष्ठ ४४० 

२६२.चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, पूिषित्, पृष्ठ १५ 
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कानुनी ाऄचधचनयमहरू पाह्ऱरत गह्ऱरएका छन् जसले पचत-पत्नी दिुैको ाऄिस्थालााइ युचिसगगत ढगगमा व्याख्या 

गने ाईद्दशे्य राख्छ। 

चहन्द ूचििाह ाऄचधचनयम १९५५ ले चििाह चिच्छेदको चनचम्त प्रािधान पाह्ऱरत गरेको छ२६३ - 

१. पचत पत्नी कोही पचन यौचनक रूपले ाऄसि (नपुगसक) भएमा। 

२. यह्लद चििाहको समयमा कोही पागलपन र मानचसक चिकृचतको चशकार भएमा। 

३. चििाह यह्लद धोखा र बलप्रयोगद्वारा सम्पन्न गह्ऱरएको भएमा। 

४. यह्लद पत्नी चििाहपूिष नै ाऄन्य कसैद्वारा गभषिती भएमा। 

ाईपयुषि ाऄचधचनयम १९५५ लााइ १९७६ ाऄचन १९८१ मा सांशोधन गह्ऱरयो। यस सांशोधनाऄनुसार 

न्याचयक चििाह चिच्छेदका चनम्न कारणहरू राचखएका छन् २६४- 

१. यौनशोर्ण गह्ऱरएमा 

२. धमष पह्ऱरितषन गह्ऱरएमा 

३. मानचसक ाऄस्िस्थ भएमा 

४. कुष्ठरोग र ाऄन्य ाऄसाध्य रोगग्रस्त भएमा 

५. बहुचििाह गरेमा। 

यसका ाऄचतह्ऱरि चहन्द ूचििाह ाऄचधचनयम १९७६ ाऄनुसार कमभन्दा कम एक िर्षदचेख ाऄलग बसोबास 

गह्ऱररहकेा पचत-पत्नीले ाअपसी सहमचतमा चििाह सम्बन्ध चिच्छेद गनष सक्छन्। चिच्छेदपचछ दिुैले पुनर्जििाह 

गनष पचन सक्छन्। तर पचतले भने पत्नीको ाअर्जथक ाऄिस्थालााइ ध्यानमा राखरे जीचिकाको लाचग ाअर्जथक 

क्षचतपूरण ह्लदनुपन े प्रािधान छ। यसरी कानुनी ाऄचधचनयमले चििाह चिच्छेद प्रह्लियालााइ औपचाह्ऱरक साथ ै

गचतशील बनााआह्लदएको छ। चििाह चिच्छेदको काननुी प्रािधानले ाऄब चहन्द ू चििाह पचन जन्म जन्मान्तरको 

ाऄखण्ड बन्धन हो भने्न कुरा ाऄकाट्ड रहकेो छैन। चििाह मानिीय सम्बन्ध हो र यो ाऄसहज, ाऄसामान्य र 

ाऄसहनीय भएको खण्डमा चिच्छेद नै यसको ाऄचन्तम चिकल्प हो भने्न कुरा काननुले नै पह्ऱरभाचर्त गह्ऱरह्लदएको 

छ। 

 

२६३. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १२८ 

२६४. पूिषित् 
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२.२.२.९.२. मचुस्लम काननुाऄनसुार चििाह चिच्छेदको प्रािधान२६५ 

भारतमा मुचस्लम समुदायका चनचम्त कचतपय चिशेर् र चनचश्चत कानुन व्यिस्था छ। मुचस्लम पारम्पह्ऱरक 

कानुनाऄनसुार चििाह चिच्छेदको लाचग ‘खुल्ला’ र ‘मुबारत’ दाुइ प्रकारका ाऄनौपचाह्ऱरक प्रह्लियाहरू छन् जसका 

चनचम्त कुन ैन्याचयक प्रािधानको ाअिश्यकता छैन।२६६ 

१. खलुा र मबुारत 

मुचस्लम पचत-पत्नीले पारस्पह्ऱरक सहमचतमा चलने चिच्छेदका दाुइ प्रकारहरू खुला र मुबारत हुन्। खुला 

प्रह्लिया भन्नाले पत्नीद्वारा प्रस्तुत गह्ऱरएको चिच्छेदको ाऄनौपचाह्ऱरक  स्िरूप हो। ाऄचन मुबारत भन्नाले पचत पत्नी 

दिुैको सहमचतमा कुनै पचन एक पक्षबाट प्रस्तुत गह्ऱरएको चिच्छेदको प्रह्लिया हो। 

२. तलाक 

तलाक चििाह चिच्छेदको एाईटा चिशेर् प्रह्लिया हो। मुचस्लम कानुनाऄनुसार पचतलााइ चििाह रद्द गन े

सूि तीनपल्टसम्म ाईच्चारण गरेर पत्नीलााइ ाअफ्नो सम्बन्धबाट बखाषस्त गने ाऄचधकार रहन्छ। ‘तलाक’ मौचखक 

रूपमा ाऄचन ‘तलाकनामा’ चलचखत रूपमा प्रस्तुत गनष सह्लकन्छ। तलाकको चस्थचत र स्िरूप तीन प्रकारका छन ्- 

क. तलाक-ए-ाऄहसान – ‘ाआदाद’को ाऄिचध समाप्त भएपचछ सम्पन्न हुने चिच्छेद प्रह्लिया हो। 

ख. तलाक-ए-हसन – यसमा तीन ाईद्घोर्णा तीन माचसक धमषको चिलााइ सफलतापूिषक पूणष गने ाऄचन यस 

ाऄिचधमा पचत पत्नीमाझ कुनै यौचनक सम्बन्ध स्थाचपत नभएको ाऄिस्थामा गह्ऱरन्छ। 

ग. तलाक-ए-चिदात – यस चिचध ाऄन्तगषत चनम्न कुनै पचन प्रकारले चििाह सम्बन्धलााइ चिच्छेद गनष सह्लकन्छ, 

एकल िाक्यमा – ‘म चतमीसाँग सम्बन्ध चिच्छेद गछुष’ 

तीनिटा ाऄलग ाऄलग िाक्यमा – ‘म चतमीसाँग सम्बन्ध चिच्छेद गछुष’, ‘म चतमीसाँग सम्बन्ध 

चिच्छेद गछुष’, ‘म चतमीसाँग सम्बन्ध चिच्छेद गछुष।’ 

एकल तर स्पष्ट ाईद्घोर्णा – म चतमीसाँग सम्बन्ध चिच्छेद गछुष। 

ाऄचघल्ला दाुइ प्रकारका ाईदघोर्णालााइ पह्ऱरितषन गने र पुनस्थाषपनाको ाऄिसर हुन्छ तर ाऄचन्तम प्रकारलााइ 

पह्ऱरितषन गनष सदकदनै। 

 

२६५. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १२१ 

२६६. पूिषित् 
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२.२.२.९.२.१.  सरीह ाऄचधचनयम १९३७ मा चििाह चिच्छेद २६७ 

मुचस्लम चििाह चिच्छेदका चनचम्त सरीह ाऄचधचनयम १९३७ पाह्ऱरत भएको छ। यस ाऄचधचनयमाऄनुसार 

मुचस्लम चििाह ाऄदालतमा न्याचयक प्रह्लियाद्वारा चिच्छेद गह्ऱरन्छ। यस ाऄन्तगषत तीन प्रकारका चिच्छेद चिचध 

तय गह्ऱरएका छन ्- 

क. ाआला 

पचतले ाअफ्नी पत्नीसाँग चार मचहना ाऄथिा एाईटा चिशेर् ाऄिचधसम्म कुनै शारीह्ऱरक सम्बन्ध नरहकेो 

कुरा प्रमाचणत गनष सक्यो भने चििाह चिच्छेद हुन्छ। यस चिचधलााइ ाआला भचनन्छ। 

ख. चजहार 

स्िस्थ मानचसकता भएको पचतले दाुइजना साक्षीहरूका गिाहीमा ाअफ्नी पत्नीलााइ ाअमासमान प्रतीत 

भएको कुरा प्रमाचणत गनष सक्यो भन े चििाह चिघटन भाआहाल्न सक्दनै तर पत्नीले ाऄदालतमा न्यायको लाचग 

ाअिेदन गनष सक्छे। 

ग. चलयान 

यह्लद कुन ै पचतलााइ शोर्णको ाअरोप लागेको छ भन े पत्नीलााइ ाऄदालत जान े ाऄिसर ह्लदाआन्छ। ाऄचन 

पचतमाचथको ाअरोप चसद्ध गने ाऄथिा ाअरोप ह्लफताष चलन ेपरामशष ह्लदाआन्छ। 

२.२.२.९.२.२. मचुस्लम चििाह ाऄचधचनयम १९३९ मा चििाह चिच्छेदको प्रािधान 

घ. मुचस्लम चििाह ाऄचधचनयम १९३९ ाऄनुसार मुचस्लम नारीले चनम्न ाअधारमा चििाह चिच्छेदको लाचग 

ाअिेदन गनष सक्छे - 

१. चार िर्षदचेख पचत ाऄज्ञात र चनखोज भएको खण्डमा। 

२. दाुइ िर्षदचेख पचतले पत्नीको गााँस-बासको व्यिस्था गनष नसकेको खण्डमा। 

३. सात िर्षदचेख पचत जेलमा बन्दी रहकेो खण्डमा। 

४. कुनै ाऄसाध्य रोगाह्लदले ग्रस्त भएको खण्डमा। 

५. पचत शारीह्ऱरक र मानचसक रूपले िूर भएको खण्डमा। 

 

२६७. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, १२३ 
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२.२.२.९.३. ाआसााइ चििाह चिच्छेदका काननुी प्रािधानहरू २६८ 

भारतीय चििाह चिच्छेद ाऄचधचनयम १८६९ मा ाआसााइ चििाह चिच्छेदका प्रािधान तय गह्ऱरएका छन्। 

यस ाऄचधचनयमाऄनुसार एक ाआसााइ पचतले यौन शोर्णको ाअरोपमा पत्नीसाँग सम्बन्ध चिच्छेद गनष सक्छ ाऄचन 

पत्नीले पचन सोही रूपमा चनम्न कारणहरूको ाअधारमा चििाह चिच्छेद गनष सक्छे - 

१. पचतले धमष पह्ऱरितषन ाऄथिा दोस्रो चििाह गरेको खण्डमा। 

२. यौन ाईत्पीडन गरेको खण्डमा। 

३. बलात्कार र 

४. चनदषयी ाअचरण गरेको खण्डमा। 

भारतीय चििाह चिच्छेद ाऄचधचनयम १८६९को सेक्सन २२ ाऄनुसार ाआच्छुक प्राथीहरूलााइ न्याचयक 

चिच्छेद ह्लदाआन्छ ाऄचन यसल े पत्नीको ाऄचधकारको सरुक्षा पचन गछष। भारतमा चििाह चिच्छेदको दर सांसारका 

ाऄन्य कचतपय दशेहरूभन्दा कम छ। ययचप, चशक्षा, बजारीकरण रोजगारको ाऄिसर ाअह्लदले गदाष यस दरमा 

िृचद्ध भएको दखे्न सह्लकन्छ। राजधानी ह्लदल्लीको सिेक्षणल ेके दखेााईाँछ भन ेसन् १९६० मा ह्लदल्ली सहरमा प्रचत 

िर्ष १ दचेख २ चििाह माि चिच्छेद भएको पााआन्छ। सन् १९८० को दसकमा प्रचत िर्ष १०० दचेख २००, सन ्

१९९० को दसकमा प्रचत िर्ष १००० र सन् २००० को दसकमा प्रचत िर्ष ९००० को सगख्यामा चििाह 

चिच्छेद भएको ाअाँकडा पााआन्छ। सम्पूणष भारतको चििाह चिच्छेदको ाअाँकडााऄनुसार सन् १९९० मा १००० 

चििाहमध्ये ७ िटा चिच्छेद भएको छ भने ाअजको समयमा प्रचत हजार चििाहमा ११ िटा चिच्छेदमा टुगगेको 

पााआन्छ। भारतमा औपचाह्ऱरक रूपले चििाह चिच्छेदको साचगख्यकह्ळ राचखएको छैन तर पचश्चमी मुलुकहरूको 

तुलनामा यो दर कम थोरै छ।२६९ नेपाली जाचतको चिचिध जात गोष्ठीहरूमा चििाह चिच्छेदका चिचभन्न 

चिचधहरू पााआन्छ। नेिार जाचतमा पत्नील े चसह्रानीमुचन सुपारी राखेर घर छोडकेह्ळ भए पचतले चििाह चिच्छेद 

भएको बुझ्नुपछष।२७० गुरुङ जातमा टीका लगाएर चििाह चिच्छेद गने चलन पााआन्छ।२७१ रााइ चलम्बू जातमा 

सााआमुन्री तथा िाग्दाता िरलााइ सुचम्पएको छैन भने चििाह नै पूणष मासनदनै र यस्तो ाऄिस्थामा सहज रूपल े

चििाह चिच्छेद हुनसक्छ। 

 

२६८. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृ. १२२ 

२६९. www.divercepad.com/rate/divorce-rate-ir, १९.१०.२०१४ 

२७०. चहन्द ूचििाहको ाआचतहास, पूिषित, पृष्ठ ७५ 

२७१. पूिषित् 
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२.२.२.२. पह्ऱरिार 

नर-नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक स्िरूपको एाईटा मूल सांस्था पह्ऱरिार हो। पह्ऱरिार समाजको 

ाअधारभूत एकााइ हो। केही माचनसहरू चिशेर् रूपमा रि सम्बन्धलााइ ाअधार गरेर एाईटा साझा छानामुचन 

साझा जीिनयापन गछषन ् त्यसलााइ पह्ऱरिार भचनन्छ।२७२ ाआलास्रेटेड ाऄक्सफोडष चडक्सनेरीाऄनुसार एाईटा 

गृहस्थीका सदस्यहरूको समूह, एाईटै पूिषजका सन्तानहरूको समूह ाऄथिा एाईटै स्रोतबाट ाअएका सदस्यहरूको 

समूहलााइ पह्ऱरिार माचनएको छ।२७३ राम ाऄहुजाले पह्ऱरिारलााइ चिचिध ाअधारहरूबाट पह्ऱरभाचर्त गनष सह्लकन्छ 

भनेका छन्। जैचिक एकााइको रूपमा पह्ऱरिार भन्नाल े नर नारीको यस्तो सागगठचनक सांस्था हो जसमा िधै 

यौचनक सम्बन्ध, प्रजनन तथा सहचायष सम्पन्न हुन्छ।२७४ सामाचजक एकााइको रूपमा पह्ऱरिार भन्नाले दिुै 

चलगगका, िैिाचहक ाऄथिा रि सम्बन्ध ाऄथिा दत्तक सम्बन्धबाट सम्बचन्धत मान्छेहरूको सामुचहक समूह 

बुचझन्छ जहााँ ाईमेर, चलगग र नाताहरूको ाअधारमा सबैले ाअ-ाअफ्ना भूचमका पालन गछषन् र सामाचजक रूपल े

िैध एकल गृहस्थी ाऄथिा ाईप गृहस्थी बनााईाँछन्।२७५ पह्ऱरिार साांस्कृचतक मूल्य र मान्यताको सृजना गने साझा 

चनिास भएका पाह्ऱरिाह्ऱरक सदस्यहरूको समूह हो भने चतनीहरूको समस्त ाअिश्यकताहरू पूरा गने एक यन्िको 

रूपमा हदेाष यो सांस्था हो। ाअर्जथक दचृष्टकोणबाट हदेाष ाईत्पादनको एकााइ, शैचक्षक दचृष्टकोणबाट हदेाष प्रथम 

पाठशाला एिम् समाजशास्त्रीय दचृष्टकोणबाट हदेाष दाुइ िा दाुइभन्दा बढी व्यचिहरूको ाऄन्तरसम्बन्ध हो।२७६ 

ाऊग्िेदमा चििाहद्वारा चनमाषण भएको पह्ऱरिार, पाह्ऱरिाह्ऱरक व्यिस्था र स्िरूपबारे ाऊचाहरू लेचखएका छन्। 

पत्नीलााइ पचत ाऄचन सम्पूणष पह्ऱरिारका चनचम्त शाचन्तदचृष्टयुि, दाुःखचनिारक र मगगलदाचयनी बने्न तथा 

पशुहरूका लाचग कल्याणकारी, दिेताहरूको ाईपासना गने, िीर सन्तान जन्मााईने ाऄचन सबै बन्धु-बान्धिहरूको 

लाचग चहतकारी बने्न ाअशीिाषद ह्लदाआएको छ।२७७ यस कुरालााइ चिशे्लर्ण गदाष पह्ऱरिार यस्तो महायज्ञ हो जहााँबाट 

पह्ऱरजनको कल्याण, चौपायाहरूको चहत, ाइश्वर ाईपासना, प्रजनन र लोक मगगलको कायष पूरा गनष सह्लकन्छ। 

ाऄथिषिेदमा पचन पह्ऱरिारलााइ एक शचिशाली केन्रको रूपमा महत्त्ि ह्लदाआएको छ। गृहस्थ तथा पह्ऱरिारलााइ 

ाऄनेकौ ाँ धागाहरू एकि भएको डोरी भचनएको छ भने धन सम्पचत, सुसन्तान चिजय प्राप्त गने स्रोत भचनएको 

छ।२७८ यस ाअधारमा पह्ऱरिार सामाचजक जीिनको ाअधारचशला हो जसमा एकै रि सम्बन्धका माचनसहरू 

 

२७२. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ ५७ 

२७३. ाआलासरेटेड ाऄक्सफोडष चडक्सनेरी, पूिषित्, पृष्ठ २८५ 

२७४. ाआचन्डयन सोचसयल चसस्टम, पूिषित्, पृष्ठ २४ 

२७५. पूिषित् 

२७६. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ ११९ 

२७७. ाऊग्िेद, १०-८५-४४, पूिषित्, पृष्ठ ९५० 

२७८. ाऄथिषिेद, १४.२.७४, पूिषित्, पृ. ४५४ 



६३ 

 

चनिास गछषन्। समाजमा मनुष्यका चिचभन्न ाअिश्यकताहरू हुन्छन् जो समाजस्िीकृत माध्यमद्वारा नै पूरा 

हुनसक्छन्। कामेच्छाको पूर्जत जस्ता व्यचिगत कायष तथा सन्तान प्रजनन र पालन-पोर्णजस्ता सामाचजक कायष 

पह्ऱरिारको माध्यमद्वारा न ै सम्भि छ।२७९ मातृस्नहे, चपतृपे्रम, दाम्पत्याअसचि, ाऄपत्यप्रीचत, सहिर्जतता 

पह्ऱरिारका पााँच ाअधार हुन्।२८० 

चहन्द ूधमषशास्त्रले चििाहलााइ जस्तै पह्ऱरिारलााइ पचन एाईटा धार्जमक सांस्थाको रूपमा पह्ऱरभाचर्त गछष। 

मनुष्यले जीिनभरमा साधना गनुषपने चारिटा पुरुर्ाथषहरू धमष ाऄथष काम मोक्षको प्राचप्त हो।२८१ यसको लाचग 

मनुष्यको सम्पूणष ाअयुलााइ चार ाअ्म व्यिस्थामा बााँचडएको छ। ती हुन,् गाहषस्थाअ्म, ाअचयषमूल ाअ्म 

(ब्रह्मचयष), मौन ाअ्म (सन्न्यास) र िानप्रस्थ ाअ्म।२८२ प्रत्येक ाअ्ममा एाईटा पुरुर्ाथषको साधना गनुषपन े

व्यिस्था बनााआएको छ। तर गाहषस्थ ाअ्म यस्तो केन्र हो जहााँ एकै समयमा, एकै साधनामा चार पुरुर्ाथष प्राप्त 

गनष सह्लकन्छ। यही गाहषस्थ ाअ्म नै पह्ऱरिार सांस्था हो। 

२.२.२.२.१. पह्ऱरिारका चिशरे्ताहरू 

पह्ऱरिार ाअफ्ना मौचलक चिशेर्ताहरूल ेसांरचचत छ। ती चिशेर्ताहरूलााइ चनम्न प्रकारले ाऄध्ययन गनष 

सह्लकन्छ - 

क. सिषव्यापकता 

मानि स्यताको सुरुदचेख ाअधुचनककालसम्म न ैसांसारका प्रायाः सबै ठााईाँमा पह्ऱरिारको ाऄचस्तत्ि छ। 

जुनै स्तर, जाचत, समुदाय सबैमा पह्ऱरिार नै समाजको बुचनयादी एकााइ हो। यस कुराले मनुष्यको 

एकबद्धता र समूहमा बााँच्न चाहने प्रकृचत बोध गरााईाँछ। ाअत्मीयहरूको जमातमा एकबद्ध भएर बााँच्ने 

कामनाले नै सांसारमा पह्ऱरिारको रचना भएको हो। यसकारण सांसारका सबै मनुष्य समुदायमा पह्ऱरिार 

सिषि र सिषव्यापक छ। 

ख. चििाह र रिसम्बन्ध 

नर नारीमाझ हुने चििाह नै पह्ऱरिार रचनाको मूल माध्यम हो। चििाहद्वारा न ै नर-नारीको यौन 

सम्बन्धलााइ िैधता प्राप्त हुन्छ ाऄचन सन्तानहरूल ेसामाचजक मान्यता प्राप्त गछषन्। पह्ऱरिार मूल रूपमा 

२७९. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ २४ 

२८०. पूिषित् 

२८१. पूिषित् 

२८२. ाअ्म्येचन्त ्ेयोर्जथनाः पुरुर्ा येरु्ते ाअ्मााः।गाहषस्र्थयमाचायषकुलम् मौनां, िानप्रस्थचमचत। ाअपस्तम्ि धमषसूि, पूिषित्, पृष्ठ 

२३७ 
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दाुइ चिपरीत चलगगी मनुष्यहरूले स्थाचपत गने नीचतगत िधै सांस्था हो जसको माध्यमबाट एाईटा चिशेर्  

िांश चिस्तारको प्रह्लिया चचलरहन सक्छ। चििाहका चिचभन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै बहुपचत चििाह, 

बहुपत्नी चििाह, समूह चििाह ाआत्याह्लद। चििाहको यही ाँ स्िरूपाऄनुसार पह्ऱरिारको स्िरूप पचन तयार 

हुन्छ। 

ग. भािनात्मक सम्बन्ध 

चििाह र रि सम्बन्धलााइ भािनात्मक मूल्यले प्रगाढ बनााईाँछ। यसकारण एाईटा पह्ऱरिार एाईटा 

छानोमुचन बसेपचछ ाअपसी पे्रम, माया, ममता, सहयोग, पे्ररणा ाअह्लदले एकाऄकाषका ाअत्मीय बन्छन्। 

पह्ऱरिार सांस्था ह्लदगो र ाईच्च हुनुको एाईटा प्रमुख तत्ि पह्ऱरिारका सदस्यहरूमाझ भािनात्मक सम्बन्ध 

हो। 

घ. व्यचित्ि चनमाषणको केन्र 

पह्ऱरिार समाजको ाअधारभतू एकााइ हो। पह्ऱरिारमा न ै ाईत्तम सामाचजक सांसाधनहरू तयार हुन्छन्। 

पह्ऱरिार व्यचित्ि चनमाषणको ाअदशष केन्र हो। पह्ऱरिारबाट प्राप्त भएका ाईत्तम सांस्काराह्लदको सहयोगमा 

एकजना सदस्यले चसगगो समाजको ाअदशष सांस्कृचत चनमाषणमा योगदान ह्लदन्छ। यसकारण सामाचजक 

सांरचनाको केन्रीय एकााइ नै पह्ऱरिार हो। व्यचिका गचतचिचधहरूलााइ चनयन्िण गने नीचत तथा 

सामाचजक ाअचार सांचहता पचन व्यचिले सबैभन्दा पचहले पह्ऱरिारबाटै चसक्छ। 

ङ. िांशको चनधाषरक 

िांश चनधाषह्ऱरत हुने ाअधार पह्ऱरिार नै हो। पह्ऱरिारको चपतसृत्तात्मक र मातसृत्तात्मक व्यिस्थाले पह्ऱरिार 

चपतृिांशीय हुने ाऄथिा मातृिांशीय हुने भने्न कुरालााइ चनचश्चत गछष। भारतमा मातृिांशीय र चपतृिांशीय 

दिुै थरीका व्यिस्था पााआन्छ। 

२.२.२.२.२. पह्ऱरिारका प्रकारहरू 

सदस्य सगख्याको ाअधारमा पह्ऱरिार दाुइ प्रकारका माचनएका छन्-२८३ 

 

२८३. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १२१ 
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सांयिु पह्ऱरिार र एकल पह्ऱरिार। 

२.२.२.२.२.१. सांयिु पह्ऱरिार 

सांयुि भन्नाले साझा कमष, चिचध र ाअस्थाले युि भएका ाऄथिा जोचडएका भने्न बुचझन्छ। सांयुि 

पह्ऱरिारमा सबै सदस्यहरू साझा सांस्कार, साझा सांसाधन र साझा व्यिहारलााइ एकैसाथ एाईटै मञ्चमा चजाईाँछन्। 

चििाह, रिसम्बन्ध, दत्तक सम्बन्ध र िांश परम्परा यसका मूलाधार हुन्। ाआरािती कारभेलााइ सन्दभषमा सलद ै

एस.सी. शगकर रािले सांयिु पह्ऱरिार एाईटै ाअ्यमुचन बस्ने, एाईटै चुल्होमा पाकेको खाना खाने, साझा सम्पचत्त 

राख्ने, एाईटै पूजा ाऄचषना गन,े एाईटै चिशेर् ह्लकचसमको पालन पोर्णको चिचध ाऄप्नााईने माचनसहरूको समूह हो 

भनेका छन्।२८४ दाुइ िा दाुइभन्दा ाऄचधक पुस्तासम्म रिसम्बन्ध भएका, एाईटै छानोमुचन बास गने र एाईटै साझा 

चिचधको ाऄधीन काम गने माचनसहरूको समूह न ै सांयिु पह्ऱरिार हो।२८५ सांयुि पह्ऱरिार धेरै पुस्ताका धेरै 

सदस्यहरू एकसाथ जीिनयापन गने केन्र हो। प्राचीन चहन्द ूसमाजको ाअदशष सांस्था सांयुि पह्ऱरिार हो। ्म र 

सुरक्षाको महत्त्ि भएको ाऊग्िैह्लदक समाजमा पह्ऱरिारको स्िरूप सांयुि हुनु नै धेरै सम्भि चथयो।२८६ ाऊग्िेदमा 

गृहिधूलााइ सासू, ससरुा, नन्द, दिेर ाअह्लद सबैमाचथ शासन गने हुनु भने्न ाअशीिाषद ह्लदएकोबाट पचन तत्कालीन 

पह्ऱरिार नाता गोताहरूले भह्ऱरएको सांयुि स्िरूपको चथयो।२८७ ाऄथिषिेदमा पचन पाह्ऱरिाह्ऱरक सदस्य, कुटुम्ब 

सबैसाँग पे्रम, सौहारष रहकेो बचुझन्छ र ऐक्यको भाि बनााआराख्ने कामना राचखएको छ। सबै माचनसको पानी खाने 

ठााईाँ  एाईटै होस्, ाऄन्नको भागसाँगै होस्। माचनसहरू सबै पारस्पह्ऱरक पे्रमले ाअबद्ध भाआरहन सकोस्। जसरी 

पागग्राका ाऄरहरू एाईटै धुरामा ाअच्त भएका हुन्छन ्त्यसरी नै सबैजना एाईटै धुरीमा, एाईटै मनोकामना राखेर 

मनुष्य जीिनको सबैभन्दा ठूलो ाऄभीष्ट पााँच यज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, दिेयज्ञ, चपतृयज्ञ, भूतयज्ञ र मनुष्ययज्ञ)हरू सम्पन्न 

गनष सक्छन्।२८८ यी यज्ञहरूद्वारा मनुष्यले साांसाह्ऱरक जीिनलााइ साथषक पाद ैमोक्ष प्राप्त गनष सक्छन्।२८९ यचत 

माि नभएर ाअफ्ना पूिषज र ाअगतका सन्तचतहरूलााइ समेत यी पााँच ाऊणबाट मुि गरेर मोक्ष ह्लदलााईन 

सक्छन्।२९० यस ाअधारमा चहन्द ूाअस्थााऄनुसार गाहषस्थ ाअ्मको महत्त्ि ाईच्च छ। यसमा भएका सम्पूणष  

 

२८४. सोचसयोलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १३० 

२८५. पूिषित् 

२८६. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ २२ 

२८७. ाऊग्िेद १०-८५-४६, पूिषित् पृष्ठ ९५० 

२८८. स्िाध्यापेनाचषयेतर्ीन होमैर् दिेान यथाचिचध। चपतृल, छ्राद्धशे च नृनन्नैर भूताचन कचलकमषमा। मनुस्मृचत ३-८१, पूिषित्, पृष्ठ 

१५९ 

२८९. एिां याः सिषभूताचन ब्राह्मणो चनत्यमचषचत। स गच्छचत परां स्थानां तेजोमूर्जत पथजुषना। ३-९३, पूिषित्, पृष्ठ १६१ 

२९०. पूिषित्, ३-३८, पृष्ठ १५१ 
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गचतचिचधहरू सांस्कारको रूपमा पालन गह्ऱरन्छ। एाईटा पह्ऱरिारमा साधना गह्ऱरल्यााईने धमष, ाऄथष, काम, मोक्ष 

सबै जनकल्याण र जगत मगगलको कामनाले पे्रह्ऱरत छ भने्न बुचझन्छ। एाईटा चहन्द ू पह्ऱरिारलााइ साांस्कृचतक 

सांरचना पचन भन्न सह्लकन्छ। यसरी चहन्द ूाअस्थामा पह्ऱरिार पचिि, ्ेष्ठ र महान केन्र हो। जसरी िायुको ाअ्य 

चलएर सब ैप्राणीहरू चजाईाँछन् त्यसरी न ै गृहस्थको ाअ्यमा सबै ाअ्मका माचनसहरूले जीिन पााईाँछन्।२९१ 

ाईत्तर िैह्लदककालको ाऄचन्तम चरणपचछ भने सांयुि पह्ऱरिारको चिघटनका घटनाहरू घटेका हुन ् भने्न चन्रदिे 

ह्ऴसहको भनााआ पााआन्छ।२९२ ययचप, यी प्राचीन ग्रन्थहरूको व्याख्यााऄनुसार सांयुि पह्ऱरिार पे्रम, सौहारष र 

सहभाचगताको चमलीजुली व्यिस्था हो तथा मानिीय सम्बन्धहरूको चिस्तृत व्यिस्थापन हो।२९३ 

२.२.२.२.२.१. चहन्द ूसांयिु पह्ऱरिारका चिशरे्ताहरू 

चहन्द ू सांयुि पह्ऱरिार ाअफ्नो ाअदशष स्िरूप, भव्यता र पारम्पह्ऱरक मौचलकतामा चिचशष्ट छ। यस 

पह्ऱरिारका मूलभूत चिशेर्ताहरूलााइ चनम्न प्रकारल ेाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

क. िांशको प्रगाढता 

एाईटा सांयुि पह्ऱरिारचभि तीनदचेख चार पुस्ताका सदस्यहरू एकसाथ बसोबास गछषन।् यस सहिासमा 

बाजे-बोजु, ाअमा-बाबु, छोरा-छोरी, नाचत-नाचतनी, काका-काकह्ळ, भचतजा-भचतजी, दत्तक सन्तान ाअह्लद सबै 

एाईटै व्यिस्थापनमा बााँचधएका हुन्छन्। रि सम्बन्धमा परेका तीन पुस्ताका सन्तानहरूलााइ ‘सचपण्डी’ भचनन्छ। 

सांयुि पह्ऱरिारमा सचपण्डीहरूमाझ पारस्पह्ऱरक ाअत्मीयता प्रगाढ हुन्छ। 

ख.  साझा ाअ्य 

साझा ाअ्य भन्नाले ाऄथिषिेदमा भचनएको ‘एाईटै धुरी’२९४ बुचझन्छ जसमा साझा धमष, साझा ाऄथषनीचत, 

साझा समाज, साझा सांस्कृचतको पालन गह्ऱरन्छ। सांयुि पह्ऱरिारका सबै सदस्यहरू यी साझा माध्यमहरूद्वारा 

एकाऄकाषमा घचनष्ठ बचनरहन्छन्। सबै कुरा साझा र समान भएको कारणले सदस्यहरूमा भािनात्मक सम्बन्ध 

गचहरो हुन्छ। 

ग. साझा भान्सा 

सांयुि पह्ऱरिारको ाऄको महत्त्िपूणष चिशेर्ता सबैका चनचम्त साझा भान्साको व्यिस्था हो। यस्ता  

 

२९१. यथा िायु समाच्त्य सिे जीिचन्त जन्तिाः। तथा गृहस्थमाच्त्य ितषन्ते सिष ाअ्मााः। ३-७७, पूिषित्, पृष्ठ १५१ 

२९२. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १८३ 

२९३. पूिषित् 

२९४. ाऄथिषिेद ३-३०-६, पूिषित्, पृ. ७० 
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पह्ऱरिारमा पाह्ऱरिाह्ऱरक मुखेनीको चनदशेनमा नारी सदस्यहरूले चिशेर् रूपमा भान्सा बनााईने काम गछषन्। 

सबैलााइ भोजन बााँडचुाँड गने काम पचन नारीहरूले नै गछषन्। साझा योजनाको कारणल ेाअपसी सदभाि र ाअदन 

प्रदानको भािना बचनरहन े सम्भािना हुन्छ। यी सबै कामहरू सांयुि पह्ऱरिारमा प्रायाः धार्जमक सांस्कार र 

कतषव्यको रूपमा पालन गह्ऱरन्छ। पह्ऱरिारमा यज्ञदानद्वारा दिेतालााइ, चपण्डदानद्वारा चपतृहरूलााइ, बचलद्वारा 

भूताह्लद गणहरूलााइ ाऄचन ाऄन्नद्वारा ाऄचतचथ मनुष्यहरूलााइ सेिा गनुष ाऄचनिायष माचनएको छ।२९५ ाऄचतचथको 

सत्कार गनुष पह्ऱरिारको प्रथम कतषव्य हो ह्लकनभने ाअचतर्थय सांस्कारको धरुी नै पह्ऱरिार हो। ाऄचतचथलााइ सबैभन्दा 

पचहले भोजन गरााईनु ाऄचनिायष छ। यह्लद ाअिश्यकता पऱ्यो भन े घरमा भएका ससाना बाचलका िधहूरू, 

चपतृघरमा रहकेा बुढीकन्ये सदस्यहरू, कन्याहरू, रोगीहरू र गभषिती नारीहरूलााइ ाऄचतचथभन्दा ाऄचघ भोजन 

गरााईन सह्लकन्छ।२९६ ाअफ्ना सबै ाअच्त र पोष्यहरूलााइ तृप्त गरेपचछ माि पचत पत्नीले भोजन गनष सक्छन्।२९७ 

यसरी चहन्द ूधमषशास्त्रले गृहस्थी धमषको ाऄिधारणा सांयुि पह्ऱरिारको पृष्ठभूचममा चनमाषण गरेको पााआन्छ। 

घ. साझा ाअस्था 

सांयुि पह्ऱरिारका सबै सदस्यहरू एाईटै धार्जमक ाअस्था, सांस्कार र रीचतह्ऱरिाजमा सांचस्थत बनेका 

हुन्छन्। िैह्लदक सांस्काराऄनुसार पालन गह्ऱरन े पााँच यज्ञ सांयुि पह्ऱरिारका चनयचमत ह्ऱरिाजहरू हुन्। सांयुि 

पह्ऱरिारमा ‘कुलदिेता’को पूजा गह्ऱरन्छ। यस पूजामा पह्ऱरिारका सम्पूणष सदस्यहरूको धार्जमक ाअस्था एकि हुन्छ 

भने पह्ऱरिारदचेख छुटेर गएका शाखा पह्ऱरिारहरू तथा एकल पह्ऱरिारहरू पचन यस ाऄिसरमा ‘ठूलो घर’ 

(Grand Home) मा भेला हुन्छन्। यसरी साझा ाअस्थाले सदस्यहरूमाझ सामुचहक सदव्यिहार र भािनात्मक 

एकात्म्यलााइ पचन जोडकेो हुन्छ। चपतृपूजा र ्ाद्ध कमषहरूले पचन सदस्यहरूमा पाह्ऱरिाह्ऱरक ्द्धा र गौरिको 

बोध गरााईाँछ। 

ङ.  साझा सम्पचत्त 

सांयुि पह्ऱरिारमा साझा सम्पचतको धारणा छ। पह्ऱरिारका मुचखया सम्पचतका मूल व्यिस्थापक हुन्छन्। 

पह्ऱरिारका ाऄन्य सदस्यहरूले पाह्ऱरिाह्ऱरक सम्पचतबाट ाअफ्नो ाऄांश व्यिहार गनष सक्दनैन्। पह्ऱरिारको 

कल्याणलााइ ध्यानमा राखेर मुचखयाले सम्पचत सम्बन्धी मुख्य चनणषयहरू चलन सक्छन्। पह्ऱरिारका सबै कमााई 

सदस्यहरूको ाअयलााइ पाह्ऱरिाह्ऱरक भण्डारमा जमा गह्ऱरन्छ ाऄचन त्यसैबाट खचष व्यिहार गह्ऱरन्छ। 

 

२९५. मनुस्मृचत, ३-८१, पूिषित्, पृष्ठ १५९ 

२९६. सुनाचसनीाः कुमारीश् च रोचगणो गर्जभणीाःचस्त्रयाः।ाऄचतचथम्योगग्र एिैतान भोजयेदचिचारयन। ३-११४, पूिषित्, पृष्ठ १६५ 

२९७. पूिषित्, ३-११६, पृ. १६६ 
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च.  केन्रीय सत्ता 

चपतृसत्तात्मक व्यिस्थाको सांयुि पह्ऱरिारमा सबैभन्दा पाको ाईमेरका पुरुर् सदस्य पह्ऱरिारको केन्रीय 

सत्ता सञ्चालनकताष हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले मातृसत्तात्मक सांयुि पह्ऱरिारमा सबैभन्दा िह्ऱरष्ठ नारीले पह्ऱरिारको 

केन्रीय सत्ता सन्चालन गर्जछन्। चहन्द ू सांयुि पह्ऱरिार प्रायाः नै पारम्पह्ऱरक सांरचनामा ाअधाह्ऱरत हुन्छ। यस 

व्यिस्था ाऄन्तगषत शचि र चनणाषयक क्षमताको ाईपभोग एक केन्रीय व्यचिले गछषन् भन्न सह्लकन्छ। पह्ऱरिारका 

मुचखया ाऄथिा मुखेनीले धरेथोर िैयचिक स्िाधीनता भोग गछषन्। चिशेर्ताः पह्ऱरिारका प्रमुख चिर्यहरू जस्तै, 

सम्पचत्त, व्यापार, प्रमुख िय-चििय, नानीहरूको चशक्षा, पेसा र चििाह ाअह्लद सम्बन्धी ाऄचन्तम चनणषयमा 

पह्ऱरिारका सबै सदस्यहरूको मत र चसद्धान्त सोचधरहन ेाअिश्यकता बुसझदनै। 

छ. पारम्पह्ऱरक चििाह व्यिस्था 

पह्ऱरिारका मुचखया ाऄथिा ‘कताष’को चिशेर् चनणषय सिोपह्ऱर हुनाले सांयुि पह्ऱरिारमा प्रायाः न ै

पारम्पह्ऱरक चििाह सम्पन्न गह्ऱरन्छ। िैह्लदक ाअचार सांचहताले चनर्क्रदष्ट गरेका शतषहरू जस्तै, जाचत, िणष, स्तर, 

लक्षण, गुण ाअह्लदलााइ जोखेर, जन्मपिी चमलाएर यस्ता चििाह सम्बन्ध स्थाचपत गह्ऱरन्छ। कुल मयाषदालााइ 

ध्यानमा राख्ने यस्ता ाऄनुष्ठानमा ाऄनुज ाईम्मेद्वारहरूको ाआच्छा ाऄचनच्छालााइ कुनै महत्त्ि ह्लदाआाँदनै। 

२.२.२.२.२.३. चहन्द ूसांयिु पह्ऱरिारका गणुहरू २९८ 

क. स्थायी र ह्लदगो व्यिस्था 

सांयुि पह्ऱरिार एकल पह्ऱरिारभन्दा ाऄचधक स्थायी र ह्लदगो रहने सम्भािना ाऄचधक दचेखन्छ। पह्ऱरिारका 

सदस्यहरू ाअाईाँछन् जान्छन् तर पह्ऱरिार एक स्थायी ाऄचस्तत्िको रूपमा ह्लदगो भाआरहन सक्छ। 

ख. ाअर्जथक ाईन्नचतको चनचश्चतता 

सांयुि पह्ऱरिारका सदस्यहरूलााइ भोजन, िस्त्र र ाअ्यको सुचिधा प्राप्त हुन्छ। यी तीन कुराहरू न ै

व्यचिको ाअर्जथक ाईन्नचतको पचहलो शतष हुन्। सांयुि पह्ऱरिारले व्यचिको ाअर्जथक ाऄचभरुचचलााइ पे्रह्ऱरत गछष जसल े

समाजको ाअर्जथक ाईन्नचतलााइ चनचश्चत गछष। 

ग. ्म चिभाजनको लाभको चनचश्चतता 

सांयुि पह्ऱरिारमा ्मको चिभाजन सदस्यहरूको ाअय ु र चलगगको ाअधारमा हुन्छ। साझा सम्पचत 

ाईपभोग गने हुनाले सबै सदस्यहरूले परस्पर सहकायष गछषन्। चिशेर्ताः कृचर् कायषमा सांयुि पह्ऱरिारको चिशाल  

२९८. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १३७ 
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जनसांसाधन ाईपयुि शचि हुन्छ। 

घ. सामाचजक चबमा कम्पनी सरह सिेाकायष 

ाऄनाथ, चिधिा, पह्ऱरत्यिा, चिच्छेह्लदत र ाऄिहचेलतहरूको लाचग सांयुि पह्ऱरिारले चबमा कम्पनी सरह 

सेिा प्रदान गछष। यी सबै एकााइहरू सांयुि पह्ऱरिारमाचथ भोजन, ाअ्य र सरुक्षाका चनचम्त ाअच्त हुन्छन्। 

ङ. फुसषदको लाभ प्राचप्त 

सांयुि पह्ऱरिारमा प्रायाः सब ैसदस्यहरूल ेसामुचहक रूपमा कायष गछषन्। धेरै सदस्यहरू भएकाल ेथोरै 

समयमा धेरै काम सम्पन्न हुनसक्छ र फुसषदको लाभ भोग गनष सक्छन्। यसकारण सांयुि पह्ऱरिारमा 

मनोचिनोदको ाऄिसर बढी हुन्छ। हााँसखेल, गफठट्टा ाअह्लदद्वारा मानचसक स्िास्र्थयलााइ बनााआराख्ने मौका पााआन्छ। 

यसले मानचसक सुख िृचद्ध गछष। 

च. सहकाह्ऱरताको भािनामा िृचद्ध 

सांयुि पह्ऱरिार स्ियां सेिा, सहकायष, सहनशीलता, ाऄनशुासन, चिश्वास, ाईदारता, त्याग, कमषशीलता 

ाऄचन ाअज्ञाकाह्ऱरता ाअह्लदलााइ चिकास गने एाईटा साझा ाअाँगन हो। यहााँ ‘सबैको चनचम्त एक र एकको चनचम्त 

सब’ैको धारणा ाईच्च रहन्छ। साना चशशुहरूले ाअफ्ना ाऄग्रजहरूको स्नहे, माया ममता र पूणष िात्सल्यमा हुकष न े

ाऄिसर पााईाँछन् भने बुजुगष ाऄचभभािकहरूल ेपचन ाऄनुजहरूबाट ाअदर, पे्रम र सेिा पााईाँछन्। 

२.२.२.२.२.४. चहन्द ूसांयिु पह्ऱरिारका ाऄिगणुहरू 

चहन्द ू सांयुि पह्ऱरिारका कचतपय ाऄिगुणहरू पचन पााआएका छन्। शगकररािले चनम्न ाऄिगुणहरू 

चचचन्हत गरेका छन् २९९ - 

व्यचित्ि चिकास गन ेाऄिसरको कमी 

सांयुि पह्ऱरिार एक केन्रमा केचन्रत भएको कारणले सबै सदस्यहरूका चनचम्त ाअफ्नो व्यचित्ि चिकास 

गने पयाषप्त ाऄिसर प्राप्त हुाँदनै। पह्ऱरिारका िह्ऱरष्ठ सदस्यहरूले प्रायाः सबै ाईत्तरदाचयत्िहरू बहन गह्ऱरह्लदन ेहुनाल े

ाऄनुज सदस्यहरूल े ाअफ्नो िैयचिकता, मौचलकता र सृजनात्मक प्रचतभालााइ चनखाने मौका कम पााईाँछन्। 

सहभाचगताको ाऄिसर प्राप्त नहुाँदा ाऄनुज सदस्यहरूले ाअत्मचिश्वास चिकास गनष सक्दनैन्। 

 

२९९. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १३९ 
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क. ाअलस्य प्रिचृत्तलााइ प्रोत्साहन 

सबै सदस्यहरूका ाअधारभूत ाअिश्यकताहरू सांयुि पह्ऱरिारमा पूणष भए तापचन सबलैे ाईत्पादनमूलक 

कायषमा रुचच राख्दनैन्। कमााआ गने सदस्यले कमााआ नगने सदस्य बराबरकै मान्यता पह्ऱरिारमा पााईाँछ। यसकारण 

ाऄझ बढी पह्ऱर्म गने रुचच राख्न सक्दनै। यसले पह्ऱरिारचभि भूल भ्राचन्तहरू ाईत्पन्न हुने र पाह्ऱरिाह्ऱरक 

सदभािना नष्ट हुने सम्भािना ाऄचधक रहन्छ। ाईत्तरदाचयत्िबोध नहुने हुनाले कचतपय सदस्यहरू ाअलस्य 

प्रिृचत्तका बने्न र परजीिी बने्न ाअशगका पचन रहन्छ। पह्ऱरिारमा सबै बुचनयादी ाअिश्यकताहरू सहजै ाईपलब्ध 

हुनाले सम्पचत्त जोहो गन ेर चनिेशका ाऄिसरहरू खोज्ने धारणाको चिकास हुन सक्दनै। यो ाअर्जथक क्षचत सांयुि 

पह्ऱरिारको एाईटा ाऄिगुण हो। 

ख. पाह्ऱरिाह्ऱरक  कलहको गुाँड हुन ु

सगख्या गुरुत्ि सांयुि पह्ऱरिारको चिशेर्ता हो। यसकारण यो चिचभन्न मानचसकताका माचनसहरूको 

ाअन्तह्ऱरक तानाबानासचहत ह्लियाशील हुन्छ। यस्तो ाऄिस्थामा पाह्ऱरिाह्ऱरक कायष, घरेलु ह्लदनचयाष औ ाऄन्य 

कचतपय चिर्यहरूमा सदस्यहरूमाझ ाअपसी मनमुटााई हुने, भ्रम, भ्राचन्त, ाअशगका ाअह्लदले पीचडत हुने 

घटनाहरू भाआरहन्छन्। नानीहरू, नारीहरू ाऄचन िृद्ध नागह्ऱरकहरूको सांिेदनशील मानचसकताको कारणले भूल 

बुझाबुझको िातािरण तयार हुन्छ। सम्पचत्त, ाऄचधकार र कतषव्यसम्बन्धमा िह्ऱरष्ठ नागह्ऱरकहरूमाझ ाअपसी द्वन्द्व 

सृजना हुनसक्छ। ाईत्तराचधकार र सत्ताभोगका सम्बन्धमा पचन पह्ऱरिारका सदस्यहरूमाझ चििाद ाईत्पन्न हुने 

गछष। नारी सदस्यमाझ प्रायाः न ैाअपसी ाइष्याष, चनन्दा खोजी र भनाबरैीको चस्थचत ाअाआरहन्छ। पुरानो पुस्ता र 

नयााँ पुस्ताचबच िैचाह्ऱरक द्वन्द्वले सांयुि पह्ऱरिार दबााईमा पह्ऱररहन्छ। 

ग. एकान्त ाअत्मीयताको ाऄभाि 

सांयुि पह्ऱरिारमा सबै सदस्यहरू सामूचहक पह्ऱरिेशमा समय चबतााईाँछन्। यहााँ एक्लो, एकान्त र 

ाअत्मीय ाऄिसर ज्यनुे ह्लदनचयाष प्रायाः नै हुाँदनै। यस ाऄिस्थामा निचििाचहत जोडीलााइ पारस्पह्ऱरक ाअत्मीयता 

चिकास गने मौका कम माि चमल्छ। सांयुि पह्ऱरिारमा यस्ता िैयचिक भािनाहरू ाऄव्यि नै रहन्छ। पचत 

पत्नीमाझ ाऄन्तरगग सहचायष र छोरा-छोरीहरूको ाअत्मीय दखेरेखको ाऄभाि पचन सांयुि पह्ऱरिारको ाऄिगुण 

मान्न सह्लकन्छ। 
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घ. नारीहरूको दोयम दजाष 

चपतृसत्तात्मक सांयुि पह्ऱरिारमा नारीहरू दोस्रो दजाषका सदस्यहरू माचनन्छन्। नारीहरूलााइ ाअफ्नो 

व्यचित्ि चिकास गने र स्िभािनाहरूलााइ ाऄचभव्यि गने ाऄिसर ह्लदाआाँदनै। पह्ऱरिारमा ाईनीहरूले स्थान एक 

ाअज्ञाकारी दासी समान हुन्छ। 

ङ. सामाचजक गचतशीलताको ाऄभाि 

सांयुि पह्ऱरिार पूणषताः पारम्पह्ऱरक बान्कह्ळको सांस्था हो। यसले ाअधुचनक प्रिृचत्तहरूलााइ ढीलो गरी 

ाअफूमा समािेश गछष। ाअफ्ना सदस्यहरूलााइ समयसापेचक्षत पह्ऱरितषनका चनचम्त प्रोत्साचहत गदनै। परम्परालााइ 

बचााआराख्नु नै सांयुि पह्ऱरिारको सामाचजक प्रचतष्ठा माचनन्छ। 

२.२.२.२.२.५.  चहन्द ूसांयिु पह्ऱरिारमा पह्ऱरितषन 

चहन्द ू सांयुि पह्ऱरिारका सांरचनात्मक स्िरूपका चिचिध ाअयामहरूमा समय साँगसाँगै चिचिध 

पह्ऱरितषनहरू दचेखएको छ। यस्तो प्रिृचत्त ाईत्तरिैह्लदककालमा नै सुरु भएको चथयो जसमा धार्जमक, ाअर्जथक र 

नारीहरूको सहभाचगता मुख्य कारण माचनएको छ।३०० सांयुि पह्ऱरिारमा ाअएका पह्ऱरितषनहरूलााइ यसप्रकार 

ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ – 

क. पह्ऱरिारको ाअकार र पसु्तनैी प्रगाढता 

सांयुि पह्ऱरिारको सदस्य सगख्या घटेर ाऄचधकमा ाअठदचेख दसजनाको समूह बनकेो छ। ाअज बीस 

पच्चीस सदस्य भएका चिराट सांयुि पह्ऱरिार चिरलै पााआन्छ। प्राचीन समयमा एाईटै िांशका ाऄनेक पुस्ता 

सन्तानहरू एाईटै पह्ऱरिारमा बस्थे तर ाऄचधकभन्दा ाऄचधक दाुइ ाऄथिा तीन पुस्ताका सदस्यहरूको एाईटा सांयुि 

पह्ऱरिार बनेको हुन्छ। 

ख. सम्पचत्तको स्िाचमत्ि 

ाईत्तर िैह्लदककालपचछ युद्धको चस्थचत कम भएको र माचनसहरूको जीचिकामा चस्थरता ाअाईन थालेको 

चथयो, यस्तो ाऄिसरमा माचनसहरूलााइ खेती र व्यिसाय ाअह्लद गरेर ाऄचधक ाअय ाईपाजषनको समय प्राप्त भएको 

चथयो। यसरी ाअजषन गह्ऱरएको सम्पचत्तको ाऄांशबन्डा गने तथा स्िाचमत्िको ाऄचधकारको प्रश्न ाईठ्न सुरु भाआसकेको  

 

३००. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृष्ठ १८५ 
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चथयो।३०१ मनुस्मृचतमा र ाऄन्य नीचत शास्त्रहरूमा यस्ता ाऄांश बन्डाको प्रसगग पााआन्छ। नारीहरूले ाअफ्नो 

मााआतीघरबाट ल्याएका धनलााइ स्त्रीधन मानेर त्यसमाचथ ाईनीहरूको स्िायत्त ाऄचधकारलााइ मान्यता 

ह्लदाआयो।३०२ ाअधुचनक भारतमा ऐन १९५६ ले पाह्ऱरिाह्ऱरक सम्पचत्तमाचथ पचन नारीहरूको ाऄचधकार िधै 

गह्ऱरह्लदयो। ाअफ्नो ाअयलााइ ाअफ्नै चहसाबले प्रयोग गने ाऄचधकार भएकोल ेाअज कमााआ गने सबै सदस्यहरूको 

सम्पचत्तमाचथ व्यचिगत स्िामीत्ि छ। ाअज नारीहरू पचन सोझो रूपमा ाईत्पादनमूलक कायषमा जोचडएका हुनाल े

ाईनीहरूको ाअर्जथक हचैसयत ाईच्च भयो। यसरी सांयुि पह्ऱरिारको पारम्पह्ऱरक केन्रीय धुरी माचनएको ाऄथषनीचत 

चिघह्ऱटत भएको दचेखन्छ। 

ग. सत्ताको चिघटन 

पह्ऱरिारको मुचखया तथा मुखेनी ाऄथिा ‘कताष’ नै सांयुि पह्ऱरिारको ाऄचन्तम सत्ता हुन्। तर ाअज ाअर्जथक 

गचतचिचध चशक्षा औ नारी सचेतनाले सांयुि पह्ऱरिारको पारम्पह्ऱरक स्िरूपलााइ पह्ऱरिर्जतत गह्ऱरह्लदएको छ। 

ाअर्जथक गचतचिचधद्वारा पह्ऱरिारका सदस्यहरूले िैयचिक स्िाधीनता पााआरहकेा छन्। ाअधुचनक चशक्षा पाएका 

नयााँ पुस्ताका सदस्यहरूल ेचछटो, सचजलो साथै युचिसगगत ढगगमा प्रभािकारी कायष सम्पादन गह्ऱररहकेा छन्। 

नारी सचेतनता र सशचिकरणले जह्ऱटल परम्पराको रूपमा बसेको नारी पराधीनता, शोर्ण र दमन ाईन्मूलनको 

पह्ऱरिेश तयार भाआरहकेो छ। दशेका िैधाचनक ाऄचधचनयमहरूले पचन एकतन्िीय सत्ता चिघटनलााइ राजकह्ळय 

मान्यता ह्लदाआरहकेा छन्। ाऄचभभािकहरूल ेपचन ाअफ्ना ाऄनुजहरू र सन्तानमाचथ ाअफ्नो सत्ताको दबााई ह्लदनका 

सट्टा ाईनीहरूको स्िाधीन व्यचित्ि चिकास र ाऄचभप्राचप्तको लाचग ाईदार र खुला पह्ऱरिेश चनमाषण गह्ऱरह्लदने चेष्टा 

गछषन्। 

घ. नारीको सम्माचनत सामाचजक ाऄिस्थान 

ाअधुचनक स्यताको एाईटा प्रमुख ाईपलचब्ध हो नारीको सम्मानजनक सामाचजक ाऄिस्थान। यसल े

सांयुि पह्ऱरिारको बुचनयादी स्िरूपलााइ नै पह्ऱरितषन गह्ऱरह्लदयो। चशक्षा, रोजगारको ाऄिसर, ाअर्जथक ाईपलचब्ध, 

कानुनी प्रािधान ाअह्लदले नारीलााइ पारम्पह्ऱरक मूर्जतको स्थानमा ाअधुचनक सांसाधनहरूले युि शचिको रूपमा 

स्थाचपत गह्ऱरह्लदयो। पह्ऱरिारचभि महत्त्िपूणष चिर्यमा नारीलााइ चनणषयको ाऄचधकार र सहभाचगता सुचनचश्चत 

भएको पााआन्छ। यसरी सांयुि पह्ऱरिारचभि पुरुर्तन्िी एक्लो हकैम समाप्त भएको बुचझन्छ। 

 

३०१. प्राचीन भारतीय समाज औ चचन्तन, पूिषित्, पृ.१८५ 

३०२. मनुस्मृचत ९-१९४, पूिषित्, पृ. ४६२ 



७३ 

 

ङ. जोडी छनौट र दाम्पत्य सम्बन्ध 

ाअधुचनक चशक्षाले ाअजका नर नारीलााइ जोडी छाने्न व्यापक क्षेि र ाऄिसर ाईपलब्ध गराएको छ ाऄचन 

ाईनीहरूले पचन यसलााइ ाअत्मचिश्वासपूिषक ग्रहण गह्ऱररहकेा छन्। यसकारण ाअज पाह्ऱरिाह्ऱरक कताषको एक्लो 

दबााईमा चििाह सम्पन्न गनष सदकदनै। पारम्पह्ऱरक चििाह पचन नर नारीको ाआच्छा ाऄचनच्छालााइ ध्यानमा राखेर 

नै गह्ऱरन्छ ह्लकनभने चििाहमा िैयचिक चनणषय न ैसिोपह्ऱर हुन्छ। सांयुि पह्ऱरिारमा दाम्पत्य सम्बन्ध पचन ाऄत्यन्त 

पारम्पह्ऱरक र याचन्िक भएकोले र नर नारील ेभािनात्मक सङसगष गन ेाऄिसर पचन कम पााईने चस्थचत हाल 

पह्ऱरितषन भएको दचेखन्छ। िैयचिक स्िाधीनता र ाअत्मचिश्वास राख्ने नर नारीहरूल े ाअफ्नो दाम्पत्य 

सहचायषलााइ प्रबल भािनात्मक प्रगाढतासाँग चजाईने पह्ऱरिशे बनााआरहकेा छन्। 

च. एकल पह्ऱरिारको चनमाषण 

सांयुि पह्ऱरिारका सांरचनात्मक र कायाषत्मक घटकहरूमा पह्ऱरितषनको पह्ऱरणामस्िरूप एकल 

पह्ऱरिारहरूको स्थापना भएका छन्। ाअजको व्यस्त जीिनशैली, िैयचिक स्िाधीनता, रोजगार, चशक्षा ाअह्लदका 

कारणहरूल े सांयुि पह्ऱरिारका सदस्यहरू चिखचण्डत ाऄिस्थामा बसोबास गनुष पचन ाअधुचनक समयको 

ाअिश्यकता भाआरहकेो छ। स्थानकाल िातािरण सापेक्ष प्रयोजन, शारीह्ऱरक, मानचसक र ाअर्जथक सुचिधा र 

सहुचलयत, शचि र सत्ता, स्िामीत्ि ाअह्लदको महत्त्िाकागक्षाको कारणले पचन ाअज सांयुि पह्ऱरिारभन्दा एकल 

पह्ऱरिारको लोकचप्रयता बह्लढरहकेो छ। 

२.२.२.२.२.२. एकल पह्ऱरिार 

पह्ऱरिारको सानो स्िरूप न ै एकल पह्ऱरिार हो। पारम्पह्ऱरक सांयुि पह्ऱरिारहरू चिघटन हुाँद ै बनेका 

ससाना एकााइ समूह नै एकल पह्ऱरिार स्थापनाका ाईपादान हुन्। यसकारण सांयुि पह्ऱरिारको चिघटन र एकल 

पह्ऱरिारको स्थापना परस्पर सम्पूरक घटना हुन्। धेरै लामो समयको समाज मनोिैज्ञाचनक प्रह्लियाबाट मानि 

समाजको यस्तो स्िरूप तयार भएको हो। यसै प्रह्लियाद्वारा चनर्जमत एकल पह्ऱरिारका चिशेर्ताहरूलााइ चनम्न 

प्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

क. सदस्य लघतुा 

ाऄचधकभन्दा ाऄचधक तीन ाऄथिा चार सदस्यहरूद्वारा एकल पह्ऱरिार चनमाषण भएको हुन्छ। पचत पत्नी र 

छोराछोरी गरेर प्रायाः दाुइ पुस्ताका माचनसहरू एाईटा एकल पह्ऱरिारचभि बस्छन्। यसमा सगख्यात्मक जह्ऱटलता 

हुाँदनै ाऄचन पुस्तैनी सन्जाल पचन हुाँदनै। 
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ख. एकल ाअ्य 

कुनै चिशेर् नर नारी चििाहपचछ पचत पत्नी बन्छन् र एाईटा छुटै्ट ाअ्य बनााईाँछन्। ाअफूले जन्माएका 

सन्तान भने त्यस एकल पह्ऱरिारचभिको ाऄचनिायष सदस्य बन्छन्। पुस्तैनी शाखाहरू एकल पह्ऱरिारका सदस्य हुन 

सक्दनैन्। यसरी प्रायाः दाुइ पुस्ताका सदस्यहरूको एकल, एकान्त र छुटै्ट ाअ्य नै एकल पह्ऱरिारको चिशेर्ता हो। 

हल्ला, भीड, कोलाहलदचेख छुटेर ाअफ्ना मुख्य ाअ्यीहरूलााइ माि चलएर एकान्त ाअ्यको लाभ ाईठााईन ुपचन 

एकल पह्ऱरिारको स्िभाि हो। ितषमान समयमा ाऄनके सांयुि पह्ऱरिारहरू चिघटन भएर ाऄनकेौ ाँ पृथक ाअ्य 

(घर)हरू चनमाषण भएका छन ्र गााईाँ  सहर सबैचतर घरहरूको सगख्यामा व्यापक िृचद्ध भाआरहकेो छ। 

ग.  एकल भान्सा 

सांयुि पह्ऱरिारमा चिचिध समस्याहरूको मूल जड भान्सा पचन हो। प्रचतकुल पाह्ऱरिाह्ऱरक चस्थचतहरूको 

पचहलो प्रभाि भान्सामा पह्ऱररहकेो हुन्छ ह्लकनभन े भान्सा दचैनक चयाषको केन्रस्थल हो। सांयुि पह्ऱरिारमा 

चिघटन र चिभाजनको प्रथम सगकेत पचन भान्साबाटै भएको पााआन्छ। एकल पह्ऱरिारमा थोरै सदस्यहरूको 

चनचम्त रहकेो एक्लो भान्साघरले एक्लो स्िाचमत्िबोध गरााईाँछ। एकल भान्सामा मीठो मचसनो, पौचष्टकता, 

स्िास्र्थय, चमतव्यचयता र सञ्चय ाअह्लद बारेमा सचते दचृष्टकोण राचखन्छ। यसले एकल पह्ऱरिारको स्िायत्तता र 

ाअर्जथक एकाचधकारलााइ पह्ऱरभाचर्त गछष। 

घ. एकल ाअस्था 

एकल ाअ्यको स्थापना गरे तापचन प्रायाः भारतीयहरू साांस्कृचतक रूपले ाअफ्नो जडसाँग चिचच्छन्न हुन सकेका 

हुाँदनैन्। ाअफ्नो कूलधमष, सांस्कृचत सांस्कार, परम्परा ाअह्लदलााइ सबैले नै पालन गछषन्। तापचन एकल पह्ऱरिारचभि 

त्यो पारम्पह्ऱरक साांस्कृचतक ाअस्था बचनरहनु ाऄचनिायष छैन। पारम्पह्ऱरक ाअस्थामा बसे तापचन धेरैजना 

कमषकाण्डमा ाऄचभरुचच राख्दनैन्। धेरैले ाऄलग ाअ्यजस्तै ाऄलग ाअस्था पचन ग्रहण गरी पैतृक पह्ऱरिारभन्दा 

चभन्न र एकल ाअस्थाको ाऄनुयायी बन्छन्। ाअधुचनक चशक्षा, मौचलक ाऄचधकार प्रदत्त चिकल्पहरूलााइ ाअजका 

नागह्ऱरकहरूले ाअत्मचिश्वाससाँग प्रयोग गछषन्। 

ङ. सम्पचत्तमा एकाचधकार 

एकल पह्ऱरिारमा कमााईने व्यचिको ाऄधीनमा नै सम्पचत्तको ाऄचधकार रहन्छ र ाअफ्नो सम्पचत्त नाता-

गोताहरूमा साझा गनुषपने ाअिश्यकता पदनै। पचत-पत्नी (ाअमा-बाबु) बााँचुन्चेलसम्म सम्पचत्तको एकमाि 
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ाऄचधकारी हुन्छन् भने ाईनीहरूको मृत्युपचछ छोरा छोरीहरूले त्यो एकाचधकार भोग गछषन्। यसप्रकार एकल 

पह्ऱरिार ाअर्जथक रूपले स्िायत्त र स्िािलम्बी सांस्था हो। 

२.२.२.२.२.२.१. चहन्द ूएकल पह्ऱरिारका गणुहरू 

क. सगख्या लघतुा 

थोरै सदस्य भएकोल े सगख्या बहुल पह्ऱरिारमा हुने बुचनयादी समस्याहरू एकल पह्ऱरिारमा हुाँदनैन्। 

चतनमा एकाऄकाषको मनोचिज्ञानलााइ बुझ्ने तथा एकाऄकाषमा पे्रम, ाअत्मीयता र सौहारषताको धरातल बचलयो 

हुन्छ। सानो पह्ऱरिारमा सबकैो सबै सदस्यप्रचत ध्यान पु्न  ेर स्याहार ससुार, सहयोग, सहभाचगता ाअह्लदको ाईत्तम 

िातािरण बने्न ाऄिसर रहन्छ। 

ख. ाअर्जथक स्िाधीनता 

एकल पह्ऱरिारमा सम्पचत्तको स्िाचमत्ि कमााई व्यचि (पचत-पत्नी)माचथ केचन्रत हुनाले चतनीहरूको 

िैयचिक ाऄचधकार र ाईत्तरदाचयत्िको बोधले चिस्तार पाएको दचेखन्छ। सम्पूणष ाअर्जथक दबााई कमााई व्यचिमाचथ 

पने हुनाल ेहचैसयत ाऄनुरूप रहकेो चनर्क्रदष्ट ाऄथषनीचत एकल पह्ऱरिारका लाचग कल्याणकारी माचनन्छ। सम्पचत्तमा 

एकाचधकार हुनाले व्यय, सञ्चय, चनिेश ाअह्लदका चनर्क्रदष्ट योजना बनााईन र त्यसलााइ कायष रूपमा पह्ऱरणत गनुष 

पचन सहज हुन्छ। ाऄसगख्य एकल पह्ऱरिारहरूको लाभकारी ाऄथषनीचतले दशेको ाऄथषनीचतलााइ पचन चिकास गछष। 

प्रत्येक एकल पह्ऱरिारलााइ एाईटा चसगगो र ाअ्य (घर)को ाअिश्यकता पछष। यसकारण ाअज ाऄचधकभन्दा 

ाऄचधक ाअ्य तथा घरको माग बह्लढरहकेो छ। ाऄन्य मूलभूत समस्याहरूको समाधानको लाचग पचन रोजगार र 

ाअय ाअजषनका साधनहरूसाँग जोचडनु ाऄचनिायष हुन्छ। यस्ता ाअर्जथक गचतचिचधल े गदाष माचनसहरू ाऄल्छी, 

परजीिी र परतन्िी हुनका सट्टा ाईत्पादनमूलक कायषहरूसाँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बचन्धत हुन्छन्। 

एकल पह्ऱरिारमा पारम्पह्ऱरक नीचतको बन्धन नहुनाले िैयचिक स्िाधीनताका लाचग पचन नारीहरू 

रोजगारमुखी भएर पाह्ऱरिह्ऱरक ाअर्जथक सहभाचगताका साथै कामकाजी नारीको व्यचित्ि चनमाषण गनष सक्षम 

हुन्छन्। एकल पह्ऱरिारलााइ नारी मुचिको ह्लदशामा ह्लियाशील प्रभािशाली सांस्था मान्न सह्लकन्छ। 

ग.     पाह्ऱरिाह्ऱरक सौहादषता 

एकल पह्ऱरिार दाुइ ाऄथिा तीन पुस्ताका सदस्यहरूको समूह हुनाले यसमा सांयुि पह्ऱरिारमा पुस्ता 

पुस्तामाझ हुने सम्पकष हीनता, द्वन्द्व, चििाद ाअह्लद पााआाँदनै। सानो पह्ऱरिारमा ाअत्मीयता र व्यचिगत 

मनोचिज्ञानलााइ क्षचत नगने ाईदारता चिकचसत हुन्छ। थोरै सदस्य भएको कारणले तथा एकाऄकाषमा भौचतक र 

मानचसक दिुै रूपले चनभषरशील हुनाले एकल पह्ऱरिारमा हार्क्रदकता बचनरहन्छ। 
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घ. एकल भान्सा 

एकल पह्ऱरिारमा भान्सा पाह्ऱरिाह्ऱरक ाअत्मीयताको केन्रीय स्थल हो। थोरै सदस्यहरू भएका कारणल े

सबैको रुचच ाऄरुचच र स्िास्र्थयमाचथ ध्यान पुऱ्यााईन सह्लकन्छ। 

ङ.    ाअस्थामा स्िाधीनता 

एकल पह्ऱरिारमा पारम्पह्ऱरक जह्ऱटलता कम नै हुन्छ। ाअफ्नो ाआच्छााऄनसुारको ाअस्थालााइ माचनचलन े

स्िाधीनता एकल पह्ऱरिारले भोग गनष सक्छ। एकल पह्ऱरिारले धार्जमक सचहष्णुतालााइ पचन पे्रह्ऱरत गछष। 

च. केचन्रत पालन पोर्ण 

एकल पह्ऱरिारमा बाल बच्चाहरूको पालनपोर्ण, चशक्षा, िृचत्त ाअह्लद चिर्यमा चिशेर् ध्यान पुगेको हुन्छ। 

ाअमा बाबुले व्यचिगत स्तरमा नानीहरूको बौचद्धक चिकास सम्बन्धी कारगर ाईपायहरू गनष सक्छन्। सानो 

पह्ऱरिारमा ाअत्मीयता ाऄचधक भएकोले बाल मनोचिज्ञानलााइ बुझ्ने यथेष्ट ाऄिसर रहकेो हुनाले ह्लकशोर र युिा 

छोरा-छोरीहरू भ्रचमत हुने, पथभ्रष्ट हुने चस्थचत कम हुन्छ। 

छ. नीचतमा लचचलोपन 

एकल पह्ऱरिारमा पारम्पह्ऱरक दबााई नहुनाले छोरा छोरीहरूको चशक्षा, दीक्षा, रोजगार, चििाह ाअह्लद 

चिर्यमा लचचलो टेक चलाआन्छ। छोरा छोरीहरूको रुचच र क्षमताको ाअधारमा जीिनका सम्बलहरू रोज्न े

स्िाधीनता ाअमा बाबुले प्रशस्त गछषन्। चििाहमा जोडी रोज्न े स्िाधीनता पचन ाअजका नर नारीलााइ छ। 

रीचतह्ऱरिाज, कमषकाण्ड, सांस्कार ाअह्लदका क्षेिमा एकल पह्ऱरिार धेरै नै लचचलो हुन्छ। यसमा समयसापेक्ष 

पह्ऱरितषनलााइ समािेश गने ाईदारता पााआन्छ। 

२.२.२.२.२.२.२. एकल पह्ऱरिारका ाऄिगणुहरू 

क. कामको दबााई 

सगख्यालघु भएको कारणल ेएकल पह्ऱरिारमा व्यिहार-व्यिस्था चमलााईन ुकह्ऱठन पछष। घरेलु कामकाज, 

सन्तानपोर्ण, रोजगार ाअह्लद सबै थोरै सदस्यहरूले चलााईनुपने हुनाले कामको दबााई ाऄचधक हुन्छ। यस्तो 

चस्थचतमा पचत पत्नीमाझ सठीक सुझबुझ र व्यािहाह्ऱरक सन्तुलन पुगेन भने गृहकलहको समस्या ाईत्पन्न हुन्छ। 
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ख. ाअर्जथक दबााई 

एकल पह्ऱरिारमा ाअर्जथक ाईत्तरदाचयत्िको दबााई पचन एक्लो सदस्यमाचथ नै पछष। सम्पूणष ाअर्जथक 

व्यिहारहरू एक्लो व्यचिको ाअयबाट न ैचलााईनुपन ेहुनाले ाअर्जथक सुरक्षाको दचृष्टले यो कमजोर सांस्था पचन 

हुनसक्छ। सम्पूणष ाअयमाचथ एक्लो स्िाचमत्ि हुनाले एकल चनर्क्रदष्ट ाअर्जथक नीचत तय गनष नसके्न व्यचिले गरीबी 

झेल्नुपने सम्भािना पचन रहन्छ। पह्ऱरिारको ाअर्जथक दबााईलााइ झेल्नुपने हुनाल ेपचत पत्नी दिुैले रोजगारी गनुष 

ाअिश्यक बन्छ। दिुै कमषक्षेिमा व्यस्त रहनुपने हुनाले घरेलु व्यिस्था सुव्यिचस्थत हुनसिैन। यस्तो ाऄिस्थाको 

सबैभन्दा नराम्रो ाऄसर नानीहरूमाचथ परेको दचेखन्छ। चशशुहरूलााइ सही पालन पोर्णको कमी, ह्लकशोर र 

युिाहरूलााइ ाऄचभभािकह्ळय मागषदशषनको ाऄभािमा हुने ाऄसन्तुलन यसका पह्ऱरणाम हुन्। 

ग.  नाता र सम्बन्धबारे नचैतक भािनाको कमी 

एकल पह्ऱरिारमा बुजुगष ाऄचभभािकहरूको कमी रहन्छ। पह्ऱरणामस्िरूप नयााँ पुस्ताका सदस्यहरूमा 

ाअफ्नो नातागोता, परम्परा, पुखाष र िांशसम्बन्धी भािनात्मक सम्बन्ध दबुषल हुन्छ। यसैकारण निीन पुस्ताका 

सदस्यहरूमा पाह्ऱरिाह्ऱरक सम्बन्ध, नातागोता ाअह्लदलााइ महत्त्ि र मूल्य ह्लदने मानचसकता चिकास हुन सिैन। 

एकल पह्ऱरिारका सदस्यहरू एकप्रकारले एक्लो व्यचि (Individual)को रूपमा चिचच्छन्न रहन्छन्। पाह्ऱरिाह्ऱरक 

बुजुगष ाऄचभभािकहरूको सांसगष नपाएको हुनाले पह्ऱरिारचभिै चसकु्नपन े बुचनयादी सांस्कार र सामाचजक 

व्यिहारहरू पचन पााईन सिैनन्। एकल पह्ऱरिारमा पुरानो पुस्ता र नयााँ पुस्ताचबच हुने सम्पकष हीनता र 

िैचाह्ऱरक मान्यतामा दचेखन ेपाथषक्य प्रखर रूपमा रहन्छ। मानि स्यतादचेख चलएर ाअफ्नो पुख्यौली, परम्परा, 

ऐचतहाचसक सम्पचत्त र साांस्कृचतक धरोहरहरूबारे ितषमान पुस्ता प्रायाः ाऄनचभज्ञ र ाईदासीन भएको कारण पचन 

यही सम्पकष हीनता हो। 

घ.  नारीमाचथ कामको दोहोरो दबााई 

एकल पह्ऱरिारमा नारीहरूलााइ पचन सामाचजक र ाअर्जथक गचतचिचधमा सहभागी बने्न ाऄिसर प्राप्त 

भएको हुन्छ। ययचप, नारीहरू घर र रोजगारको दोहोरो दबााईमा परेका हुन्छन्। नारीले ाऄचनिायष रूपले दिु ै

भूचमकालााइ दक्षतापूिषक पालन गनुषपने हुन्छ। यो दक्षता हाचसल गनष ाऄसमथष भएका नारीहरूलााइ िैिाचहक 

सम्बन्धलााइ पह्ऱरचालन गनुष समस्यापूणष हुन्छ। कामको ाऄचधक दबााईले गदाष पचत पत्नीमाझ ाऄन्तद्वषन्द्व र िैमनस्य 

ाईत्पन्न हुने ाअशगका रहकेो दचेखन्छ। 
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ङ. ाऄहांको ाऄन्तद्वषन्द्व 

एकल पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीको समान सहभाचगता, समान कतषव्य र समान ाऄिस्थानको ाऄिधारणा 

प्रबल हुन्छ। नारीको ाअर्जथक योगदान पचन पह्ऱरिारको मुख्य ाअड हुन्छ। यस्तो चस्थचतमा पह्ऱरिारको 

व्यिस्थापन, घरेलु ्मको सञ्चालन ाआत्याह्लद चिर्यहरूमा स्पष्ट नीचत तय भएन भने पाह्ऱरिाह्ऱरक ाऄसन्तुलन 

ाईत्पन्न हुन्छ। सामाचजक र ाअर्जथक दिुै रूपले स्िाधीन र स्िािालम्बी भएको हुनाले तथा एाईटा चिचशष्ट 

सामाचजक प्रचतष्ठामा प्रचतचष्ठत हुनाले पचत-पत्नीमाझ ाऄहांको सगघर्ष हुने सम्भािना ाऄचधक रहन्छ। 

२.२.२.२.२. चििाहको ाअधारमा पह्ऱरिारका प्रकार 

२.२.२.२.२.१. एकचििाही पह्ऱरिार 

एकल चििाहद्वारा बनेको पह्ऱरिार न ै एक चििाही पह्ऱरिार हो। यसमा पचत पत्नी र ाईनीहरूका 

छोराछोरी बास गछषन्। सानो पह्ऱरिार सुखी पह्ऱरिारको ाऄिधारणा यहााँ धेर युचिसगगत दचेखन्छ। 

२.२.२.२.२.२. बहुचििाही पह्ऱरिार 

बहुचििाह पचन तीन प्रकारका छन् - 

१. बहुपत्नी चििाह 

२. बहुपचत चििाह 

३. समूह चििाह। 

यी तीन प्रकारका चििाहबाट चनर्जमत पह्ऱरिार चनम्नप्रकार छन् – 

क. बहुपत्नी पह्ऱरिार 

एक पुरुर्ले धेरै नारीहरू चििाह गरेर बनाएको एाईटा पह्ऱरिारलााइ बहुपत्नी पह्ऱरिार भचनन्छ। भारतीय 

स्यताको ाआचतहासमा बहुपत्नी चििाहको पुरानो परम्परा छ। प्रचुर सन्तान, सम्पचत्त, सुरक्षा र रचतसुख ाअह्लदका 

चनचम्त पुरानो समयमा बहुपत्नी चििाहको प्रचलन पााआन्छ।३०३ चपतृ सत्तात्मक भएकोल ेयस्तो पह्ऱरिारमा चपता  

३०३. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १३८ 
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घरका मुचखया हुन्थे। ाअज चहन्द ू समाजमा बहुपत्नी चििाह कानुनी रूपमा िर्जजत छ।३०४ यसकारण यस्ता 

पह्ऱरिारको ाऄचस्तत्ि पचन कम छ। 

ख. बहुपचत पह्ऱरिार 

एाईटी नारील े धेरै पुरुर्हरूसाँग चििाह गरेर बचनएको पह्ऱरिारलााइ बहुपचत चििाह भचनन्छ। 

महाभारतमा रौपदी पााँच पाण्डिहरूकह्ळ एक्ली पत्नी चथाआन्। यस्ता पह्ऱरिार चतब्बती समाज, ाऄह्लिकाको बाहाम, 

भारतको केराला, नागाल्याण्डका खासी, कोठा, डोटा, पन्जाबका लद्दाख, कागगडा ाअह्लदका ाअह्लदिासीहरूमा 

पााआन्छ।३०५ कचतपय जनजाचतहरूमा मातृसत्तात्मक प्रथा हुनु र सांसारमा नारीहरूको हरदर सगख्या पुरुर्भन्दा 

कम हुनु बहुपचत चििाहको कारण माचनन्छ।३०६ 

ग. सामचूहक पह्ऱरिार 

पुरुर् समूहले नारी समूहलााइ सामूचहक रूपले गरेको चििाहलााइ सामूचहक चििाह भचनन्छ ाऄचन यस 

चििाहबाट चनमाषण भएको पह्ऱरिारलााइ सामुचहक चििाह पह्ऱरिार भचनन्छ। यस पह्ऱरिारमा समूहका सब ैनर 

नारी एकाऄकाषमा पचत पत्नी हुन्छन्। पह्ऱरिारमा जन्मेको सन्तान सबैका साझा सन्तान हुन्छ र सबैले साझा 

रूपमा यसको पालनपोर्ण गछषन्। मानि स्यताको प्रारचम्भक ाऄिस्थामा यस्तो पह्ऱरिार व्यिस्था चथयो र ाअज 

पचन ाऄस्रेचलया र ्ीलगकाका ाअह्लदिासी समुदायमा यस्ता पह्ऱरिार पााआन्छ।३०७ 

२.२.२.२.३. ाऄचधकारको प्रकृचतको ाअधारमा पह्ऱरिारको प्रकार 

२.२.२.२.३.१. मातसृत्तात्मक पह्ऱरिार 

मातृसत्तात्मक पह्ऱरिारमा पह्ऱरिारको सम्पूणष सत्ता ाअमाको ाऄधीनमा हुन्छ। पह्ऱरिारमा ाअमा नीचत 

चनधाषरक र ाऄचन्तम चनणाषयक पचन हुचन्छन्। यसरी नारीको स्िामीत्ि भएका पह्ऱरिारहरू चमलेर नै मातृसत्तात्मक 

समाज बनकेो हुन्छ। यसरी ाअमा सिोच्च सत्ता हुन े पह्ऱरिारहरू ाऄह्लिका, ाऄमेह्ऱरका र पूिोत्तर भारतका 

ाअह्लदिासीहरूमा पााआन्छ।३०८ स्यताको ाअह्लदकालमा मातृसत्तात्मक पह्ऱरिार व्यिस्था पााआन्र्थयो।३०९ नेपाली 

 

३०४. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित् 

३०५. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १०६ 

३०६. पूिषित्, पृष्ठ १२४ 

३०७. ाअधारभूत समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, पूिषित्, पृष्ठ १२४ 

३०८. पूिषित् 

३०९. प्राचीन भारतीय समाज और चचन्तन, पूिषित्, पृ. २३ 
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जाचत ाऄन्तगषत चलम्बु समुदायमा पचन मातृसत्तात्मक व्यिस्था रहकेो तथा सानीमालााइ चििाह गने र भााईज्यूको 

ाऄनुमचतचबना दिेरले ाऄन्यि चििाह गनष नपााईने चनयमले मातृप्रधानतालााइ सगकेत गछष।३१० 

२.२.२.२.३.२. चपतसृत्तात्मक पह्ऱरिार 

चपताद्वारा सञ्चाचलत पह्ऱरिार चपतृसत्तात्मक पह्ऱरिार हो र यस्तो पह्ऱरिारमा ाऄचन्तम नीचत चनधाषरक र 

ाऄचन्तम चनणाषयक पचन चपता नै हुन्छन्। चपतृसत्तात्मक पह्ऱरिारहरूको सगगह्ऱठत रूपद्वारा नै चपतृसत्तात्मक 

समाजको चनमाषण हुन्छ। भारतमा भएका ाऄचधकत्तर चहन्द ू सांयुि ाऄचन एकल पह्ऱरिारहरू चपतृसत्तात्मक 

प्रणालीका छन् र चपतृसत्तात्मक पह्ऱरिार नै ाअधुचनक समयमा िचषस्ििादी केन्र माचनएको छ।३११ 

२.२.२.२.४. मचुस्लम समाजमा पह्ऱरिार व्यिस्था 

मुचस्लम समाजमा एाईटा व्यिचस्थत र सुदढृ पह्ऱरिार व्यिस्था छ। मुचस्लम सामाचजक जीिन पचिि 

ग्रन्थ ‘कुरान’ र ‘साह्ऱरयट’ (मुचस्लम धार्जमक काननु)द्वारा पूणष रूपमा ाऄनुशाचसत छ। मुचस्लम धमषले व्यचिको 

व्यचिगत जीिनमा ाऄत्यन्त महत्त्िपूणष भूचमका राखेको पााआन्छ।३१२ ‘साह्ऱरयट’ मुचस्लम धमष ाऄनुगामीको चनचम्त 

ाऄचनिायष ाअचार सांचहता हो। 

मुचस्लम समाजमा ाऄचधकत्तर सांयुि पह्ऱरिार हुन्छन् र ाऄनके नातागोताहरूल ेभह्ऱरएको चिशाल सांरचना 

हुन्छ। ययचप, ितषमान समयमा सहरी क्षेिमा सांयुि पह्ऱरिारहरू चिघटन भएर एकल पह्ऱरिारहरूमा पह्ऱरणत 

भएका छन्।३१३ 

मुचस्लम समाजमा ाऄचधकत्तर बहुपत्नी पह्ऱरिार हुन्छन्। एक पुरुर् व्यचिले काननुी रूपमा चार पत्नीहरू 

चििाह गनष सक्छन्। यी धेरै पत्नीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू सबै चमलाएर एाईटा ठूलो जमात एाईटै पह्ऱरिारमा 

चनिास गछषन्। 

मुचस्लम समाज ाऄचधकत्तर चपतृसत्तात्मक हुन्छ। चपता पह्ऱरिारको सिोच्च सत्ता हुन्छ। चपताद्वारा न ै

पह्ऱरिारमा मुचस्लम कानुन तथा ाअचार सांचहता गम्भीरतापूिषक लागु हुन्छ। मुचस्लम पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीको 

समानताको धारणा पााआाँदनै।३१४ कुरानको व्याख्यााऄनुसार पुरुर् नारीको सांरक्षक र व्यिस्थापक दिुै हो ह्लक 

 

३१०. हाम्रो समाज एक ाऄध्ययन, चिसां २०५८, जनकलाल शमाष, साझा प्रकाशन, काठमान्डु, पृष्ठ २८० 

३११. स्त्रीयोंकह्ळ पराचधनता, २००७, जान स्टुाऄटष चमल, प्रगचत सक्सेना (ाऄनु) राजकमल प्रकाशन, नयााँ ह्लदल्ली, पृष्ठ २३ 

३१२. सोचसाऄलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित्, पृष्ठ १४८ 

३१३. पूिषित् 

३१४. पूिषित् 
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नभन े पुरुर्लााइ ाऄल्लाहले शचिशाली बनाएको छ र ाईनीहरू ाअफ्ना सांसाधनद्वारा नारीहरूलााइ सहयोग 

गछषन्।३१५ नारीहरूलााइ मचस्जद जाने ाऄनुमचत छैन। ाऄन्य सािषजचनक जमघटमा नारीहरूको सहभाचगता 

ाऄचनिायष ठासनदनै। 

२.२.२.२.४.१. मचुस्लम पह्ऱरिारमा नारीका मलूभतू कतषव्यहरू 

१. ाअफ्नो पचतसाँग दाम्पत्य सम्बन्धलााइ समर्जपत रूपले चनिाषह गनुष। 

२. पचतप्रचत सधै ाँ ाआमान्दार र ाअज्ञाकारी बचनरहनु। 

३. सन्तान ाईत्पादन गनुष र पोर्ण गनुष। 

४. पदाषप्रथालााइ कठोरतापूिषक पालन गनुष। 

५. ाआिातको ाऄिचधलााइ ाआमान्दारीपूिषक पालन गनुष ाऄचनिायष छ। ‘ाआिात’ मुचस्लम धार्जमक काननुाऄनुसार कुन ै

पचतसाँग चिच्छेदको प्रस्ताि भएको ह्लदनदचेख परीक्षण गह्ऱरने प्रह्लिया हो। यसमा पत्नीलााइ तीन मचहनासम्म 

सफलतापूिषक माचसक धमष भाआन्जेलसम्म पयषिेक्षणमा राचखन्छ। 

२.२.२.२.४.२. मचुस्लम पह्ऱरिारमा नारीलााइ प्राप्त भएका केही ाऄचधकारहरू 

१. मुचस्लम पत्नीलााइ पचतबाट प्राप्त ‘मेहर’माचथ स्िाचमत्ि राख्ने धार्जमक र राजकह्ळय कानुनसम्मत ाऄचधकार छ। 

२. पत्नीलााइ पचतद्वारा ‘तलाक’ नपााआन्जेलसम्म जीिनभर पचतगृहमा ाअिासको ाऄचधकार छ। 

३. तलाकको समयमा पचतबाट पत्नीले क्षचतपूरण तथा जीिन ाईपाजषनका चनचम्त ाअर्जथक दािी गनष सक्छे। 

४. धेरै पत्नीहरू भएको पह्ऱरिारमा मुचस्लम पत्नीले पचतबाट सदभािनापूणष व्यिहारको ाऄपेक्षा गनष सक्छे। 

५. ाअफ्ना नानीहरूलााइ सम्मानजनक पालन पोर्णको ाऄचधकार पत्नीलााइ प्राप्त छ। 

२.२.२.२.३. नर-नारी सम्बन्धको औपचाह्ऱरक स्िरूप 

२.२.२.२.३.१. चििाहगत सम्बन्ध 

चििाहद्वारा न ै नर नारीमाझ औपचाह्ऱरक सम्बन्ध स्थाचपत हुन्छ। यसकारण चििाहमा जोडीको 

चुनााईलााइ एाईटा महत्त्िपूणष तत्ि मान्न सह्लकन्छ। व्यचि एक सामाचजक प्राणी भए तापचन बुचनयादी रूपल े

ाअफ्नो िैयचिक प्रबलताल े भह्ऱरएको प्राणी हुन्छ। ाअफ्नो िैयचिक क्षमताको ाअधारमा न ै व्यचिल े ाऄको 

व्यचिचसत व्यिहार स्थाचपत गछष जसबाट एाईटा चिचशष्ट सम्बन्ध चनमाषण हुन्छ। चििाह दाुइ चिपरीत चलगगी 

चिचशष्ट व्यचिहरूको चमलन हो। व्यचि ाअफ्नो ाअयु, िणष, िगष, स्तर, धमष, सांस्कृचत, पह्ऱरिेश, चशक्षा ाआत्याह्लद  

३१५. द कुरान, पूिषित्, पृष्ठ ५३ 
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चिर्यहरूमा चिचशष्ट र पृथक हुनसक्छ। यस्ता चिचशष्टताहरू, ाऄसमानताहरू, ाऄनेकताहरू नै सम्बन्ध चनमाषण र 

चिकास गन े ाईपादानहरू हुन् ाऄचन चतनैको कारणले िैिाचहक सम्बन्धमा चिचिध प्रकारका जह्ऱटलता र 

ाऄन्तद्वषन्द्वहरू ाईत्पन्न हुन्छन्। 

ाअयु एाईटा व्यचिको चिचशष्ट िैयचिकता हो। मनुस्मृचतमा चौबीस िर्षको पह्ऱरपक्व जिान पुरुर्चसत ाअठ 

िर्षकह्ळ कन्याको चििाहको चिधान राचखएको छ।३१६ ाअठ िर्षकह्ळ कन्यामा दाम्पत्य सहचायषलााइ सञ्चालन गन े

शारीह्ऱरक र मानचसक पह्ऱरपक्वता हुाँदनै। यसकारण भारतीय कानुनाऄनसुार िरको ाईमेर चनम्नतम एक्कााआस र 

िधूको ाऄठाह्र हुनु ाऄचनिायष ठाचनएको छ।३१७ ाअयुले चििाचहत नर नारीको सम्बन्धलााइ स्पष्ट रूपमा प्रभाचित 

गछष। चनन्दनीय व्यचिसाँगको चििाहले ाअफ्नो कूल िांश पचन चनचन्दत हुन ेसम्भािना रहकेोल ेसमानिगष, िणष र 

स्तरमा चििाह गनुष ाअिश्यक माचनएको छ।३१८ भारतमा चिचिध िणष र गोष्ठीहरूमा चिचिध सांस्कार, 

रीचतह्ऱरिाज, जीिनशैली, कमषकाण्ड ाआत्याह्लद छन्। यस्ता चिचिधता भएका चििाचहत जोडीमाझ ाऄन्तरङ 

सामञ्जस्य स्थाचपत गनष कह्ऱठन हुन ु ाऄस्िाभाचिक दसेखदनै। धार्जमक ाअस्थामा ाऄन्तर हुन ु तथा पह्ऱरिेश र 

िातािरणमा फरक हुनुल ेपचन नर नारीमाझ पारस्पह्ऱरक ाअस्था चिकास हुनमा बाधा पनष जान्छ। प्राचीनकालीन 

भारतिर्षमा नरलााइ िेदचिज्ञ हुनु ाऄचनिायष चथयो३१९ भन ेनारीका लाचग कुनै शैचक्षक योग्यता तोह्लकएको चथएन 

तर ाअधुचनक समयमा नर नारी सम्बन्धको ाऄिस्थान चनधाषरणमा चशक्षा ठूलो ाअधार भएको दचेखन्छ। 

चििाहका धेरै प्रकारहरू छन्। मनुस्मृचतमा बतााआएका ाअठ प्रकारका चििाहहरूमध्ये ब्राह्मण िरका 

चनचम्त ब्रह्म, दिै, ाअर्ष, प्रजापचत चििाह ाईत्तम माचनएको छ। क्षिीयका चनचम्त राक्षस चििाह ाऄचन िैश्य र 

शुरको लाचग ाअसुर चििाहलााइ ाऄनुकूल माचनएको छ।३२० चििाहको प्रह्लिया बबषर र ाऄस्य भएको कारणल े

पैसाच र ाअसुर चििाहलााइ िर्जजत गनुष पचन भचनएको छ।३२१ ब्रह्म चििाहलााइ चहन्द ूधमषमा ाअदशष माचनएको छ 

ाऄचन यसबाट सन्तान, समृचद्ध र मोक्ष प्राचप्तको ाईच्च ाअकागक्षा गह्ऱरएको छ। पुरोचहत पचण्डतलााइ कन्यादान गरेर 

सम्पन्न गह्ऱरने चििाह दिै चििाह हो। यही चििाह प्रह्लियाद्वारा दक्ष प्रजापचतले ाअफ्ना तेह्रजना छोरी एकसाथ 

दान ह्लदए३२२ तापचन ती सबैले पत्नीको स्थान पाएनन् बरू रखौटीको दजाषमा दासीसरह जीिन 

चबतााईनुपऱ्यो।३२३ दिै चििाहलााइ बहुपत्नी चििाहको ाअह्लदमस्रोत मान्न सह्लकन्छ। िर पक्षबाट एकजोडी गााइ  
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ाऄथिा गोरु चलएर सम्पन्न हुने ाअर्ष चििाह हो।३२४ यसप्रकारको ाईपहार लनेदने ह्लियालााइ कन्याशुल्क चलाआन ु

ाऄथिा कन्याको ियचििय पचन भचनएको छ।३२५ यस प्रह्लियाले चििाह भएका चििाचहत जोडीमा धन 

(शुल्क)को प्रचतकूल मनोिैज्ञाचनक प्रभाि पनषका साथै िधूलााइ िय गह्ऱरएको िस्तकुो रूपमा व्यिहार गह्ऱरन े

सम्भािना दचेखन्छ। 

‘िर-िधूलााइ सधै ाँ एक भएर गह्ऱरखानु’ भने्न ाअशीिाषदसचहत सम्पन्न हुने प्रजापचत चििाह हो।३२६ यस 

चििाहमा समानता, सहृदयता र सहभाचगताको ाऄचभलार्ा राचखएको बोध हुन्छ। ाऄताः यसप्रकारको चििाह 

प्रह्लियामा मधरु दाम्पत्य सम्बन्धको कामना गह्ऱरएको स्पष्ट हुन्छ। कन्या र कन्यापक्ष सबैलााइ सकेसम्म धन ह्लदएर 

कन्या प्राप्त गनुष ाअसुर चििाहको लक्षण हो।३२७ यसलााइ सोझो रूपमा कन्याको िय चििय भन्न सह्लकन्छ। यस 

प्रह्लियाले िर िधूचबच िेता र चबिेताको सम्बन्ध स्थाचपत गह्ऱरह्लदएको छ। िेताको रूपमा िर सधै ाँ माचलकको 

स्थानमा र चििेताको रूपमा कन्या सधै ाँ दासीको स्थानमा रहन्छे। िर ाईच्च ाऄहांले ाअिामक हुनसक्छ भने नारी 

चनम्न ाऄहांले ाऄिसादको चशकार हुनसक्छे। यस्तो चस्थचतले नर-नारीको सम्बन्धमा प्रचतकूल प्रभाि पनषसक्छ। 

पे्रम चििाहलााइ नै गन्धिष चििाह पचन भचनन्छ।३२८ नर नारीको कामनाहरूको प्रबल शचिले यो चििाह 

सम्पन्न हुन्छ। सांसारका प्रायाः सबै जाचतहरूमा गन्धिष चििाहको प्रचलन पााआन्छ। यस प्रकारको चििाहमा नर-

नारी पारस्पह्ऱरक ाअन्तह्ऱरकतामा डुबेका हुन्छन् र यो चििाह भािनात्मक ाईच्चताले ाऄचधक पे्रह्ऱरत हुन्छ। दाम्पत्य 

सम्बन्ध यापनमा पचन यस भािनात्मक एकात्मले ाऄनुकूल िातािरण स्थाचपत गछष। मानिीय पे्रमको ाईच्चताको 

कारणले नै िात्सायनले गन्धिष चििाहलााइ ्ेष्ठ चििाह मानेका छन्।३२९ 

कन्याको स्िजनको हत्या गरी ह्ऴहसा गरेर बलपूिषक ाऄपहरण गरेर कन्या प्राप्त गनुष राक्षस चििाह हो। 

यसप्रकारको चििाहमा नर नारीमाझ व्यािहाह्ऱरक र भािनात्मक सामञ्जस्य चिरलै स्थाचपत हुन्छ। नारील े

िैिाचहक सम्बन्धमा पालन गनुषपने भूचमका र सहभाचगतामा नकारात्मक मनोभाि झचल्कन्छ। यस्तो चििाहमा 

नर-नारीको मनोचिज्ञान सहज र स्िस्थ हुन कह्ऱठन हुन्छ। 

एकान्तमा ाऄथिा बेहोश ाऄिस्थामा भएकह्ळ कन्यालााइ बलात्कार गरी ाअफ्नो बनााईनु पैशाच चििाह 

हो।३३० यसलााइ शास्त्रमा सबभैन्दा चनकृष्ट चििाह माचनएको छ। यस्तो पापयुि ढगगद्वारा गह्ऱरएको चििाहमा  
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नर नारीको मनोिैज्ञाचनक ाऄिस्था पचन चनकृष्ट नै हुन्छ। यसबाट बचनएको पह्ऱरिारमा दाम्पत्य साहचयषको 

चस्थचत मयाषदापूणष हुन नसके्न धेरै सम्भािनाहरू हुनसक्छन।् 

चििाहका ाईपयुषि व्यिस्थाहरूले नर नारीको दाम्पत्य सम्बन्धलााइ बुचनयादी रूपमा प्रभाि पाछष। 

मनुस्मृचतमा िणषन गह्ऱरएका यी ाअठ प्रकारका चििाहबाहके मानि समाजमा चनम्न प्रकारका चििाहहरू पचन 

प्रचचलत छन्। 

बहुचििाहद्वारा स्थाचपत भएको पह्ऱरिारमा नर नारीको सम्बन्ध सामान्य र स्िाभाचिक चिरलै हुन्छ। 

बहुपत्नी चििाहद्वारा चनर्जमत पह्ऱरिारमा एकजना पचतले धेरै पत्नीहरूको शारीह्ऱरक र मानचसक 

ाअिश्यकताहरूलााइ पूरा गनष सम्भि हुाँदनै। फलस्िरूप चिचिध तनााई, दबााई र चिकृचतहरूको सृचष्ट हुने ाऄिसर 

बढी हुन्छ। यस्तो चििाहमा सबै नारीहरूले पत्नीको दजाष तथा मयाषदा पााईन सकेका पचन हुाँदनैन्। यसकारण 

नारीहरू सधै ाँ भािनात्मक सखु र सुरक्षाको ाऄभािले ग्रस्त भाआरहकेा हुन्छन्। पचतसाँग कुनै ाऄन्तरङ चिश्वास र 

ाअस्था राख्ने चिकल्प नपाएपचछ ाऄथिा कुनै मयाषदापूणष ाअन्तह्ऱरकताको चिचनमय नहुाँदा पत्नीहरूमा चिसगगचत र 

चिकृचतहरू ाअाईनु स्िाभाचिक हुनजान्छ। िात्सायनले बहुपत्नीय पह्ऱरिारमा हुने चिसङगचत र ाऄसन्तुलनहरूलााइ 

सामाचजक समस्याको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।३३१ बहुपचत चििाहद्वारा स्थाचपत पह्ऱरिारमा पचन यस्त ै

प्रचतकूल पह्ऱरिेश सृजना भएको पााआन्छ। यस्तो पह्ऱरिारमा एकाचतर पत्नी धेरै पचतहरूका स्िाचमनी ाऄथिा 

भोग्या हुनसक्छे र ाऄकाषचतर सबै पचतहरू एक पत्नीको भोगी हुनसक्छन् ाऄथिा ाऄनचुर दास। यस्तो चस्थचतमा 

पचत पत्नीको दाम्पत्य साहचयष स्िस्थ र सङगचतपूणष सामाचजक जीिनको मुहान हुन सक्दनै। समूह चििाहमा 

चििाह िैयचिक योगदानको चिर्य नभएर सामुचहक ाऄनषु्ठान हो र समूहचभि कुनै एकजना व्यचिको िैयचिक 

ाईत्तरदाचयत्ि सुचनचश्चत गनष सदकदनै। चतनीहरूमा कुनै व्यिहाह्ऱरक र भािनात्मक ाऄन्तरङता हुने ाऄिसर रहाँदनै। 

चहन्द ू धमष शास्त्रले ाऄनुलोम चििाह, प्रचतलोम चििाह र बाचहर्जििाह ाअह्लदलााइ प्रशांसनीय मानेको 

छैन३३२ ाअधुचनक समयमा िणषभेद, िगषभेद, स्तरभेद ाआत्याह्लदहरू सबै समाप्त भएर जोडी चयनको क्षेि 

चिस्ताह्ऱरत भएकोले चयनको ाऄिसर ाऄचधक छ। ाऄनुलोम चििाह, प्रचतलोम चििाहले िणषभेदको ाऄसन्तुलनलााइ 

हटाएर पूणषताः मानिीय सम्बन्धको रूपमा नर-नारीको सम्बन्धलााइ स्थाचपत गह्ऱरह्लदएको छ। ाऄसमानता र  
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ाऄसन्तुलनलााइ ाईदारतापूिषक चजत्न सके्न व्यचिहरूल े न ै यस्ता चििाह र पह्ऱरिारहरू स्थापना गनष सक्छन्। 

त्यसकारण यस्ता दाम्पत्य साहचयषले सामाचजक सगगचतलााइ चिकास गन ेसम्भािना रहन्छ। यस्ता पह्ऱरिारमा 

नर नारीको सम्बन्ध धरैे ाईदार, सचहष्णु र प्रीचतपूणष हुने कुरामा ाअशािादी हुनसह्लकन्छ। ाऊचर् दीघषतमाकह्ळ शुरा 

पत्नीबाट जन्मेका छोरा ाऊचर् काक्षीिान चथए। ाईनैकह्ळ छोरी घोर्ाले ाऊग्िेदका दशौं स्कन्धका केही ाऊचाहरू 

रचना गरेकह्ळ चथाआन्।३३३ ाऊचर् िेदव्यास र दासी िचनताको समागमबाट नै धमाषत्मा, नीचत चिशेर्ज्ञ चिदरुको 

जन्म भएको चथयो।३३४ यसरी ाऄन्तरजातीय चििाहद्वारा ाईत्तम पह्ऱरणचत भएका घटनाहरू छन्। नल क्षिीय 

राजा चथए भने दमयन्ती ाऊचर्पुिी चथाआन् यस्तै प्रकारले ययाचत र दिेमचणको चििाह पचन प्रचतलोम चििाहको 

ाईदाहरण हो।३३५ 

२.२.२.२.३.२. धमषगत सम्बन्ध 

चहन्द ू ाअस्थााऄनुसार चििाह एाईटा धार्जमक सांस्कार हो। चहन्द ू चिचध चिधानहरूले चििाहलााइ एाईटा 

धार्जमक कतषव्यको रूपमा सांचस्थत गरेको हुनाले यस सांस्थामा नर नारीको सहजीिन यापनमा धार्जमक 

ाअचरणको व्यापक ाअयाम छ। धमषको पचिि ाऄनुष्ठान हुनाले गृहस्था्मलााइ सिष्ेष्ठ ाअ्म भचनएको छ।३३६ 

चििाचहत जोडी चचरकाल एकबद्ध भएर सहजीिनयापन गनुष नै गृहस्थको प्रथम धमष हो।३३७ यसरी पह्ऱरिारमा 

धार्जमक ाअचरण नर-नारीको सहभाचगतामा सम्पन्न हुने ह्लिया हो। मनुष्य जीिनको सिोच्च ाऄभीष्ट चार पुरुर्ाथष 

धमष, ाऄथष, काम र मोक्षको प्राचप्त हो। यी चार ाऄभीष्ट प्राप्त गने चनचश्चत ाअ्म छन् तर गृहस्था्म नै एक माि 

सांस्था हो जहााँ व्यचिले धमष, ाऄथष, काम र मोक्षको प्राचप्त एकै साथ गनषसक्छन्।३३८ चहन्द ू धमषले मनुष्यलााइ 

जीिनमा पााँचिटा यज्ञहरू ब्रह्मयज्ञ, दिेयज्ञ, चपतृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ सम्पन्न गनुषपने ाईत्तरदाचयत्ि ह्लदएको 

छ३३९ ाऄचन यसको सफल ाऄनुष्ठान गृहस्थल ेमाि गनष सक्छ। यी यज्ञहरूको ाऄनुष्ठानद्वारा मनुष्यले ाअफ्नो ाऄचन 

ाअफ्ना पूिषज र ाअगत िांशहरूलााइ सम्पूणष ाऊणबाट मुि गरेर मोक्ष ह्लदलााईन सक्छ भने्न धारणा पााआन्छ।३४० 

पचत पत्नीचबचको धार्जमक साहचयषले नै गृहस्था्म सबै ाअ्मका मनुष्यको चनचम्त ाअ्यस्थल बनेको हो। यहााँ 

धमषसम्मत सेिा सबैलााइ प्राप्त हुनाले गृहस्था्मलााइ प्राणदायी िायुसाँग तुलना गह्ऱरएको छ।३४१ यस प्रकारका  
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धार्जमक ाअचरणले गदाष पह्ऱरिारमा पचत पत्नीमाझको सम्बन्ध सहयोगी चशष्टता र मयाषदापूणष हुने सम्भािना 

ाऄचधक दचेखन्छ। धमषपरायण पह्ऱरिारमा नै ाऄचधकत्तर यस्तो सम्बन्धको चिकास भएको पााआन्छ। एकै ह्लकचसमका 

ाअस्था र चिश्वासले गदाष पचत पत्नीमाझ पारस्पह्ऱरक सुझबुझ गचहरो बन्दछ ाऄचन सन्तानमा पचन यस्ता 

सांस्कारहरूको सकारात्मक ाऄसर पछष। ाऊग्िेदमा ाईल्लेख भएका ाऊचर् ाऄगस्त्य र लोपामुराको दाम्पत्य सहाचयष 

यसको ाईत्तम ाईदाहरण माचनन्छ। ाईनीहरूको धार्जमक ाअचरण रचनात्मक रूपले ाईन्नत चथयो। ाऊग्िेदको प्रथम 

मण्डलको १७९औाँ सूिका प्रथम दाुइ ाऊचा लोपामुरा ाऄचन तेस्रो र चौथो ाऊचा ाऄगस्त्य ाऊचर्ल ेरचना गरेका 

चथए।३४२ यसलााइ दम्पचत्तद्वारा सहरचना गह्ऱरएको पचहलो िैह्लदक सूि माचनएको छ।३४३ चतनीहरूले ाअपसी 

सहमचतद्वारा एाईटै परम चिद्वान र तेजस्िी छोरा दढृस्युलााइ जन्म ह्लदएर ाअफ्नो सम्पूणष िांशको ाईद्धार गरे।३४४ 

िैह्लदक कालमा पचतहरू युद्ध र व्यापाराह्लदको कारण घरबाचहर हुाँदा पचतको रक्षाखाचतर पत्नीले एक्ल ै

यज्ञाह्लद ाऄनुष्ठान सम्पन्न गर्जथन्। चहन्द ूधमषमा साथ ैनेपाली समाजमा मान्छेको जन्मदचेख मृत्युसम्म हुने धार्जमक 

सांस्कारहरू पालन गह्ऱरन्छ। पाणीग्रहणदचेख सहिास र गभाषधानदचेख प्रजनन ाअह्लद सबै ाऄिसरहरू धार्जमक दशषन 

र कमषचिधानले सुचनचश्चत गह्ऱरएका छन्।३४५ यस्ता चिचध चिधानहरूलााइ पालन गदाष पचत-पत्नील े

गम्भीरतापूिषक एकाऄकाषको सहयोगी बनु्न ाऄचनिायष हुनाले चतनमा पारस्पह्ऱरक ाईत्तरदाचयत्िबोध प्रबल हुन्छ। 

यसैकारण, चाणक्यले धमष मान्छेले सञ्चय गनुषपने ठूलो सम्पचत्त मानेका छन्।३४६ यसै प्रसगगमा नारीको पूजा हुन े

ठााईाँमा दिेताहरूको िास हुन्छ समेत भचनएको छ।३४७ जुन घरमा नारीहरू दाुःखी र काचन्तहीन हुन्छन् त्यस 

घरमा सुखशाचन्त हुाँदनै।३४८ िस्त्र ाअभूर्णले ाऄलङकृत भएर बस्ने पत्नीहरूले पह्ऱरिारको ऐश्वयष बढााईाँ छे र सब ै

बन्धुबान्धिहरूको लाचग पचन कल्याणकारी हुन्छे भने्न धारणा िेदमा पााआन्छ।३४९ यसरी िैह्लदक युगमा 

धमषाअजषनद्वारा मोक्ष प्राचप्तको लक्ष्य चसचद्ध गने ाऄथषमा पत्नीको पचन पचतसमान योगदान चथयो। ाईत्तरिैह्लदक 

कालको ाऄचन्तम चरणमा भने धार्जमक ाऄनुष्ठानहरूमा पत्नीको योगदान गौण बनााआयो र यज्ञिेदीबाट नै 

बचहष्कार गह्ऱरयो।३५० चिस्तारै पत्नीको ठााईाँ  पुरोचहतहरूल ेओगटे र यसका चनम्न कारणहरू दखेाएका छन्३५१ – 
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क.  नारीहरू िैह्लदक मन्िद्वारा सांस्कार पाएका हुाँदनैन्। 

ख.  माचसक धमषको समय नारीहरू ाऄपचिि बन्छन्। 

ग.  नारीहरू परपुरुर्सांसगष गने हुन्छन्। 

घ. नारीहरू काग, सुगगुर र शुरको कोटीमा ाअाईाँछन्। 

ाईत्तरिैह्लदककालपचछ नारीहरूमाचथ यस्ता लाञ्छनहरू लगााईनको कारण चासह तत्कालीन समाज 

चिस्तारै पुरुर्प्रधान बन्द ैजानु हो भने्न माचनएको छ। ाअर्जथक ाअत्मचनभषरता औ सम्पचत्तको ाऄचधकारको ाऄभाि 

पचन यसको एाईटा कारण मान्न सह्लकन्छ। नारीलााइ बाल्यािस्थामा चपताको ाऄधीनमा, युिास्थामा पचतको 

ाऄधीनमा र िृद्धािस्थामा पुिको ाऄधीनमा राख्नु धमषसम्मत् ाऄचनिायष गह्ऱराआयो।३५२ नारीहरूले औपचाह्ऱरक धमष 

नीचतको ज्ञान नपाएका हुनाले ाईनीहरूलााइ कठोर चनयन्िणमा राख्नु न ैएकमाि ाईपाय ठहरााआयो।३५३ चाह्ऱरचिक 

सबलता नभएका हुनाले व्यचभचारी पत्नीले परपुरुर्गमन गनष सक्छन् ाऄचन यसको ाऄबगाल र पाप दिुै पचतले 

भो्न ुपने छ भने्न नीचत तय गह्ऱरयो।३५४ यसैकारण रामले गभषिती सीतालााइ गृहबचहष्कार गह्ऱरह्लदए।३५५ 

परपुरुर्गमनद्वारा पत्नीले सन्तान प्राप्त गरेकह्ळ भए पचतलााइ सन्तानबाट प्राप्त हुन ेाऊणमुचि र मोक्षप्राचप्त दिुै 

हुनसक्दनै भने्न कुरा मनुस्मृचतमा ाईल्लेख भएको छ।३५६ त्यसैले पचतको धमषरक्षाथष पत्नीलााइ धमाषचरणबाट नै 

चनष्काचसत गन ेकाम भयो। सीतालााइ पचन चििाहको समयमा जनकपत्नील ेपचतव्रता धमषको ्ेष्ठता बताएकह्ळ 

चथाआन्।३५७ लोभ, कामिासना, रीस-कुह्ऱटलता, परपीडक, दषु्ट चह्ऱरि ाअह्लद सबै नारीका प्रकृचत हुन् भने्न 

चनधाषह्ऱरत गह्ऱरयो।३५८ यसरी ाईत्तरिैह्लदक कालपचछ पचतपत्नीको सम्बन्धमा ठूलो पह्ऱरितषन दखेापऱ्यो। नारी 

पराधीन, भोग्या, ाअच्त र ाऄधीनस्थ िस्तु माि भयो। िैह्लदककालको पाह्ऱरिाह्ऱरक सत्ता र शचिबाट नारीच्युत 

हुाँद ैगाइ। पचतसाँगको भािनात्मक सुदढृता र प्रीचतबोध पचन ह्लफका हुाँद ैगयो। पचत केन्रीय शासक बन्द ैगयो भन े

पत्नी ाऄधीनस्थ प्रजा बन्द ैगाइ। 

ितषमान समयले ाअमूल पह्ऱरितषनको चेतना चलएर ाअयो। ाअजको प्रजाताचन्िक प्रणालीाऄनुसार 

माचनसहरू ाऄन्तधषमीय चििाह गने र पह्ऱरिार स्थापना गने काम गह्ऱररहकेा छन्। एाईटै पह्ऱरिारचभि चिचभन्न  
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ाअस्थाहरू एकसाथ सांस्काह्ऱरत छन्। ाईच्च ह्लकचसमको धार्जमक सचहष्णुता र ाईदारता भए माि यस्ता पह्ऱरिारमा 

पचत-पत्नीको सम्बन्ध जीिन्त राख्न सह्लकन्छ। चशक्षा एिम् ाअधुचनक चेतना ाअह्लदल ेयस्तो सांस्कृचतलााइ चिकास 

हुनमा पे्रह्ऱरत गह्ऱररहकेो छ। ाऄन्तरधमीय चििाहले धार्जमक कट्टरता र चिचभन्नताको सामाचजक सङकटलााइ 

समाधान गनषमा सहयोग गह्ऱररहकेो छ। 

२.२.२.२.३.३. ाऄथषगत सम्बन्ध 

धमष, ाऄथष, काम, मोक्षजस्ता चार पुरुर्ाथष नै मनुष्य जीिनको मुख्य ाऄभीष्ट हुन्। चाणक्य नीचताऄनुसार 

मनुष्यमा यी चारमध्ये कुनै एाईटा पुरुर्ाथष पचन छैन भने ाऄनकेौ ाँपल्ट जन्म सलदा पचन ाईसको जन्म चनष्फल 

हुन्छ।३५९ ह्लकनभने यी चार तत्िहरू जीिन चजाईने ाअधार, माध्यम र पे्ररणास्रोत पचन हुन्। ाऊग्िेदमा पचत 

पत्नीलााइ दम्पती भनी घरको समान स्िाचमत्ि ह्लदाआएको छ।३६० समान स्िाचमत्िबाट समान दाचयत्िबोध पचन 

ाऄचनिायष हुन्छ। यस ैाअधारमा िैह्लदक युगीन पह्ऱरिारमा नर-नारीचबच ाऄथषगत सम्बन्ध समान भएको स्पष्ट हुन्छ। 

साांसाह्ऱरक जीिनयापन गनष ाऄथषको ाअिश्यकता छ। िैह्लदक समाजमा गृहस्थी नै ाअर्जथक गचतचिचधको एकमाि 

स्रोत केन्र चथयो। गृहस्थले ाअफ्नो बुचनयादी ाअिश्यकताहरूलााइ पूणष गद ैसामाचजक दाचयत्ि पचन पालन गनष 

पऱ्यो। गृहस्थले दचैनक रूपमा गनुषपने पााँच यज्ञहरू सम्पन्न गदाष पचन धनकै ाअिश्यकता पर्थयो। एक चिचार र 

एक मन भएका दम्पतीले यज्ञ गरेर सधै ाँ पोर्क ाअहार दान गछषन् ाऄताः िेदमा गृहस्थी सञ्चालन गन ेपचत पत्नी 

युग्मका लाचग समृचद्धको प्राथषना गह्ऱरएको पााआन्छ।३६१ यज्ञाह्लद गने दम्पतीले ऐश्वयष र सुखदायक ाऄन्न प्रदान 

गछषन् ाऄचन गााइ, भेाँडा ाअह्लद धनद्वारा सम्पन्न भएर ाऄमरत्ि प्राप्त गछषन्।३६२ यसरी िैह्लदक कालमा धमष ाऄथष 

प्राचप्तको माध्यम पचन भएको बुचझन्छ। पचत पत्नीको समान सहभाचगतामा यज्ञाह्लद ाऄनुष्ठान सम्पन्न हुनाल े

यसबाट ाअर्जजत भएको सम्पचत्तमाचथ पचन दिुैको स्िाचमत्ि समान रहकेो बुचझन्छ। कृचर् र पशुपालन 

प्राचीनकालीन समाजको मुख्य ाअयस्रोत चथए। समाज व्यिस्था चपतृप्रधान भएको कारणले सम्पचत्तको ाऄचधकार 

पचतको ाऄधीनमा नै चथयो।३६३ ययचप, चििाह ाऄनुष्ठानमा िधूलााइ ाअफ्ना सासू, ससुरा, नन्द, दिेर ाअह्लदका 

चनचम्त साम्राज्ञी बनरे सबमैाचथ शासन गने ाअचशर् ह्लदाआएको पााआन्छ।३६४ ाअफ्नो पह्ऱरिार माि नभएर 

ाअफन्तजन, बन्धुबान्धि औ पशुहरूको चनचम्त पचन कल्याणकारी बने्न ाअह्िान गह्ऱरएको छ।३६५ पह्ऱरिारमा सत्ता  
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र शचिको प्रयोगले पह्ऱरिार तथा पह्ऱरिारेत्तर एकााआहरूको कल्याण समेत ध्यानमा राख्नुपने कुरा ाईल्लेख भएको 

छ। पत्नीलााइ धनसगग्रह, व्यय र हरेचाहमा सहभाचगता राख्ने कायषभार ह्लदाआएको छ।३६६ मााआती घरबाट िधूलााइ 

ह्लदाआएका ाईपहार ाअह्लदलााइ स्त्रीधन भचनएको छ जसमाचथ ाअजीिन िधूको ाऄचधकार रहन्छ ाऄचन ाईनको 

मृत्युपचछ भने सो धन ाऄचििाचहत छोरीको ाऄचधकारमा जाने चिधान छ।६६७ यस्ता स्त्रीधनको व्यिहार 

गनेहरूलााइ पातकह्ळ समेत भचनएको छ।३६८ मुचस्लम कानुनाऄनसुार मेहर (कन्याधन)माचथ िधूको ाऄचधकार 

सिोच्च छ।६६९ सांसारका प्रायाःजस्तो मातृसत्तात्मक पह्ऱरिारमा धनको स्िाचमत्ि नारीको ाऄधीनमा भएको 

पााआन्छ। धनको व्यिहार गुणिान व्यचिहरूमाझ माि गनुषपछष ाऄचन ाऄचतलोभ ाईचचत ाअचरण होाआन पचन 

भचनएको छ।३७० िैह्लदककालमा पह्ऱरिारको धनलााइ चिशेर् जतन र सांरक्षण गह्ऱरन्र्थयो यसकारण पुिहीन नारील े

चनयोगचिचधद्वारा ाअफ्नो दिेरबाट पुि प्राप्त गनुष र मृत पचतको धन पुिलााइ ह्लदनुपने ाअचार सांचहता राचखएको 

छ। यसलााइ पचतको मृत्युपचछ पुिहीन पत्नीको ाअर्जथक ाईत्तरदाचयत्ि माचनएको छ। यसबाट पचतको धनमाचथ 

पत्नीको ाईत्तराचधकार चसद्ध चथएन भन्ने नै बुचझन्छ। 

ाईत्तरिैह्लदककालमा पुरुर्प्रधान समाजको ाऄ्युदय भयो। धार्जमक ाअचरणको प्राथचमक भूचमकाबाट 

नारीलााइ च्यूत गह्ऱरएजस्तै ाअर्जथक गचतचिचधमा पचन नारीको ाऄिस्थान गौण भयो। बौद्ध धमषसूिलााइ ाअधार 

सलद ैचन्रदिे ह्ऴसहले नारीहरूको शारीह्ऱरक दबुषलताको कारणले नै सम्पचत्तको ाऄचधकार नह्लदाआएको हो भनेका 

छन्।३७१ चिदरु नीचताऄनसुार जसले धन पागल, समाजबाट बचहष्कृत दषु्ट व्यचि र नारीको हातमा ह्लदन्छ त्यस 

व्यचिमाचथ शगका गनुषपछष।३७२ यसरी समाजको मेरुदण्ड माचनने ाऄथषनीचतबाट नारीलााइ हटााईने प्रह्लिया चल्यो 

जसले गदाष पुरुर्तन्िी समाज व्यिस्थाको जड ाऄझ मजबूत भयो। ाअर्जथक प्रधानताको कारणले पचतले 

पह्ऱरिारमा प्रथम ाऄिस्थान प्राप्त गऱ्यो ाऄचन पत्नीले दोस्रो। यस ाअधारमा दाुइको सम्बन्ध शासक र शाचसतको 

सम्बन्धमा पह्ऱरणत हुाँद ै गयो। १९औाँ शताब्दीमा पचश्चमी दशेका पह्ऱरिारमा नर नारीको ाऄिस्थानलााइ जान 

स्टुाऄटष चमलले चिस्तारपूिषक चिशे्लर्ण गरेका छन्। ाईनको मताऄनुसार पह्ऱरिारमा शासन गने, चनणषय गने र ाअदशे 

ह्लदने क्षमता पुरुर्मा माि छ। पह्ऱरिारको सांरचना नै यस्तो ह्लकचसमको छ जहााँ जोसाँग शचि छ ाईसको भचि 

ाऄचनिायष छ। यस्ता शासक (पचत)साँग प्रजा (पत्नी)ले ाऄन्तरङ सम्बन्ध बनााईनुपने हुन्छ। कुनै तह्ऱरकाले 

शासकलााइ प्रसन्न राख्नुपने हुन्छ। जीिनका ाऄन्य क्षेिमा कचत गूट प्रचतद्वन्द्वीसाँग सगघर्ष गरेर माि सत्ता हाचसल  
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गनष सह्लकन्छ तर नर नारी सम्बन्धमा पुरुर्लााइ यो सत्ता ाअफै ाअफ प्राप्त हुन्छ।३७३ ाअर्जथक ाअत्मचनभषरता 

नभएको र सम्पचत्तको ाईत्तराचधकारी पचन नभएको हुनाले नारीको ाअर्जथक सम्बलको एकमाि चिकल्प चििाह 

माि रह्यो। यसैलााइ नारीको चनयचत भचनयो। यसकारण नै चसमोन िुभा चििाहलााइ एाईटा ाअर्जथक ाऄनुबन्ध 

माचन्छन् जसमा पत्नीले पचतलााइ जैचिक सुख सुचिधा ाईपलब्ध गरााईाँ छे र त्यसको सट्टामा पचतल े पत्नीलााइ 

ाअर्जथक चनभषरता प्रदान गछष।३७४ यस ाअधारमा, पह्ऱरिारमा पचत पत्नीमाझको सम्बन्ध ाअर्जथक सम्झौताको 

शतषाऄनुसार पचन पह्ऱरचाचलत हुन्छ भने्न बुचझन्छ। 

चसमोन िुभा पह्ऱरिारमा नर-नारीमाझ चिभाचजत ्मको ाऄिधारणा भ्रमात्मक भएको बतााईाँ चछन्। 

ाऄथषसाँग सोझो सम्बन्ध राख्ने ्म (घरबाचहर)हरू नरका चनचम्त ाऄचन घरचभिका ाऄथषसाँग सोझो सम्बन्ध नराख्न े

्महरू नारीका चनचम्त तय गह्ऱरएका छन्। चयनमा पचहलो ाईच्च महत्त्िको ाऄचन दोस्रो चनम्न महत्त्िको माचनएको 

छ।३७५ यस ैाअधारमा नर र नारीको ाऄिस्थान पचन चनधाषह्ऱरत भएको छ। यस्तो चनम्न महत्त्िको ाऄिस्थानदचेख 

मुचि पााईनकै चनचम्त नारीहरूले सोझो ाअर्जथक ्मप्रचत ाऄचभरुचच राख्न थाले जसबाट एक कामकाजी नारीको 

स्िरूप तयार भयो।३७६ भारतमा स्िाधीनता ाअन्दोलन, चशक्षाको चिकास र लोकताचन्िक मध्यमिगषको 

ाऄ्युदयले नारीको लाचग ाईदार पह्ऱरिेश सृचष्ट गह्ऱरह्लदयो। यसाऄचघ चनम्न ह्लकचसमको ाअर्जथक सङकट ाअाआपरे माि 

नारीलााइ घरबाचहर नोकरी गने ाऄनुमचत चथयो। स्ितन्िता ाऄचघसम्म भारतीय नारीलााइ चििाह र नोकरीमध्य े

एाईटाको चुनााई गनुषपन ेहुन्र्थयो ाऄचन नोकरी गनुष सम्मानजनक नभएको कारणले धेरै नारीहरू चििाहको चिकल्प 

रोज्थे। नोकरीलााइ चििाहको चिकल्प रोज्नेहरू पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिनदचेख भने िचन्चत भए।३७७ तर ाअज घरदचेख 

बाचहर रोजगारको क्षेिमा नारीका चभन्न ाऄिस्थान र भूचमकाल े पह्ऱरिार र समाजका सम्बन्धहरूलााइ 

गम्भीरतापूिषक प्रभाचित गरेको छ। ह्लकनभने ितषमान समयमा धेरै नारीहरूले पह्ऱरिार र नोकरी दिुैलााइ 

समानान्तर रूपमा ाऄचघ बढाएर लाने चुनौतीलााइ स्िीकार गरेका छन्। 

सत्तरको दसकसम्म पह्ऱरिारको ाअर्जथक ाअयमा सहयोग पुऱ्यााईनको लाचग सहयोगीको रूपमा नारील े

नोकरी गथे तर त्यसपचछको समय चिस्तारैचसत नारीको ाअत्मचिकास र पह्ऱरचय स्थापनाको चेतना चलएर 

ाअयो। ाअर्जथक ाअिश्यकताको लाचग गह्ऱरने नोकरी ाऄब ाईच्च चशक्षाको सदपुयोग, पदप्रचतष्ठा, व्यािसाचयक 

जीिनको ाअकागक्षाले पे्रह्ऱरत भयो जसले नारीको कामकाजी व्यचिलााइ प्रखर बनायो।३७८ ाऄसाधारण व्यिसाय  
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एिां चनणाषयक भूचमका भएका पदहरूमा पुगेका नारीहरूले पारम्पह्ऱरक चिधानलााइ पह्ऱरितषन गह्ऱरह्लदए। यस्ता 

ाअर्जथक रूपले स्िचनभषर, ाअत्मचिश्वास र ाऄचधकारल े सम्पन्न ‘पािर िुमेन’ पुरुर्का पचन ाऄचधकारी बनकेह्ळ 

छन्।३७९ ाअधुचनक समय नारीको सामाचजक भूचमकामा चिराट पह्ऱरितषनको समय हो यसकारण पचत पत्नी 

सम्बन्धको पचन सगिमणकालीन ाऄिस्था हो। एाईटा पह्ऱरिारचभि रोजगार क्षेिमा रहकेा ‘पािर िुमेन’को 

ाऄिस्थान कस्तो छ, परम्परागत रूपमा शासकको पदमा ाअसीन पचतको प्रचतह्लिया र ाऄन्तर्क्रियाको स्िरूप 

कस्तो छ त्यसमाचथ नै पचत पत्नीको सम्बन्ध पह्ऱरचाचलत भएको छ। रोजगारको कारणले पचत-पत्नी ाऄलग ाऄलग 

बस्नुपने ाऄथिा पत्नील े पचतघरदचेख टाढा ाऄको िासस्थान बनााईनुपन े चस्थचत छ। यस पह्ऱरचस्थचतमा पचत 

पत्नीमाझको ाअपसी सामञ्जस्य नै सम्बन्धको स्िरूप चनधाषह्ऱरत गने ाअधार हुन्छ। ाअधुचनक समयमा, एाईटी 

नारीमाचथ रोजगार र घर सांसार दिुैको दोहोरो दाचयत्ि परेको दचेखन्छ। ययचप, नारीको प्रथम दाचयत्ि घर 

व्यिहारलााइ नै माचनएको हुनाले रोजगारको कायषकुशलता दोस्रो महत्त्िको माचनन्छ। यसरी पत्नी कामकाजी 

भएर पचन घरेल ु व्यिहारसाँग बुचनयादी रूपले बााँचधएकह्ळ हुन्छ। पचतल े भने घरेल ु कायषहरूमा सहयोग गनुष 

पुरुर्ाथषहीन स्िभाि भनेर ाअपचत्त गनष सक्छ।३८० ितषमान समयमा नारीहरूले कामकाजी व्यचित्ि र घरेल ु

कुलिधूको व्यचित्िमाझको ाऄन्तद्वषन्द्व झेचलरहकेा हुन्छन्। समाजले कामकाजी नारीको पह्ऱरिर्जतत भूचमका 

स्िीकार गरे तापचन पत्नीको पह्ऱरिर्जतत रूप स्िीकार गनष सकेको छैन। िस्तुताः ाअधुचनक कालमा पचन धेरै 

पचतहरूले ाअफ्नो दाचयत्ि र दजाष दिुै पह्ऱरितषन गनष सकेको पााआाँदनै।३८१ यसकारण पह्ऱरिारको ाअर्जजत धन व्यय, 

सञ्चय र चनिेश गने ाऄचधकार पचत-पत्नीको लाचग समान हुन ु ाअिश्यक छ।३८२ जान स्टुाऄटष चमलको 

भनााआाऄनुसार सम्पचत्तमाचथ समान ाऄचधकारको साथै नारीको ाअर्जथक स्ितन्िता प्राचप्त ाईसको गह्ऱरमा र 

सम्मानलााइ कायम राख्ने मुख्य ाईपाय हुनसक्छ।३८३ भारतको ाअर्जथक सिेक्षणाऄनुसार ग्रामीण क्षेिमा ३०.०२ 

प्रचतशत, शहरी क्षेिमा १५.४४ प्रचतशत नारीहरू चिचभन्न ह्लकचसमका रोजगारसाँग जोचडएका छन् ाऄचन २०.५ 

प्रचतशत नारीहरू सङगह्ऱठत क्षेिमा कायषरत छन्।३८४ सम्पूणष भारतमा नारीहरूको रोजगार दर चनम्नप्रकार 

ाऄङह्लकत गह्ऱरएको पााआन्छ३८५ – 
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िर्ष 

१९८१ 

१९९१ 

२००१ 

२०११ 

दर 

१९.६७ प्रचतशत 

२२.२७ प्रचतशत 

२५.६३ प्रचतशत 

२५.५१ प्रचतशत 

भारतमा चहन्द ू कानुन १९३७ को प्रािधानाऄनुसार नारीलााइ चििाहको समय मााआतबाट प्राप्त सम्पचत्तबाहके 

ाऄन्य सबै प्रकारका सम्पचत्त राख्ने ाऄचधकारबाट िचन्चत गह्ऱरएको चथयो। यस चिधेयकको सांशोचधत रूप १९५६ 

को कानुनाऄनुसार पत्नीलााइ ाअफ्नो पचतको सम्पचत्तमाचथ छोराछोरी समान ाऄचधकार प्रदान गह्ऱरयो। सन ्

२००५ मा यस कानुनलााइ फेह्ऱर एकपल्ट सांशोधन गह्ऱरयो जसको प्रािधानाऄनसुार छोरीलााइ पचन ाअफ्नो पैतकृ 

सम्पचत्तमाचथ छोरा बराबर जन्मचसद्ध ाऄचधकार मान्य गह्ऱरयो।३८६ यसरी सम्पचत्त सम्बन्धी नर-नारीको बद्लाँदो 

ाऄिस्थानले दाुइको सम्बन्ध चिशे्लर्ण गने कानुनी ाअधार प्राप्त हुन्छ। ययचप, सांयुि राि सगघ ाऄधीनस्थ 

ाऄन्तरराचिय ्म सङगठनको सन्दभषको ाअधारमा चिश्वको ९८ प्रचतशत सांसाधनमाचथ पुरुर्को स्िाचमत्ि 

रहकेोल े नारीले पुरुर्समान राजनैचतक र ाअर्जथक सत्ता प्राप्त गनुष ाऄझ हजार िर्ष समय ला्न ेछ भने्न रेखा 

कस्तिारको मत रहकेो छ।३८७ 

२.२.२.२.३.४. सन्तानगत सम्बन्ध 

पह्ऱरिार सांस्थामा यौन सांसगषको िैधता सन्तान प्राचप्तको ाईद्दशे्य केचन्रत चिचध हो।३८८ सनातन 

शास्त्रहरूमा पचत पत्नीमाझ हुने प्रणय सहिास सम्बन्धको ाअचधकाह्ऱरक मान्यता सन्तान प्राचप्तको ाईद्दशे्य हाचसल 

गनषका चनचम्त नै स्थाचपत भएको पााआन्छ। पह्ऱरिारमा जेठा छोराको ाअचधकाह्ऱरक महत्त्ि पचन यसै चिर्यसाँग 

सम्बचन्धत छ। जेठा छोरापचछ जन्मेका सन्तानहरू ाऄचतह्ऱरि रचतकमषका ाईपलचब्ध हुन ्र ाऄचतह्ऱरि रचतकामनाल े

चलप्त भएर केिल दहेक्षुधा शान्त गनषका चनचम्त माि गह्ऱरने सहिास िजषनीय माचनएको छ।३८९ यसरी पचत  

 

३८६. http://naturaljustice.blogspot.in/2014/03/indianwomens-rights-to-property.html १९.१०.२०१४ 
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पत्नीको सहिास सम्बन्ध दचैहक सुखभन्दा सन्तानसुख हो भने्न शास्त्रसम्मत धारणा सिोपह्ऱर छ। सन्तान प्राचप्तले 

पचत पत्नीको सम्बन्धलााइ एक सृजनात्मक मयाषदा ह्लदन्छ। सन्तान प्राचप्त दहे सुखको सामाचजक र काननुी 

चिचधदचेख माचथ रचनाशील सामाचजक दाचयत्िपूणष कतषव्य बन्दछ। सन्तान प्राचप्तले पचत पत्नीलााइ माता चपताको 

दजाष प्राप्त हुन्छ जसद्वारा ाऄन्य सामाचजक सम्बन्धहरूको क्षेि चिकास हुाँद ैजान्छ। 

ाऊग्िेदको दशौ ाँ मण्डलको एकसय चतराचसऔाँ सूिमा यजमान दम्पतीलााइ साथषक िीयषचसञ्चन र 

गभाषधानका चनचम्त ाअशीिाषद ह्लदाआएको छ भने एकसय चौराचसऔाँ सूिमा नर नारीमा सफल गभाषधानको लाचग 

दिेताहरूप्रचत प्राथषना गह्ऱरएको छ।३९० ाऄथिषिेदको चौधौ ाँ मण्डलको दोस्रो सूिका पचहत्तरिटा ाऊचाहरू पचत 

पत्नीलााइ सन्तान प्राचप्तका चनचम्त गह्ऱरएका ाअराधनाहरू छन्।३९१ यसरी िैह्लदक सांचहतामा सन्तान प्राचप्त एाईटा 

चिराट ाऄनुष्ठान माचनएको छ। ती सूिहरूमा नारीहरूलााइ ाआन्रकह्ळ पत्नी ाआन्राणी जचतकै सौभाग्यशाली र 

मचहमाशाली हुनु भचनएको छ। ाआन्राणी ाअफू पुििती हुन सकेकह्ळमा ाअफूलााइ गर्जित र सुरचक्षत ाऄनभुि 

गर्जथन्।३९२ यसरी सन्तान प्राचप्तले नारीलााइ मातृत्िसाँग जोडछ ाऄचन सांसारमा नारीको सबैभन्दा ाऄचधक मचहमा 

मातृस्िरूपमा नै भएको छ। पह्ऱरिारमा पचत पत्नीमाझको सम्बन्धको ाऄिस्थान धेरै मािामा सन्तानद्वारा 

पह्ऱरभाचर्त भएको पााआन्छ। सन्तान ाईत्पादन गनष नसके्न िीयषहीन पचतलााइ पत्नीहरूल ेछोडन सक्छे भने बााँझी 

पत्नीहरूलााइ पचन पचतल ेसौता ल्यााआह्लदन सक्छ भने्न चिधान पााआन्छ।३९३ यसरी सन्तान पचत पत्नी सम्बन्धको 

सुरक्षा किच पचन हो भन्न सह्लकन्छ। 

पुिले ाअफ्ना चपतृहरूलााइ ‘पुां’ नामक नरकबाट ाईद्धार गरेर मुचि ह्लदलााईाँछ।३९४ मनुष्यले जीिनमा 

गनुषपने पााँचिटा यज्ञहरू गरेर ाअफ्ना पूिषज र ाअगत िांशहरूलााइ ाऊणबाट मुि गरेर मोक्षको ाऄचधकारी बनााईन 

सक्छ।३९५ सन्तानले धमष, ाऄथष, काम, मोक्षको साधनाद्वारा सांसारमा कल्याणकारी कायष सम्पादन गनष सक्छन् र 

ाअफ्नो िांशलााइ गौरि ह्लदलााईन सक्छ।३९६ िांश िृचद्ध र सृचष्ट पह्ऱरचालन गनष सन्तानको महत्त्ि सिोपह्ऱर छ। 

पौराचणक ग्रन्थहरूमा राजपह्ऱरिारका नपुांसक सदस्यका पत्नीहरूले चनयोग धमषबाट सन्तान प्राप्त गरेका कथाहरू 

पााआन्छन्। कुरुिांशमा राजा चिचचििीयष नपुांसक र रोगी भएका कारण सासू सत्यितीको ाअज्ञानुसार बुहारीद्वय 

ाऄम्बा र ाऄम्बाचलकाल ेजेठाज्यू कृष्णद्वपैापनद्वारा चनयोग समागमपचछ सन्तान प्राप्त गरेका चथए।३९७ महाराजा  
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पाण्डु नपुांसक र ाऄसि भएको कारणले कुन्ती र मारीले दिेताहरूसाँग चनयोग समागम गरी सन्तान प्राप्त गरेका 

चथए। यी कथाहरूले पचत-पत्नीको सहचायषमा सन्तानको सुख सिोच्च चथयो भन्ने बुझााईाँछ। 

सन्तान ाईत्पादन कायषमा नारीलााइ क्षेि रूप र नरलााइ बीजरूप माचनएको छ। क्षेि र बीजको 

सांयोगद्वारा नै सन्तान ाईत्पन्न हुन्छ। सन्तानमा बीजको लक्षण सिोपह्ऱर हुनाल े शास्त्रले क्षेिभन्दा बीज प्रधान 

मानेको छ।३९८ ह्लकनभने सन्तानमा बीजको लक्षण सिोपह्ऱर हुनाले सन्तानलााइ चपताको नामको पह्ऱरचय प्राप्त 

हुन्छ। यस ाअधारमा सन्तान ाईत्पादनमा नारीको भूचमका चद्वतीयक तथा चनचष्िय रहकेो बुचझन्छ। ययचप, 

ाऄथिषिेदको ाऊचााऄनुसार नर-नारी दिुै रेतस नामक ाईत्पादन क्षमताले सम्पन्न भएका हुन्छन्।३९९ त्यसलै े

नारीलााइ प्रजनन क्षमताले सम्पन्न प्रकृचतको ाईत्पचतस्थान भचनएको छ।४०० पुरुर्ले ाअफूलााइ प्राणतत्िको रूपमा 

रहकेो युलोकरूपी पुरुर्-सूयषको शचि भनेको छ भन ेनारीलााइ रचचका नामक लक्ष्मी, िेद ाऊचा र सहनशील 

पृर्थिी मानेको छ। यी सामर्थयषहरूको पारस्पह्ऱरक चमलनबाट नै ्ेष्ठ सन्तचतको जन्म गरााईनुपने कुरा ाऄथिषिेदमा 

पााआन्छ।४०१ 

गभाषधानको सम्बन्ध मातृत्िसाँग जोचडन्छ। गभषस्थ चशशुसाँग ाअमाको मानचसक एकात्म गरााईने 

मनोिृचत्त नै मातृत्ि हो। रचतह्लिया र गभाषधान पारस्पह्ऱरक भए तापचन एाईटै कुरा भने होाआनन्। रचतह्लियामा 

ाअनन्द प्राप्त नगरीकनै पचन गभाषधान हुनसक्छ।४०२ स्िेच्छाले गह्ऱरएको गभाषधानल े ाअनन्द र गिष ह्लदन्छ भन े

ाऄचनच्छाद्वारा भएको गभाषधानले चितृष्णा र घृणा ाईत्पन्न गरााईाँछ। चपतृसत्तात्मक व्यिस्थामा पचत-पत्नीमाझ 

भािनात्मक पारम्पह्ऱरकता र सांिेदनशील ाऄन्तरगगको ाऄभाि तथा सन्तानमाचथ पुरुर्को एकलौटी ाऄचधकार 

रहकेोले नारीको कोख र प्रजनन क्षमता मचसनी ाऄथषमा सीचमत तुल्यााआयो भन्ने चिचार पचन पााआन्छ।४०३ 

चिचशष्ट ह्लकचसमको शारीह्ऱरक रचनाको कारणले गदाष नारीले माि सन्तान जन्मााईन सक्छे। तर सन्तान 

पोर्ण र सांरक्षणमा पचन नारीको भचूमका नै सिषि माचनन्छ। यस्ता कायषहरू घरेलु तथा ाऄनुिषरक कायषको 

्ेणीमा राचखएको हुनाले पुरुर्हरू ाईच्च कुण्ठाले ग्रचसत भएर सो गनष चाहाँदनैन्। फलस्िरूप नारीमाचथ यस्ता 

कामको सम्पूणष दाचयत्िको दबााई परेको दचेखन्छ। यसले ाईसको स्िास्र्थय र कह्ऱरयरको क्षेिमा पचन नकारात्मक 

ाऄसर पनषसक्छ। घरेलु कायषलााइ दोस्रो दजाषको ाऄिस्थान ह्लदएको हुनाले यस्ता कायष सम्पादन गदाष धेरै सचेत  

 

३९८. मनुस्मृचत, पूिषित्, पृष्ठ ४३३ 
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९५ 

 

नारीहरूमा हीन कुण्ठाको मनोिैज्ञाचनक प्रभाि हुनसक्छ। यस्ता चिपरीत मानचसकता भएका नर-नारी 

जोडीमाझको पारस्पह्ऱरक ाऄन्तर्क्रिया कस्तो हुन्छ त्यसले दाुइको सम्बन्धलााइ पह्ऱरभाचर्त गछष।४०४ 

ितषमानकालमा नारीहरू पचन शारीह्ऱरक स्िास्र्थय, सहुचलयत र स्िाधीनताप्रचत सचते छन्। गभषचनरोधक 

साधन, गभषपात, गभषस्थापना, सरोगेसी सांस्कृचत ाअह्लदले ाअधुचनककालमा नारीको कोखलााइ मचसनी 

प्रयोगशालामा पह्ऱरणत गह्ऱरएको छ। फलताः नर- नारीको सम्बन्ध कृचिम र जह्ऱटल हुन पुगेको छ।४०५ 

२.२.२.२.३.५. यौन सम्बन्ध 

मनुष्यको शरीरका पााँच ज्ञानेचन्रयहरू (कान, छाला, ाअाँखा, चजब्रो र नाक)का सकू्ष्मभूत स्िरूपहरू 

(शब्द, स्पशष, रूप, रस र गन्ध)द्वारा स्िच्छन्द रूपले कायषरत रहन्छन्। ाआचन्रयहरूका यी सूक्ष्मभूत प्रिृचत्तहरूद्वारा 

ाऄनुभि गह्ऱरने ाअचत्मक ाअनन्द नै काम तथा यौन हो।४०६ यौन प्रह्लियामा स्पशष, गन्ध, ्िण, दचृष्ट र रसको 

सम्बन्ध हुन्छ।४०७ यौनलााइ रचतसुखको ाऄथषमा पचन ग्रहण गह्ऱरन्छ। ाअनन्द, रस, सखु, प्रीचत, भाि, राग र िेग 

रचतका पयाषय शब्दहरू हुन् तापचन एकान्तसुखको ाऄथषमा रचत भन्नाले शयन, सम्भोग बुचझन्छ।४०८ कानुनी तथा 

धार्जमक रूपले स्िीकृत भए ाऄथिा नभए पचन चििाह जैििैज्ञाचनक र सामाचजक सन्दभषमा केही सीमासम्म 

स्थायी यौन सम्बन्ध हो।४०९ प्रत्येक प्राणीका चनचम्त यौन एक ाअधारभूत एिां ाऄचनिायष जैचिक ाअिश्यकता हो 

जसलााइ सवु्यिचस्थत एिां चनयचन्ित ढङगबाट पूरा गनषको चनचम्त मानि समाजल ेचििाहद्वारा िैधाचनक प्रचलन 

ग्रहण गरेको छ। प्राचीन सनातन शास्त्रमा चििाहका ाअधारभूत पे्ररक तत्िहरूमध्ये रचत तथा यौनलााइ मुख्य 

माचनएको छ। ाऊग्िेदको दशौ ाँ मण्डलको एक सय चौसासीऔाँ सूिमा चलगगोि दिेताको ाअराधनाद्वारा पचत 

पत्नीमाझ िीयषचसञ्चन र िीयाषधानलााइ िैह्लदक ाऄनुष्ठानको रूपमा सांचस्थत गह्ऱरएको छ।४१० ाऄथिषिेदको चौधौ ाँ 

मण्डलको पचहलो र दोस्रो सिूलााइ चििाह प्रकरण सूि भचनएको छ जसमा चििाचहत नर नारी यगु्मचबच यौन 

सुख ाअचरणको चचाष गह्ऱरएको छ। यी सूिहरूमा प्रकृचत र पुरुर्रूपी नर नारीलााइ प्रीचतपूणष ाईल्लाससाँग 

ाअनन्दसागरमा गोता लगााईाँद ैजीिनभोग गने कामना गह्ऱरएको छ।४११ पचत पत्नीलााइ पे्रमपूणष स्पशष सुखले प्रसन्न 

बन्द ैाअयु, सन्तान र सम्पचत्तको िृचद्ध गनुष भन्ने ाअशीिषचन राचखएको छ।४१२ यी सूिहरूमा नर नारीलााइ  
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९६ 

 

सहिासको लाचग पे्रह्ऱरत गन ेर ाअनन्द चिलासले युि गरााईने कायषको चनचम्त पूर्ा दिेतालााइ प्राथषना गह्ऱरएको 

छ।४१३ चशिमहापुराणको िणषनाऄनुसार चशि पािषतीमाझ प्रणय सहिासको ाऄिचध हजार िर्षको चथयो।४१४ 

सारा चिश्व ब्रह्माण्डदचेख चनखोज, एकान्त तर मनोरम स्थलमा दाुइ पचत पत्नीले हजार िर्षसम्म प्रणय रमण 

गरेका चथए। यसबेला नै ब्रह्माले कसैको प्रणय सहिासमा ाऄिरोध ाईत्पन्न गनुष दण्डनीय ाऄपराध हो भने्न बताएका 

चथए। यस्तो ाऄपराधका चनचमत्त पचत पत्नीको चिच्छेद, ज्ञाननष्ट, कह्ळर्जतनष्ट हुनु र कालसूि नामक नरकमा िास 

पााईनुजस्ता दण्ड तय गह्ऱरएका छन्। रम्भा र ाआन्रको प्रणय सहिासमा दिुाषसा ाऊचर्ले बाधा पुऱ्याएको हुनाल े

ाईनले पत्नी चियोगको कष्ट खपु्न परेको चथयो।४१५ यसबाट प्रणय चमलन नर नारीको एकाचन्तक पारस्पह्ऱरकता हो, 

यो ाऄत्यन्त िैयचिक र चिचशष्ट प्रीचतभोग हो जसलााइ न सािषजचनक गनष सह्लकन्छ न त सिषजनले यसप्रचत 

हस्तक्षेप र ाऄचतिमण न ैगनष सक्छ भने्न बुचझन्छ। यो पचत पत्नीमाझ बााँचेको ाऄक्षुण्ण र मयाषदापूणष ाअदान प्रदान 

हो। 

ाऄथिषिेदकै दोस्रो मण्डलको तीसौ ाँ सूिलााइ काचमनी मनोचभमुखीकरण सूि भचनएको छ। यस 

सूिाऄनुसार पचत ाअफ्नो पुरुर्ाथषलााइ घोडाको ऐश्वयषसाँग तुलना गछष। ययचप, पचत पत्नी दिुैको ाअन्तह्ऱरक 

कामनाले पे्रह्ऱरत भएपचछ माि यौनको पारस्पह्ऱरकता स्थाचपत हुन्छ भने्न कुरा यी ाऊचाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ।४१६ 

शास्त्रहरूमा मनुष्यको जीिन एक सय िर्षको माचनएको छ ाऄचन यस सय िर्षलााइ चारिटा ाअ्महरूमा 

चिभाजन गरेर ाअ्माऄनुसारको ाअचरण गनुषपने चिधान छ।४१७ मनुस्मृचतमा छब्बीस िर्षदचेख पचास िर्ष 

ाअयुसम्मको ाऄिचधलााइ गृहस्था्म माचनएको छ ाऄथाषत् मनुष्यको सम्पूणष जीिनको पच्चीस िर्ष साांसाह्ऱरक 

चिर्यभोगको लाचग ाअरचक्षत गह्ऱरएको छ भने त्यसपचछको समय ब्रह्मचायषका लाचग चनधाषह्ऱरत गह्ऱरएको छ।४१८ 

तर िात्सायनले मनुष्य जीिनको सिहदचेख सत्तरी िर्षसम्म (चौिन्न िर्षको ाऄिचधलााइ) चिर्यभोगको ाअयु 

मानेका छन्।४१९ ययचप, मनुष्य जीिनको कुनै चनचश्चतता नभएको हुनाले जचतसम्म सहज सम्भि हुनसक्छ 

त्यचत नै धमष, ाऄथष र कामको भोग गनुषपछष भन्ने चिचार पचन िात्सायनल ेराखेका छन्। 

मीमाांसा दशषनलााइ ाईद्धृत गद ैिात्सायनले नारीधारा र पुरुर्धारारूपी शचिको चमलनद्वारा न ैसम्पूणष 

रचतभोग हुनसके्न र मोक्ष प्राचप्त हुनसके्न कुरा ाईल्लेख गरेका छन्। जसरी चियुतमा ाअकर्षण र चिकर्षण दिुै शचि 

हुन्छ र यी दिुै शचिको सांयोगले माि गचत र प्रकाश ाईत्पन्न हुन्छ त्यस्तै प्रकारले पुरुर्शचि र नारी शचिको 

४१३. ताां पुर्चञ्छितमामेरयस्ि यस्याां िीजां मनुष्या ३ िपचन्त। या न ाईरू ाईशती चि्यचत यस्यामशुन्ताः प्रहरेम शेपाः। ९४-२-३८, 

पूिषित्, पृष्ठ ४५० 
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सम्पूणष सांयोगले माि सृचष्ट सम्भि हुन्छ।४२० यस ाअधारमा यौन साांसाह्ऱरक गचतचिचधको सञ्चालक शचि हो भन्न 

सह्लकन्छ। िात्सायनको मतानसुार सम्भोग मनोरञ्जन ाऄथिा िासना पूर्जतको साधन माि नभएर दाुइ हृदय एिम् 

दाुइ ाअत्माहरूको चमलन हो ाऄथिा एकप्रकारको भोग हो द्वतैबाट ाऄद्वतैको साधना हो। सााँचो योगी ाईनै हुन ्

जसले पह्ऱरपूणष समाचधको ाऄ्यास गरेका छन् ाऄचन सााँचो भोगी ाईनै हुन् जसले सााँचो ाऄथषमा साथै ाऄचधकृत 

रूपमा सम्भोग सुख भोगेका छन्।४२१ 

सनातन शास्त्रहरूमा बतााआएका चिचभन्न ाअचार सांचहता र चिचध चिधानहरूले पचन िैिाचहक जीिनमा 

यौनको महत्त्िलााइ स्पष्ट गछष र एक सफल दाम्पत्य साहचयषको लाचग यौनको औचचत्यलााइ चसद्ध गरेको पााआन्छ। 

जस्तै, चििाहको चौथो ह्लदनमा घरचभि िैिाचहक ाऄच्न  स्थाचपत गनुष र खीरको चरूद्वारा सोम र ाऄच्न  दिेतालााइ 

ाअहुचत ह्लदनुपने सांस्कार छ। त्यसपचछ िरिधूलााइ जलाचभर्ेक गद ै त्यही खीर खुिााईने चिचध पचन छ। यस 

सांस्कारद्वारा िरिधूको शारीह्ऱरक र मानचसक चिकारहरूलााइ नाश गनुष र ाईत्तम िैिाचहक जीिनयापनको लाचग 

तयार गनुष भने्न ाऄथष बुचझन्छ। यस्तो मागगचलक पह्ऱरिेश चनमाषण पचछ िरले िधूलााइ िदेपूणष िचनसचहत सम्पूणष 

समपषणको चिश्वास व्यि गद ैभन्छ, ‘ह ेकन्या, म ाअफ्नो प्राणसाँग चतम्रो प्राण, हड्डीसाँग हड्डी, मासुसाँग मासु र 

छालासाँग छालालााइ एक साथ चमलााईाँ छु।’४२२ यस्तो िाणीलााइ पचत पत्नीमाझ जैचिक र मानचसक सम्बन्धको 

सम्पूणष ाऄन्तरगता भन्न सह्लकन्छ। यसले यौनसुख शारीह्ऱरक भोग माि होाआन भािनात्मक तादाम्य पचन हो भने्न 

कुरो स्पष्ट हुन्छ। गृहसूिले पत्नीको सहमचतपूणष ाआच्छामा माि प्रणय सहिास गनुषपछष ह्लकनभन ेनारीहरूले दिैराज 

ाआन्रबाट नै यस्तो िरदान प्राप्त गरेका चथए भने्न कुरो स्पष्ट पारेको छ।४२३ सहिास ह्लियामा पचत पत्नी दिुैले 

भािनात्मक एकात्म्यलााइ बोध गछषन्। यौन शारीह्ऱरक प्रस्तुचत माि नभएर ाअचत्मक सांसगष पचन हो। शरीर र 

ाअत्मा दिुैको समान ाऄन्तर्क्रियामा माि पचत पत्नीबीच सम्पूणष सुख चिचनमय हुन सके्न कुरालााइ शास्त्रले स्पष्ट 

गरेको छ। ाअपस्तम्ब धमषसिूले ाऊतुकालको बाह्र रातसम्म पचत-पत्नीले यौन सम्पकष  गनुष गृहस्थको धमष हो भने्न 

बताएको छ। यी बाह्र रातचभिमा यह्लद कुनै पचतले पत्नीसाँग सहिास नगरे ाईसका सबै चपतृहरू पत्नीको रजमा 

सुतेका हुनेछन्।४२४ ाऊतुकालमा माि यौन सांसगष गनष सह्लकन्छ भने्न शास्त्रीय चनयमको पचछ एाईटा चिशेर् कारण 

के बतााआएको छ भने ाऊतुकाल गभाषधारणको ाईत्तम काल हो।४२५ यसको ाऄथष सनातन शास्त्रमा यौन सुखको मूल  

 

४२०.िात्सायनको कामसूि पूिषित्, पृष्ठ ३८ 

४२१. पूिषित्, पृष्ठ १३१ 

४२२. ह ेकन्ये, मम प्राणाह्लदचभस्ते ति प्राणादीन्सन्दधाचम सांयोजयाचम। पारस्कर गृहसूिम, १-११-५, पूिषित्, पृष्ठ १४५ 

४२३. पूिषित्, पृष्ठ १४८ 

४२४. ाअपस्तम्ब धमषसूि, पूिषित्, पृष्ठ १५६, १५७ 

४२५. मनुस्मृचत ३-३४, पूिषित्, पृ. १५३ 
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ाईद्दशे्य नै सन्तानोत्पचत भने्न बतााआएको छ। केिल दहे सुखको लाचग माि गह्ऱरने यौनह्लियाहरू ाऄप्रसशांनीय 

माचनएको छ। प्रथम पुिको ्ेष्ठताको ाअधार पचन यही हो।४२६ यस ाऊतकुाल सम्बन्धी चनयमलााइ पालन गन े

पुरुर् जुनसुकै ाअ्ममा बसेर पचन ब्रह्मचारी हुनसक्छ भने्न चिचध पचन बतााआएको छ।४२७ 

मनुस्मृचतमा पत्नीलााइ सधै ाँ गरगहना र राम्रा पह्ऱरधानले शोभायुि भएर बस्न ु भचनएको छ जसल े

पचतलााइ ाअनन्द प्रदान गनष सक्छ। तर रचतसुखमा पचतको पह्ऱरधान र शृगगार पचन ाईचतकै महत्त्िपूणष छ भने्न 

कुरा ाऊग्िेदका मन्िरष्टा दम्पती लोपामुरा र ाऄगस्त्यको कथाले बुझााईाँछ। लोपामुराले प्रणय सहिासको 

समयमा ाअफ्ना पचत ाऄगस्त्य ाऊचर्लााइ साज शृगगार गने चनिेदन गरेकह्ळ चथाइ।४२८ दिुैको ाअत्मीय सहमचतमा 

दढृस्यु नाम भएका एकमाि परम चिद्वान र तेजस्िी छोरा ाईनीहरूले प्राप्त गरे। पचत-पत्नी एकाऄकाषमा सन्तुष्ट 

भएको घरमा सधै ाँ कल्याण, मगगल हुन्छ भने्न मनुले बताएका कुरालााइ यस्ता कथाहरूले पुचष्ट ह्लदन्छन्।४२९ 

रचतसुखको ाअह्लादले पचत-पत्नीमाझ हार्क्रदकता र ाअत्मीय सामञ्जस्य बनााआराख्नु तथा पारस्पह्ऱरक भरोसा र 

ाअस्थालााइ सुदढृ बनााईनुपन ेकुरा प्राथचमक महत्त्िको छ। ाऊतुकालमा प्रणय सहिासपचछ पचतले पत्नीको हृदय 

स्पशष गद ै व्यि गने ाअत्मीय िचन गृह्यसूिमा पााआन्छ - ‘ह े सुकेशी, स्िगषमा ाऄिचस्थत जनूमा चतम्रो मन 

रमााआरहकेो छ, त्यसलााइ म राम्ररी बुझ्छु र मेरो मनलााइ पचन चतमी राम्ररी बुचझदाेउ। एकाऄकाषको हृदयलााइ 

समुचचत रूपले बुझ्द ैहामी दाुइ सय िर्षसम्म बााँचौ ाँ र सय िर्षसम्म सुनौ ाँ।४३० यसरी पत्नीमा भएको प्रकृचतरूपी 

कोमलता, धारणशचि र धयैषशचिलााइ बुझेर पचतले मयाषदापूणष सहचर सगगत गनुषपने ाअिश्यकता यहााँ स्पष्ट 

गह्ऱरएको पााआन्छ। नारीहरूल ेाअफ्नो ाआच्छा शचिलााइ प्रकट गनष सक्दनैन् तापचन त्यो पूणषरूपले दमन हुनसके्न 

चिर्य होाआन कारण नारीहरू चनचष्िय िा ाऄसि हुाँदनैन्। बरू पुरुर् समान यौनशचिले पूणष हुन्छन्।४३१ 

िात्सयायनको भनााआाऄनुसार पुरुर् प्राकृचतक रूपले कताष हो ाऄचन नारी पुरुर्को कमषको ाअधार हो। पुरुर्को 

ह्लिया नारीको ह्लियाभन्दा चभन्न हुन्छ। यस ाअधारमा चभन्नता ाअाईन ु स्िाभाचिक हुन्छ। पुरुर् ‘म सम्भोग 

गह्ऱररहकेो छु’ भने्न चिचारल े गिाषनुभूचत गछष ाऄचन नारी ‘ाअमुक पुरुर्ले मसाँग सम्भोग गह्ऱररहकेो छ, मप्रचत 

ाऄनुरि छ’ भने्न चिचारले गिाषनुभि गछे। यो ाऄिस्था र ाऄनुभूचतमा ाऄन्तर हुन्छ तापचन रचतसुख त दिुैलााइ 

समान रूपमा हुन्छ ाऄचन ह्लिया ाऄनुभूचतको ाऄन्तरको प्राथचमक ाअधार नर-नारीको शारीह्ऱरक रचना नै हो भने्न 

बुचझन्छ।४३२ 
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यस सम्बन्धमा ाऄन्य समाजशास्त्रीहरूको मान्यता केही चभन्न छ। तापी धमाषरािको भनााआाऄनुसार नर 

नारीको सम्बन्ध प्राकृचतक रूपले चसद्ध छ ाऄचन चििाह भनेको मानिाकृत कृचिम सांरचना हो। यस ाअधारमा 

चििाह प्राकृचतक स्िेच्छामाचथ बााँचधएको बन्धन हो।४३३ मनुष्यले ाअफ्नो सुचिधा र सहुचलयतका चनचम्त चििाह 

र पह्ऱरिार सांस्थाको स्थापना गरे तापचन नारीिादी चिचारकहरू पह्ऱरिारको यस सांरचनामा पुरुर्तन्िी िचषस्ि 

दखे्छन्। पह्ऱरिारचभि नर नारीको ाऄिस्थान शासक र प्रजाको समान छ। मनोिैज्ञाचनक रूपले दचमत नारीको 

यौन ाअचरण सहज र स्िाभाचिक हुनसके्न सम्भािना थोरै रहन्छ। यसकारण पुरुर् तन्िको दबााईमा नारीहरू 

मनोिैज्ञाचनक रूपले ाऄचधक समर्जपत र चनचष्िय रहन्छन्। यौचनक स्िेच्छा र स्ितन्िताबारेमा चचन्तन गनुषभन्दा 

पराचधनतामा नै नारीहरूलााइ सुखको ाऄनुभि भाआरहोस् भने्न नीचत ग्रहण गह्ऱरएको पााआन्छ।४३४ यसकारण 

नारीको चनचष्ियता जैचिकतर्थय नभएर समाजद्वारा ाअरोचपत तर्थय हो। पुरुर्लााइ बालककालदचेख नै िैयचिक 

स्ितन्िता ह्लदाआन्छ भने नारीलााइ सो कम माि प्राप्त हुन्छ।४३५ चपततृन्िी िचषस्िले तानाशाही बनेको पुरुर्प्रचत 

नारील ेयौनजस्तो ाअन्तह्ऱरक र ाअत्मीय चिर्यमा पारस्पह्ऱरकता कायम राख्न नसकु्न स्िाभाचिक दचेखन्छ। पचत-

पत्नी जैचिकसाँगै भािनात्मक ाअस्थामा बााँचधनु बुचनयादी ाअिश्यकता भए तापचन बौचद्धक तादाम्य र गहन 

सम्मान नजागीकन सोझो रूपमा नारी दहेमाचथ ाऄचतिमण गनुष जस्तो िूर खेल पुरुर्ले िर्ौ ाँदचेख खेल्द ै

ाअाआरहकेो छ।४३६ पुरुर्को यस ह्लकचसमको िचषस्िपूणष िूरताको कारणले पचत पत्नीमाझको सम्बन्ध सहज, 

स्िाभाचिक र मयाषदापूणष हुन नसकेको कुरा नारीिादी चचन्तकहरूले ाईदघाटन गरेका छन्। 

पे्रम र यौनमाझ एक चझनो पाथषक्य पााआन्छ। पे्रमको चिचशष्ट स्िरूपबाट नै रचतराग ाईत्पन्न हुने हुनाल े

पचत पत्नीमाझ भािनात्मक मयाषदा बचनरहनु ाऄत्यािश्यक छ। प्रणय सहिासको सम्पूणष प्रह्लिया ाअध्याचत्मक 

पे्रमको ाईच्चतम ाअदशषसाँग सामञ्जस्यपूणष हुन्छ र सही पारस्पह्ऱरक ाऄन्तरङले माि दाम्पत्य सम्बन्धलााइ चिस्ततृ 

दचृष्टकोण ाऄपनााईने ाईदारता प्रदान गछष।४३७ सन्तोर् र तृचप्त िैयचिक कल्याणको चनचम्त ाऄचनिायष हुनाल े

पाह्ऱरजातको चिचाराऄनुसार पे्रम र यौन एाईटै कुरा हो। भािनाभन्दा बाचहर यौन सम्बन्ध राचखन्छ भने त्यो 

पशुसम्बन्ध हो। स्िास्नी मान्छेको लाचग यो पेसा हुनसक्छ ाऄथिा बलात्कार।४३८ 

डान ट्रूले एक सयजना नारीहरूसाँग नर-नारी सम्बन्ध बारेमा ाऄन्तिाषताष चलएका छन्। यस िममा प्रणय 

सहिासको प्राप्यता के हो भने्न प्रश्नको ाईत्तरमा बााईन्न िर्जर्या एक चशचक्षकाले भचनन् - ‘एाईटा साथषक प्रणय  
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सहिासपचछ म सिोत्तम ाऄनुभूचतले भह्ऱरन्छु, ाऄन्तस्पषर्जशत हुन्छु। त्यो ाऄिणषनीय रूपले चिशेर् छ।’४३९ एाईटी 

बत्तीस िर्ीया चनजी कम्पनीका काह्ऱरन्दा नारीले भचनन,् ‘प्रणय सहिासमा म जैचिक सुखसाँगै भािनात्मक सुख 

पचन पााईाँ छु। यौन भािनाहरूको पारस्पह्ऱरक चिचनमय हो। जैचिक सुखको लाचग जसले पचन यौन सम्बन्ध 

स्थाचपत गनष सक्छ तर यो त्यचत सरल र सहज छैन। यसको ाअफ्नो महत्त्ि र मयाषदा छ।४४० नरले नारीबाट 

चाहने प्राथचमकता के हो भने्न चिर्यमा नारीको ाऄनुभिबारे सोचधएको प्रश्नको ाईत्तरमा सयमा सन्तााईन्न प्रचतशत 

नारीहरूले यौनलााइ पचहलो स्थान ह्लदए, घरेलु काह्ऱरन्दा र बन्धुत्िलााइ दोस्रो र तसे्रो स्थानमा राखे तर बयानब्ब े

प्रचतशत नारीहरूल ेभने पचहलो बन्धुत्ि र त्यसपचछ यौन र घरेलु काह्ऱरन्दालााइ िचमक रूपले राखे।४४१ यसल े

पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीबीच भािनात्मक प्रगाढताको ाअिश्यकतालााइ बोध गरााईाँछ। 

२.२.२.२.३.६. प्रेम सम्बन्ध 

पूिीय शास्त्रहरूमा चििाहका पे्ररक तत्िहरूमा ‘पे्रम’को ाऄलग र चिशेर् चचाष गह्ऱरएको छैन। ययचप, नर 

नारीमाझ प्रीचतपूणष ाअनन्दको प्रसङग पााआन्छ।४४२ नि िर-िधूलााइ स्नेहपूणष ाईल्लास र भािनात्मक सुख 

चिलाससाँग जीिन नदीलााइ पार गन े ाअशीिाषद ह्लदाआएको छ।४४३ पे्रम नर-नारीमाझ ाअन्तह्ऱरक एकात्म्य र 

पारस्पह्ऱरक सौहारषतालााइ चिकास गने र ाअपसी बुझााआलााइ चिस्तृत गने शचि हो। यसकारण राम ाऄहुजा 

चििाहमा बन्धुत्ि (Companionship) र चमिता (Comradeship)लााइ महत्त्ि ह्लदन्छन्।४४४ पे्रम बन्धुत्िको 

चिचशष्ट स्िरूप हो। पे्रममा नर नारीमाझ समान ाअन्तह्ऱरकता चिकास हुन ाअिश्यक छ। ाईमेरको एाईटा चिशेर् 

तहमा पुगेपचछ नर-नारीमाझ प्राकृचतक ाअकर्षणल े पे्रमको िातािरण सृजन गछष। खुसिन्त ह्ऴसह यसलााइ 

एक्लोपनको भयािह डरदचेख ाईन्मुचिको चाहना भन्छन् जसले गदाष माचनस चििाह बन्धनमा बााँचधन्छन्।४४५ 

पूिीय शास्त्रमा दाम्पत्य सम्बन्धमा पे्रमजस्तो समान पारस्पह्ऱरक सहचायषको ाईल्लेख पााआाँदनै बरू गृहस्थ 

धमाषनुसार नरल ेचार पुरुर्ाथष प्राचप्तको लाचग गनुषपने साांसाह्ऱरक यज्ञमा नरले ाअफूलााइ समर्जपत गनुष ाऄचन नारील े

नरको ाऄनुयायी बनरे सहयोग पुऱ्यााईनुपन े चिधान छ। गृहस्थ धमाषनुसार नारीका चनचम्त पचतव्रता धमष न ै

सिोपह्ऱर भएको छ। नारीले पचतकेचन्रत ाअचरण गद ैाअफ्नो चह्ऱरिलााइ सधै ाँ चोखो बनााआराखु्नपने ाअचार  
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सांचहताल ेचहन्द ूचििाहको प्राथचमक बन्धन तयार बनेको छ। शास्त्रमा काम औ रचतको चचाष भािनात्मक नभएर 

िस्तुगत छ। ह्यािलाक एचलसको कथनाऄनुसार काम (रचत) सारा सांसारभह्ऱरमा पह्ऱरचचत चिर्य हो औ सब ै

भार्ामा कामलााइ बुझााईन े शब्दहरू ाईपलब्ध छन ् तर पे्रम सारा सांसारमा पह्ऱरचचत छैन। सांसारका कचतपय 

भार्ाहरूमा पे्रमलााइ बुझााईने शब्दहरू पचन छैनन्। धेरै ाऄस्य जाचतमा पे्रमको कुन ैमौचलक धारणा पााआाँदनै। 

ाऄमेह्ऱरकाको ‘नहुाअ’ जाचतको भार्ामा पे्रम बुझााईन ेशब्द छैन तर प्राचीन पेरू भार्ा ‘केचुाअ’मा पे्रम शब्दको 

ह्लिया रूपका छाः सयिटा शब्दहरू छन्।४४६ 

पे्रम हृदयको हार्क्रदक सूक्ष्मता र जह्ऱटलताले सङगह्ऱठत हुन्छ। यसमा भािुकता तथा मनोिेगको ाऄांश पचन 

रहन्छ। ह्यािलाक एचलसले यसलााइ मनोिेगका रूपमा यो कचसलो ह्लकचसमको भािुक जह्ऱटलता मानेका छन्।४४७ 

पे्रम नर-नारीको सहजीिनलााइ सञ्चालन गने मनोिैज्ञाचनक ाउजाष हो। जान गे्रको सिेक्षणाऄनुसार धरैे कम 

जोडीले माि दाम्पत्य जीिनमा पे्रमको ाअनन्द भोग गनष सक्छन्। यसको मूल कारण नर र नारीमाझको 

मनोिैज्ञाचनक ाऄन्तर हो। दिुैले दिुैको मानचसकताको बुचनयादी ाऄन्तरलााइ बुझ्न सके भने माि पे्रमको िास्तचिक 

ाअनन्द चलन सक्छन्।४४८ पे्रम चमत्कारी ाऄनुभि छ ाऄचन यो चचरजीिी छ तर यसलााइ ग्रहण गने मानचसकताको 

चिकास ाअिश्यक छ। जान गे्रको कथनानुसार पे्रम सम्बन्धमा नरको मनोचिज्ञान कस्तो छ भने ाउ पे्रममा जचमन 

ाअकाश एक गने ाउजाषल े भह्ऱरएको हुन्छ। ाईसले यहााँ ाअफ्नो क्षमतालााइ प्रमाचणत गने ाऄिसर पाएको हुन्छ। 

यसबेला ाउ ाअफ्नो सिष्ेष्ठ रूपमा ाईपचस्थत हुन्छ। ाउ ्ेष्ठदाता र कताष हुन्छ। यस्तो चस्थचतमा ाअफ्नो 

क्षमतााऄनुसारको कमष गने ाऄिसर प्राप्त भएन भने ाउ हतास हुन्छ र पलाचयत बन्छ।४४९  नर ाअफ्नो सम्पूणष 

ाऄहांसाँगै पे्रम गछष र ाअफूले चाहजेस्तो नहुाँदा ाईसको ाऄहां चोह्ऱटल भएको पीडाले ाअहत बन्छ। नारीले चासह पे्रममा 

भािनात्मक सहारा तथा नरद्वारा सांरचक्षत हुने र पह्ऱरपूणष पे्रमको ाऄपेक्षा गछे। पे्रममा नारीको कुनै ाऄहां र 

महत्त्िाकागक्षा नभए तापचन ाऄन्तरगग सहचरको ाअत्मीय भरोसा पााआरहन ेाऄभीप्सा सधै ाँ सह्लिय रहन्छ।४५० 

िस्तुताः नरको पे्रममा ाऄहांको दपष हुन्छ तर नारीको पे्रममा भािनात्मक ाअत्मचिलासको लालसा हुन्छ। चसमोन 

िुभाको भनााआाऄनुसार नारीको पे्रममा शतषहीन समपषण हुन्छ भने नरको पे्रम सशतष हुन्छ। ाऄथाषत् ाउ नारीलााइ 

पे्रम गछष ाऄचन सट्टामा ाअफूले पचन पे्रम पााईने महत्त्िाकागक्षा राख्छ। नरको ाऄहां भाि सधै ाँ सजग रहन्छ तर 

नारीले ाअफूलााइ पे्रममा पूणषताः समपषण गह्ऱरह्लदन्छे।४५१ सााँचो पे्रमको ाअधारचशला दाुइ स्ितन्ि सत्ता हुन् जसमा  
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दिुैको सम्बन्ध पारस्पह्ऱरक ाअन्तह्ऱरकताले पोचर्त हुन्छ। एकले ाऄकोलााइ ाऄधीनमा राख्न चाहाँदनै तर दिु ै

ाअाअफ्ना सीमाहरू ाऄचतिमण गरेर सिोपह्ऱरताचतर ाईन्मुख हुन्छन्। पे्रमको यही िैभिशाली रूपले नै नर-

नारीको सम्बन्ध समृद्ध हुन्छ।४५२ पे्रम ती महान मूल्यहरूमध्ये एाईटा हो जसले जीिन चजाईने योग्य बनााईाँछ। 

पे्रमको ाऄन्तरमा ाअनन्दको भािना  हुनु यसको प्राथचमक शतष हो।४५३ िरेन्ट रसेलले िृहत्तर क्षेिलााइ समेट्न े

ाईद्दशे्य भएको पे्रममा ाऄझ गचहरााआ र गम्भीरता ाअाईन सके्न कुरा गरेका छन्।४५४ पे्रमको चिचशष्ट स्िरूपबाट नै 

रचतराग ाईत्पन्न हुन्छ। रचतराग पे्रमको गहन घनत्िबाट ाईत्पन्न हुने जैचिक र मानचसक प्रह्लिया हो। ाऄताः पे्रम यौन 

सम्बन्धको मानचसक ाअयाम हुाँदाहुाँद ैपचन यसको ाऄभािमा पारस्पह्ऱरक सम्बन्धहरू समाप्त हुनसक्छन्।४५५ 

चसमोन िुभाको भनााआाऄनुसार चििाह पे्रममा ाअधाह्ऱरत हुाँदनै। पे्रम र चििाहको यो ाऄन्तर ाअकचस्मक 

नभएर चििाह सांस्थाचभि भएको चिरोधाभास हो। भािनात्मक ाऄथिा कामनात्मक ाअिश्यकताहरूको 

ाअधारमा गह्ऱरएको चििाहमा पे्रम र सौन्दयषको ाऄपेक्षा सामाचजक स्तर र भौचतक सुख सुचिधाहरूप्रचत बढी 

ध्यान ह्लदाआन्छ। पुरुर्ले ाअफ्नो लाचग होाआन तर पह्ऱरिार र सन्तानको लाचग माि चििाह गछष।४५६ पे्रम स्िताःस्फूतष 

भए तापचन चििाह एाईटा औपचाह्ऱरक चनणषय हो। नरले चििाहाऄचघ र पचछ परस्त्रीसाँग यौन सम्बन्ध राखेको 

हुनसक्छ तर नारीलााइ भने यौन पचििता औ पचतव्रता धमषको शतष राचखएको हुन्छ।४५७ नर-नारीमाझ 

समानताको व्यिहारले माि नारीय गुणहरूमा पह्ऱरितषन सम्भि छ।४५८ चििाहलााइ नर-नारीको जन्मदचेख 

मृत्युसम्मको साथ माि होाआन जीिनेत्तर ाऄनन्त यािाको साथ माने्न खचलल चजब्रानको मतानसुार शतषचिहीन 

पारस्पह्ऱरकतामा माि नर-नारीले स्िगीय ाअनन्द प्राप्त गनष सक्छन्।४५९ 

२.२.२.४. नर-नारी सम्बन्धको ाऄनौपचाह्ऱरक स्िरूप 

२.२.२.४.१. प्रेम सम्बन्ध 

चििाह र पह्ऱरिार सांस्थादचेख बाचहर पचन नर-नारी सम्बन्धको स्िरूप दखे्न पााआन्छ। यसमा पे्रम सम्बन्ध 

एाईटा हो। जाचत, धमष, स्तर, िगष, भूगोल ाआत्याह्लद कारणहरूले पे्रमीयुगल चििाह र पह्ऱरिार सांस्थाचभि प्रिेश 

गनष सिैनन्। कचतपय जोडी स्िेच्छाले पचन यस व्यिस्थाचभि बााँचधन चाहाँदनैन्। यो पूणषताः भािनात्मक 

प्रगाढताको सम्बन्ध हो। कुनै औपचाह्ऱरक चिधान नभएकोले यस सम्बन्धलााइ सामाचजक ाऄनुशासनचभि बााँध्न  

४५२. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ ३४५ 

४५३. यौन मनोचिज्ञान, पूिषित्, पृष्ठ २६३ 

४५४. पूिषित्, पृष्ठ २६४ 

४५५. पूिषित् 

४५६. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ १९९ 

४५७. पूिषित् 

४५८. स्त्रीयों कह्ळ पराचधनता, पूिषित्, पृष्ठ ९१ 

४५९. द प्रोफेट, २००९, खचलल चजब्रान,स्टेरचलङ पचब्लससष, नयााँ ह्लदल्ली, पृ. २० 
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सह्लकन्न र यसलााइ सामाचजक सुरक्षा िा नैचतक मयाषदा प्राप्त हुाँदनै। साचत्िक पे्रम सम्बन्ध पूणष रूपमा ाअचत्मक 

हुन्छ। शारीह्ऱरक सहिास नभाइ पचन पे्रम सम्बन्ध बााँचचरहन सक्छ। राधा र कृष्ण, मीरा र कृष्णको सम्बन्धलााइ 

यस्तै ाअचत्मक पे्रमको ाईदाहरण भन्न सह्लकन्छ। 

२.२.२.४.२. सहिास सम्बन्ध (Live in Relationship) 

पे्रम सम्बन्धहरूको चिकचसत रूप सहिास सम्बन्धमा पह्ऱरणत हुन्छ। कचतपय ाअिश्यकताले, 

पह्ऱरचस्थचतले पचन यस्ता सहिास सम्बन्ध स्थाचपत भएका हुन्छन्। ाअपसी समझदारीमा नर-नारी यगु्म 

औपचाह्ऱरक चििाह सांस्थानदचेख बाचहर धेरै कालदचेख एकसाथ िास गन ेप्रह्लिया नै सहिास सम्बन्ध हो। यस्ता 

सम्बन्धहरू चििाहका औपचाह्ऱरक चिचध चिधानाऄनुसार तय गह्ऱरएका हुाँदनैन ् तर दाुइ चिपरीत चलगगी 

व्यचिहरूको ाअपसी समझौतामा यो ाअधाह्ऱरत हुन्छ। भारतीय कानुनले पचन नर नारीको यस्तो सहिासलााइ 

चििाहकै रूपमा माचनचलन्छ जबसम्म यी जोडीले ाअफूलााइ चििाह नभएर सहिास सम्बन्धमा भएको कुरा 

घोर्णा गदनै। सहिास सम्बन्ध सांस्थागत सांचिधानाऄनसुार नभए तापचन कानुनी कािाषही भएको खण्डमा 

चििाह गनषका चनचम्त ाअिश्यक सबै शतषहरू पूरा गह्ऱराआएको हुन ाअिश्यक छ। नर-नारीको ाअयु ियस्क तथा 

चनम्नतम २१ िर्ष र १६ िर्ष हुन ाऄचनिायष छ। दिुै ाऄचििाचहत हुन ाअिश्यक छ। चििाचहत व्यचिले ाऄन्यसाँग 

सहिास सम्बन्ध राखेको ाअरोप भए ाईसलााइ भारतीय कानुनको ४९७ धारा ाऄन्तगषत यौन ाईत्पीडनको ाऄपराधी 

भएको ठहर गह्ऱरन्छ। चििाह तथा पह्ऱरिार नर-नारीको व्यचिगत सीमासम्म माि सीचमत नभएर पह्ऱरिार र 

समाजका सबै सम्बचन्धत एकााइहरूसाँगको सम्बन्ध हो। चििाह सांस्थाचभि नर-नारील े एकसाथ चिचभन्न 

सम्बन्धहरूको भूचमका पालन गछषन् तर सहिास सम्बन्ध पूणष रूपमा एक जोडी नर-नारीमाझ सीचमत भएको 

सम्बन्ध हुन्छ। यसबाट ाऄन्य सम्बन्धहरू फस्टााईाँदनै। नर नारीले एाईटा िास तथा घरलााइ ाअपसमा भोग गछषन् 

तर त्यहााँ गृहस्थी हुाँदनै। नर नारील ेाअपसमा पचत पत्नीको भूचमका पूणष रूपमा पालन गछषन् तर पचत पत्नीको 

दजाष भन े प्राप्त गदनैन्। सहिास सम्बन्ध नर नारीको ाअपसी सम्झौतामा माि ाअधाह्ऱरत भएको हुनाले कुन ै

कानुनी प्रािधानहरू यसमा लागू हुने तर्थय गरााईने ाऄिसर थोरै माि हुन्छ। यसको स्थापना जस्तै चिच्छेद पचन 

ाऄनौपचाह्ऱरक हुन्छ। यसकारण घरेलु ह्ऴहसा ाऄचधचनयम २००५ को २ (एफ)ाऄनुसार पचतबाट पत्नीले क्षचतपुरण, 

भरणपोर्ण ाआत्याह्लदको दाबी गने प्रािधान रहाँदनै। दााआजो चिचध ४९८ क ाऄनुसार सहिासी पत्नीले दााआजो र 

सम्पचत्त सम्बन्धी ाईत्पीडनको ाअरोप पचन पचतमाचथ लगााईन सक्दनै। सहिास सम्बन्ध नर-नारीमाझको 

ाऄस्थायी सम्बन्ध हो। यो समयसापेचक्षत हुन्छ। यो नर-नारीमाझको भािनात्मक सम्बन्ध हो। यसबाट बन्धुत्िको 

हार्क्रदकता र ाईदारता प्राप्त हुन्छ। पह्ऱरिारको चापपूणष जीिनशैलीबाट ाऄिकाश पााईनलााइ पचन माचनसले यस 

ह्लकचसमका सम्बन्ध चनमाषण गछषन्। 
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३. ाअधचुनक भारतीय नपेाली कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

ाऄचधकाांश चिद्वानहरूल े ाअधचुनक नेपाली कथाको थालनी शारदा पचिकाको िर्ष १ ाऄगक ५ जेठ 

१९९२ (सन् १९३५) मा प्रकाचशत कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको नासो कथाबाट भएको चिचार प्रकट गरेका 

छन्।४६० ययचप, यसभन्दा धेरैाऄचघ गोखाष सांसार (१९२७) मा रूपनारायण ह्ऴसहको ाऄन्नापूणष प्रकाचशत भएको 

ाऄचन यसले ाअधुचनक नेपाली कथाको स्िरूप प्रस्तुत गनष सक्षम भएको बतााआएको छ।४६१ गुरुप्रसाद मैनाली 

ाअफ्नो लेखनकालभह्ऱर ाअदशषिादी चिचारधाराबाट पे्रह्ऱरत छन् ाऄचन रूपनारायण ह्ऴसहले रोमाचन्टक 

ाअदशषिादलााइ छोडरे सामाचजक यथाथषमुखी कथाहरू लेखेका छन्, यसकारण कथा निरत्न (सन् १९५०) 

ाअधुचनककालको महत्त्िपूणष कथासगग्रह बनेको पााआन्छ। ाअधुचनककालका ाऄन्य ाईल्लेखनीय कथाकारहरू 

चिश्वेश्वरप्रसाद कोाआराला, पुष्कर शम्शेर र बालकृष्ण सम हुन्। चिश्वेश्वरप्रसाद कोाआरालाले मान्छेको मानचसक 

सांसार र रचतरागात्मक ाअिेग-सांिेगलााइ कथामा चचिण गरेका छन्। ाईनले ाऄचधकाांश कथामा नर-नारी चबचको 

मनोिैज्ञाचनक सूक्ष्मता औ रागात्मक जह्ऱटलताहरूलााइ कथाका मूल चिर्य बनाएका छन्। दोर्ी चश्मा (१९४८) 

सगग्रहका कथाहरूमा यस्ता स्िरूप दखे्न पााआन्छ। पुष्कर शम्शेर र बालकृष्ण समका कथाहरूमा सामाचजक 

बन्धन, परम्परा, रीचत-ह्ऱरिाज ाअह्लदबाट प्रभाचित बाह्य ाअचरणले नै नर-नारी सम्बन्ध सन्चाचलत र पे्रह्ऱरत 

भएको दचेखन्छ। चिश्वेश्वरप्रसाद कोाआरालाबाट थाचलएको नर-नारीको मनोिैज्ञाचनक र रचतरागात्मक चिशे्लर्णको 

स्िरूप चभक्षु, गोचिन्दबहादरु गोठाले, पोर्ण पाण्ड,े रमेश चिकल ाअह्लद कथाकारहरूका कथामा पचन पााआन्छ। 

ाअधुचनक नेपाली कथाको ाऄध्ययन गदाष नर-नारीको सम्बन्ध एाईटा मूल चिर्यिस्तु भएको पााआन्छ। 

चिचभन्न समयका कथाकारहरूले चिचभन्न प्रकारले यस सम्बन्धको स्िरूपलााइ कथामा चचिण गरेका छन्। 

भारतीय नेपाली कथा साचहत्यका महत्त्िपूणष कथाकारहरूले ाअाअफ्ना कथाहरूमा गरेका नर-नारी सम्बन्धको 

चचिणलााइ  सांचक्षप्तमा चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ । 

३.१. रूपनारायण ह्ऴसहको कथासगग्रह कथा निरत्न-मा चचचित नर-नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन 

रूपनारायण ह्ऴसहको कथासगग्रह कथा निरत्न सन ्१९५० मा प्रकाचशत भएको चथयो। यस सगग्रहमा 

नौिटा कथाहरू सगग्रचहत छन्। तीमध्य ेपााँचिटा कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धलााइ मूल चिर्यिस्तु बनााआएको 

छ। यी कथाहरूमा सम्बचन्धत चिर्यलााइ चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ । 

३.१.१. पोखराज 

पोखराज कथा निरत्न कथा सगग्रहको पचहलो कथा हो। यसमा पोखराज र पुष्पमचणको पे्रम 

सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ।  कथामा, सामाचजक स्तर नर नारीको सम्बन्धमा बाधक बनेको छ। पुष्पमचण  

 

४६०. ाअधुचनक भारतीय नेपाली कथा चिसां २०६४, ाऄचिनाश ्ेष्ठ,  साझा प्रकाशन नेपाल, पृष्ठ ३४ 

४६१. नेपाली साचहत्यको पह्ऱरचयात्मक ाआचतहास, २००९, घनश्याम नेपाल,  एकता बुक हााईस, चसलगढी, पृष्ठ १९२ 
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प्रगचतशील छ र यस्तो बन्धन मान्दनै तर पोखराज परम्परादचेख मुि बन्न सकेकह्ळ छैन। ाईसले ाअफू ाऄपराधी 

बनीकन पुष्पमचणको सामाचजक प्रचतष्ठा बचााईने काम गरेकह्ळ छ। कथामा पे्रमको ाअदशष स्िरूपलााइ प्रस्तुत 

गह्ऱरएको छ। 

३.१.२. चजम्मािारी कसको? 

चजम्मािारी कसको? कथा निरत्न कथा सगग्रहमा सगगृचहत दोस्रो कथा हो। यसमा रत्नबहादरु र 

पद्माको कथा रचचएको छ। कथामा, पह्ऱरिारको सही मागषदशषन र लालन-पालनको ाऄभािमा तरुण तरुणीहरू 

ह्लदशाभ्रम हुने कुरालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। एक ाईदार व्यचिको चिशाल चिचारले भत्केको गृहस्थी बस्न,े 

पथभ्रष्टहरूले सही बाटो भेट्डााईने सम्भािना हुन्छ भने्न कुरा चचचित छ। 

३.१.३. चबतकेो कुरा 

चबतेका कुरा कथा निरत्नको चौथो कथा हो। कथामा कथािाचक स्ियां मूल नर चह्ऱरिमा चचचित छन् 

ाऄथिा यो कथा प्रथम पुरुर् र पूिषदीचप्त शैलीमा लेचखएको छ। कथामा, नर-नारीमाझ सम्बन्धको मूलाधार 

पारस्पह्ऱरक चिश्वास र प्रचतबद्धता हो भने्न बुझााआएको छ। पह्ऱरिार सम्पन्न नरहरूले कसरी भािनात्मक 

ाऄपह्ऱरपक्वता दखेाएर गृहस्थी सुख नष्ट गछषन् र परस्त्रीप्रचत मोचहत बन्छन् भने्न कुरा पचन कथामा चचचित छ। 

एाईटी नारीलााइ धोखा ह्लदन े नरले ाऄकी नारीप्रचत पचन चिश्वास कायम राख्न सक्दनै भने्न कुरा यहााँ प्रस्ततु 

गह्ऱरएको छ। 

३.१.४. चिध्िस्त जीिन 

चिध्िस्त जीिन कथा निरत्न सगग्रहमा सगगृचहत ाअठौ ाँ कथा हो। यसमा नर-नारीको िैिाचहक जीिनलााइ 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। कथामा शगकालु र सगकुचचत नर मानचसकताको चचिण गह्ऱरएको छ। युद्धल ेाईत्पन्न गरेको 

मनुष्यको चिचचलत मानचसकता तथा युद्धपीचडत नर-नारीको कथा नै चिध्िस्त जीिनको कथा हो। 

३.१.५. हत्याकाह्ऱरणी 

हत्याकाह्ऱरणी कथा निरत्न सगग्रहको निौ ाँ कथा हो। िास्तिमा यो मानकुमारीको कथा हो तापचन 

ाईसको िैिाचहक जीिनको प्रसगग पचन बुचनएको पााआन्छ। ाईसको पचत ाऄह्लिकाको ट्डुचनचसयामा युद्धभूचममा 

खह्ऱटएको चथयो। कथामा परोक्ष रूपमा युद्धको िीभत्सताले ाईत्पन्न भएको समस्या छ। पचत-पत्नीको सम्बन्धमा 

दहेको पचिितालााइ पचहलो शतष माचनएकोले मानकुमारीमा क्षोभ र ग्लाचन छ। पचत-पत्नीमाझ सुमधुर पे्रम 

सम्बन्ध छभए तापचन  खलपािको प्रिेश नै नर-नारीको गहृस्थी नष्ट गने एकमाि कारण बनेको छ। 

३.१.५. रूपनारायण ह्ऴसहको कथामा चचचित नर-नारीको सम्बन्धलााइ चनम्न प्रकारले बुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ  

क. कथामा, औपचाह्ऱरक, ाऄनौपचाह्ऱरक नर-नारी सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

ख. कथामा प्रेमलााइ ाअदशष र ाईदार स्िरूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। 
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ग. नर-नारीको सम्बन्ध सामाचजक सांस्कारद्वारा पोचर्त हुन्छ भने्न कुरा पचन चचिण गह्ऱरएको छ। 

ङ. कथामा युद्ध, चिछोड, मृत्यु, हत्या र धोखा ाअह्लदको चचिणद्वारा नर नारीको सम्बन्धको िासदी दखेााआएको 

छ। 

३.२. ाआन्रबहादरु रााइको चिपना कचतपय कथा सगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक 

ाऄध्ययन 

ाआन्रबहादरु रााइ नेपाली ाआचतिृत्तात्मक गयाख्यान र साचहत्यालोचनको क्षेिमा सिषदा नव्यतामुखी 

लेखनकारका रूपमा चचचनएका र माचनएका छन्। ाअधुचनक भारतीय नेपाली कथामा प्रयोगिादी प्रिृचत्तलााइ 

चभत्र्यााईने र मलजल गने पचहला कथाकार पचन ाईनी न ै हुन्। एकजना साचहत्यसजषक र चचन्तकको सन्तुचलत 

स्िरूप ाईनको व्यचित्िमा ाऄाँटाएको दखे्न सह्लकन्छ।४६२ ाईनका ाअजसम्म प्रकाचशत कथाका पुस्तकहरू यसप्रकार 

छन्, चिपना कचतपय (१९६०), कथास्था (१९७२), कठपतुलीको मन (१९८९), लखेहरू र झ्याल (२०००)। 

चिपना कचतपय पुस्तकचभि तेाआसिटा कथाहरू सगग्रचहत छन्। तीमध्ये केही कथाहरूमा नर नारीको 

सम्बन्धलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ। यी कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ चनम्नप्रकारल े

ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

३.२.१. रातभह्ऱर हुरी चल्यो 

रातभह्ऱर हुरी चल्यो  चिपना कचतपय कथा सगग्रहमा सगगृचहत पचहलो कथा हो। कथामा कालेको बाबु 

र कालेकह्ळ ाअमा (पचत-पत्नी)को गृहस्थी सांसारको रूपलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ। नर-नारीको कुनै चिशेर् 

व्यचििाचक नाम राचखएको छैन। दाुइ दार्जजचलङ बजारसाँग सांल्न  कुनै बस्तीमा बस्न ेबाचसन्दा हुन्। दाुइ छोरा 

छोरी छन्। छोराको नाम काले र छोरी ाऄनाम नै छे। 

रातभह्ऱर हुरी चल्यो ह्लकसान दम्पतीको दाम्पत्य सांसगषको कथा हो। हुरी चल्दा दिुैले एकाऄकाषको साथ 

ह्लदएका छन्। कालेको बाबु नर स्िभािल े पचहले झोंकह्ळ र भािुक भाआहालेको भए तापचन कालेकह्ळ ाअमा दढृ 

दचेखन्छे। ाअपद चिपदमा दिुै एकाऄकाषका सहभागी बनकेा छन्। भत्कोसहरूलााइ बनााईनमा पचन दिुै समान 

सहयोगी भएका छन्।४६३ दिु ैपचत-पत्नीले ाअफ्नो माटो, घडरेी र पह्ऱरिारमाचथ कतषव्य, दाचयत्ि र ाऄचधकारलााइ 

स्ितस्फूतष रूपले बोध गरेका छन्। पचत-पत्नी ाअफ्नो जााँगर र पचसनामा भरोसा राख्छन् ाऄचन एकाऄकाषको 

भािनात्मक सम्बल पचन बनकेा छन्। रातभह्ऱर हुरी चलेर पचन चतनीहरूको दाम्पत्य सांसारलााइ क्षचत पुऱ्यााईन 

सकेको छैन। 

 

४६२. नेपाली साचहत्यको पह्ऱरचयात्मक ाआचतहास, पूिषित्, पृष्ठ २ 

४६३. ाअपद चिपद जहीं पचन छ। हो, हुरीले चबगाऱ्यो तर ाऄब सबै ठीक बनााआहाल्छौं, कुनै नसह्लकने काम होाआन त्यचत गनष। ाअफ्नो घर 

छ। गोठ छ, गोठमा गााइहरू छन्, बारी छ, बारीमा तीस चालीस भऱ्याङ बााँसहरू छन्, गगून र नेभारोका रुखहरू छन्, कााँिाको 

लहरा ाअकाशचतर जााँदछै, हुरीले कचत पो चबगानष सक्छ र? ाआाः ाऄब गएर बनााआहाल्नुपछष.. पृष्ठ ९ 



१०७ 

 

३.२.२. जाराः भएकै एाईटा कथा 

जार भएकै एाईटै कथा  चिपना कचतपय कथासगग्रहमा सगगृचहत दोस्रो कथा हो। रूरमान गुरुङ, 

हर्षजीत र ठुली तीन मूल चह्ऱरिहरूको िह्ऱरपह्ऱर यो कथा बुचनएको छ। कथामा, चमतरेी सम्बन्धको सांस्कार र 

चह्ऱरिबारे ाईल्लेख छ। पह्ऱरिारमा चमतेरी सम्बन्ध भएको कारणले रूरमान र ठुलीको चििाह हाडफोरा चििाह 

हो।४६४ बाबुल ेाअफ्ना सारा पैतृक ाऄचधकारहरूबाट ाईसलााइ िचञ्चत गह्ऱरह्लदएको छ।४६५ रूरमान ठुलीसाँगको पे्रम 

सम्बन्ध चमतेरी सााआनोभन्दा जेठो हो भने्न चिचार राख्छ।४६६ ययचप, सामाचजक सांस्कार र रीचत चनयमले ती 

बााँचधएका छन्। ठुलीले पचन रूरमानसाँग सुखद ् दाम्पत्य जीिनको सपना दखेेकह्ळ छ।४६७ पे्रमप्रचतको 

ाअत्मचिश्वासले यी दाुइले हर्षजीतको हृदयलााइ पचन चजत्न सकेको छ। पे्रम नै रूरमानको साहस, िीरता र 

समपषणको सम्पूणष ाउजाष भएको छ। ययचप, ती सामाचजक सांस्कार र रीचत-चनयमले बााँचधएका छन् यसकारण यी 

दाुइ नर-नारी दशे छोडी मुगलानचतर लागेका छन्।५६८ 

३.२.३. छुट्डााआयो 

छुट्डााआयो चिपना कचतपय कथासगग्रहमा सगगृचहत चौथो कथा हो। यसमा भचिमान र लक्ष्मीको 

दाम्पत्यलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ। यी दिुै चनम्निगीय ाअर्जथक चस्थचतका प्रचतचनचधहरू हुन्। यी पचत-पत्नी 

सम्बन्ध चिच्छेद गनष चाहन्छन्। पञ्चायतले पचन पचत-पत्नीलााइ चमलााईने होाआन तर छुट्डााईन े काम माि गनष 

सक्छ।४६९ दिुै छुह्ऱटन तयार भए। पचत-पत्नी छुह्ऱट्टदा चसन्को पागग्राको प्रह्लिया भयो। घरमा भएका भााँडाकुाँ डा, 

लुगाफाटा, थोिा मोिा, छोरा ाअह्लद पचन परस्परमा छुट्डााआयो। सामानहरू छुट्डााईाँदा दाुइको भागमा केही कम 

केही बेसी प्रचतशत पऱ्यो, दिुैले ाऄचमलो मान्द ैमाचनचलए। भचिमानले पत्नीलााइ ह्लदनुपने ाअर्जथक भरपााइ पचन 

ह्लदएपचछ छुट्डााईने काम समाप्त भयो। छुट्डााआयो कथामा पञ्चायत बसेर दाुइ पचत-पत्नीलााइ दाम्पत्य सम्बन्धबाट 

छुट्डााईने काम भएको छ। दाुइ नर-नारीले परस्परमा चिचनमय गरेका ाऄनके साझा िस्तुहरू, ाअाअफ्ना रहन  

 

 

 

४६४. ाऄचन हामी पचन यो छोरीले गरेर ाऄब एक घर भयौं। ....हामी दाुइ घरचभिमा ाऄब चबहबेारी हुाँदनै, हाडफोरा होाआन्छ। 

त्यस्तोलााइ सन्तानबाट लखेट्नुपछष। हामीचभि ाऄब जुठो लाग्छ। हाम्रा छोराछोरीहरू सब दाजु बैनी भए। पृष्ठ २० 

४६५. मलााइ त ाअमाले घरमा फकेर ाऄब नाअाईनू भनेर खबर पठाएको छ, बाबुले जम्मै हकदचेख मलााइ काह्ऱटह्लदएछ। पृष्ठ २२ 

४६६. चमतेरी सााआनो पचछको हो, त्योभऩ्दा ताँसाँग ज्येठो सम्बन्ध मेरो ाऄकै छ। पृष्ठ १५ 

४६७. ह ेाइश्वर, म ाईसकह्ळ पत्नी हुन पाए दाुःख जम्मै सुख मान्नेछु, ाऄरू केही यस जुनीमा चाहनेछैन। पृष्ठ १३ 

४६८. हामीलााइ घरको ढोका थुचनएको छ। दशेको बाटो बन्द छ। ाअफ्नो जातचबना दशेमा बााँच्न सह्लकन्न। दाजु, यता कता हाम्रो लाचग 

एाईटा बाटो ाऄचघ दखेेको जस्तो लाग्छ... पृष्ठ २६ 

४६९. छुह्ऱट्टन नै हो भने त कचहरीमा गयौ ाँ भने झन् पक्का गरेर छुट्डााआह्लदन्छ। चमलााईने काम कचहरीले गनष सिैन तर पन्चायतले त्यो 

गनष सक्छ। ...छुह्ऱट्टन राजी छौ ह्लक छैनौ? भनेर प्रश्न नगरेर बरू, चमल्न राजी छौ ह्लक छैनौ? भन्ने प्रश्न गनुषपछष। पृष्ठ ३६ 
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सहन, चिचार, भािना सबैलााइ एक एक गरेर छुट्डााईने काम भएको छ। यसरी िस्तहुरूको फााँटिारीमा पचत-

पत्नीको ाअन्तह्ऱरक पारस्पह्ऱरकता चनम्न ाऄिस्थामा पुगेको दचेखन्छ। पचत-पत्नी छुरटदा घरको चझटीचमटी, एकान्त 

कुरा, प्रचतष्ठा, मान ाऄचभमान कसरी एक एक गद ैसािषजचनक भएको र ाअफूसाँग केही बााँकह्ळ नरहकेो दचेखन्छ। 

पचत-पत्नीको सम्बन्ध एकान्त एकात्म्यमा न ै सम्माचनत रहने पचन बुचझएको छ। नेपाली समाजमा घरको 

सम्पचतमाचथ पचत-पत्नीको समान ाऄचधकार रहने कुरा बुचझएको र लक्ष्मीलााइ छुटानाम भए तापचन पचतले सके 

जचत ाअर्जथक सम्बल ह्लदएको छ। लक्ष्मीले पचन घरको चझटीचमटीमाचथ ाअफ्नो ाऄचधकारको दाबी गनष छोडकेह्ळ 

छैन। यस ाअधारमा पचत-पत्नीको पारपाचुकेको पारम्पह्ऱरक प्रह्लिया चनकै सहज र लचचलो भएको दचेखन्छ। 

३.२.४. चपरासी 

चपरासी चिपना कचतपय कथासगग्रहमा सगग्रचहत छैटौ ाँ कथा हो। ाऄजय र नमषदा रामलाल चपरासीको 

छोरा-छोरी हुन ्ाऄचन ाऄजयकह्ळ ाअमा पत्नी। एक्कााआस िर्षको ाईमेरमा रामलाल चपरासीले यो नोकरी समातेको 

चथयो। काम गरेको एक्कााआस िर्षपचछ छोरा ाऄजयले ाऄह्लफसमा क्लकषको काम पाएपचछ बाबुलााइ नोकरी छोड्न े

दबााई ह्लदाआरहकेो छ। यसो गनुषको एाईटै मूल कारण ाऄजयले कसैले ाअफूलााइ चपरासीको छोरा भनरे सम्बोधन 

गरेकोमा हीनता ाऄनुभि गछष।४७० छोरी नमषदा र पत्नीले पचन मनमनै चपरासीको पह्ऱरिार भचनमाग्दा 

लघुताभास भोगेको हो। तर चपरासी ाअफ्नो स्ित्िको ाअत्मचिश्वासमा दढृ भएको दचेखन्छ।४७१ ाईसल े

पह्ऱरिारको यस्तो व्यिहारको चिरोध गऱ्यो।४७२ तर चस्थचत ह्लदनह्लदन ै ाईसको चनचम्त हीनत्तर हुाँद ै गएको छ। 

छोराले ाईसलााइ ाअदर गनष छोडकैे चथयो तर पत्नीले पचन ाईसलााइ माया गनष छोचडसकेकह्ळ चथाइ।४७३ छोरील े

धेरथोर ाईसको ख्याल राख्थी। ययचप, रामलाल नोकरी छोड्न, पेन्सन बेच्न, फन्डको पैसा चझक्न कसैगह्ऱर पचन 

तयार हुन सकेन तर पह्ऱरिारको यस्तो दबााईलााइ झेल्न पचन सकेन र ाअत्महत्या गरेको छ। 

कथामा पचत-पत्नीको सम्बन्ध कमजोर दचेखन्छ। पत्नीले पचतलााइ एक जीिनसाथी सरह साथ ह्लदन 

सकेकह्ळ छैन। ाऄजयकह्ळ ाअमा पचन बाह्य शान र ाअडम्बरमा ाऄचधक ाअग्रही भएकह्ळ र पचतको ाऄिस्थाप्रचत 

हीनभाि राख्ने दबुषल नारी बनेकह्ळ छ। कथामा चचिण गह्ऱरएको नर-नारी सम्बन्धले मानिीय सम्बन्धको मयाषदा 

राख्न सकेको छैन। 

३.२.५. जगत र साचििीको दाुःखान्त कथा 

जगत र साचििीको दाुःखान्त कथा चिपना कचतपय कथा सगग्रहमा सगगृचहत सातौ ाँ कथा हो। जगत र  

 

४७०. ....हाम्रो ाऄको नाम हुाँदनै? चपरासीकह्ळ छोरी भनेपचछ ाऄपढ र चोरले पचन मेरी बैनीलााइ हनेे ाअाँट गछष। चतमीलााइ धम्कााईने 

चहम्मत गछष। पृष्ठ ६० 

४७१. ...मेरो हातखुट्टा चलुञ्जेल म कुनै नाथे नाथेनीको कमााआमा ाअशे भएर बचस्दनाँ। पृष्ठ ६३ 

४७२. खूब ठुलो बाबु काम गने जन्मेछ यो घरमा, नाथे घमण्डी। ऐले ाईठेर त्यसको बालमा चघस्याएर सडकमा चनकाचल्दन्छु मो। पृष्ठ 

६० 

४७३. छोराले बाबुजस्तो नगरोस्, तर स्िास्नीले पचन लो्ेन जस्तो नगदाष हाम्रो मन चबचग्रन्छ... पृष्ठ ६६ 
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साचििी कथाका मूल नर-नारी चह्ऱरि हुन्। कथाकारल ेाअफ्नो जीिनको ाऄनुभिको रूपमा यो कथा सनुाएको छ 

यसकारण यो तसे्रो दचृष्टचबन्दमुा लेचखएको छ। जगतले कलेजमा प्रथम िर्ष बी.ए. पढ्ने तरुण केटा हुाँदा न ै

साचििीलााइ पे्रम गरेको ाअत्मस्िीकृचत ह्लदएको छ। साचििी साह्र ैसुन्दरी  र ाअफूसाँग सुहााईने भएकह्ळ कुरामा 

ाईसलााइ चिश्वास चथयो। यो कथा जगतको मानचसक पे्रमको कथा हो। ाईसल ेसाचििीलााइ पे्रम गरे तापचन पे्रम 

प्रकट गनष भन ेसकेन। ाईसको पे्रम ाउ ाअफैचभि माि बााँचचरह्यो। साचििीलााइ पे्रम गरेर चिचिध कल्पना गरेर 

ाईसले मानचसक सुख भोग गऱ्यो तर यस पे्रमले सम्बन्धका ाऄरू पक्षहरू खोल्न ेाऄिसर पाएन। 

३.२.६. ज्ञानने्रको कथा 

ज्ञानेन्रको कथा चिपना कचतपय कथा सगग्रहमा सङ्गृचहत निौ ाँ कथा हो। यस कथामा एाईटा चििाचहत 

नरको चििाहते्तर सम्बन्धबारे औ नर जाचतको मनोिैज्ञाचनक ाऄिस्थानबारे पचन मन्थन गह्ऱरएको छ। सम्पन्न घर, 

सुशील पत्नी हुाँदाहुाँद ैपचन पचतले घरबाचहर पे्रमसम्बन्ध राख्छन् ह्लकनभन ेबाचहर कसकैो थोरै मायाको पाएको 

भ्रममा माि पचन ाअफ्नो जीिन रचसलो भएको ाऄनुभि गछषन् र ाऄनुभि गछष। र पचत चििाह बन्धनमा बााँचधएता 

पचन स्िभािले फुक्का र एक्लो हुन्छ।४७४ िास्तिमा पचतको चनचम्त घरकह्ळ स्िास्नी नै पचहलो चुनााई हुन्छ, पत्नीको 

पे्रम नपाए पचतले ाअत्महत्या गनष सक्छ यसलााइ पचत हृदयको कुनै ठुलो चनयम हो भने्न चिचार राख्छ। यस 

कथामा घर पह्ऱरिार बनााईने तर घर पह्ऱरिारकै माि भएर बााँच्न मन नपरााईने, परम्परागत ाऄथषमा बद्ध तर 

मानचसक रूपले मुि हुन चाहन े नर चह्ऱरिलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। चसमोन िभुाले यसलााइ नर जाचतको 

जन्मजात मनोिैज्ञाचनक प्रिृचत्त भनेकह्ळ छन्।४७५ 

३.२.७. ाआन्रबहादरु रााइका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन गदाष चनम्न बुाँदाहरू प्रष्ट भएर 

ाअाईाँछन,् 

१. पचत-पत्नीमा पारस्पह्ऱरक प्रीचतबोध र दाचयत्िबोध पााआन्छ। 

२. पचत-पत्नीमा पारस्पह्ऱरक पे्रम र सम्मानको भािना नभएको पचन पााआन्छ। 

३. जारी चििाहको चचिण पााआन्छ। 

४. पे्रमका चिचिध रूपहरू छन्। दचैहक ाअकर्षण, ाअचत्मक ाअग्रह र ाऄव्यि ाआच्छाका रूपमा पे्रमलााइ कथामा 

रचचएका छन्। 

५. चििाह चिच्छेदका सािषजचनक प्रसगगहरू छन्। 

६. पे्रम र चििाहमा ाअन्तह्ऱरक र बाह्य द्वन्द्व छ। ाअत्महत्याका प्रसगगहरू पचन रचचएका छन्। 

 

४७४. स्त्री उऩेक्षऺता, ऩूर्वर्त,् ऩषृ्ठ १९५ 
४७५. पूिषित् 
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३.३. चशिकुमार रााइको कथासगग्रह खहरे-मा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

मैनाली र ह्ऴसहका ाईत्तराचधकारी ाऄचन चिशेर् गरी मैनालीका भारतीय प्रचतरूप कथाकारका रूपमा 

समालोचकहरूद्वारा चिशेर् चचाष गह्ऱरएका चशिकुमार रााइले नेपाली कथालााइ एाईटा नयााँ प्रिृचत्तगत ाअयामतफष  

पचन मोडकेा छन्।४७६ ाअजसम्म ाईनका पााँचिटा कथासगग्रह प्रकाचशत भएका छन् ती यसप्रकार छन्, िचन्टयर 

(१९५१), यािी (१९५६), खहरे (१९७६), बडाचडनर ( (१९८८) र चशिकुमार रााइका सात कथा (१९९४)। 

ाईनको खहरे कथा सगग्रहलााइ साचहत्य ाऄकादमी पुरस्कारद्वारा सम्माचनत गह्ऱरएको छ। 

चशिकुमार रााइको खहरे कथा सगग्रहचभि दसिटा कथाहरू सङ्गृचहत छन्। तीमध्ये चारिटा 

कथाहरूमा नर-नारीको सम्बन्धलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ। यी कथाहरूमा चचिण गह्ऱरएको नरनारी 

सम्बन्धको ाऄध्ययन यसप्रकार गनष सह्लकन्छ - 

३.३.१. चसलचभया 

चसलचभया, खहरे कथा सगग्रहको दोस्रो िमको कथा हो। यो लन्डन सहर छेाईछााईमा बसेको ्मजीिी 

बस्तीको पृष्ठभूचममा रचचएको कथा हो। ्ीमती चसलचभया डचेनस कथाकह्ळ मूल चह्ऱरि हो ययचप ाईसको 

जीिनिृत्तको माध्यमद्वारा एचलना र एडिडषको जीिनको प्रसगगहरूलााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। एचलना 

चसलचभयाकह्ळ छोरी र एडिडष एचलनाको पे्रमी हो। चसलचभया ाईमेरले प्रौढ ाऄिस्थामा पुगेकह्ळ छ। स्िगीय लरेन्स 

डचेनस ाईसको पचतको नाम हो। ाउ कारखानामा काम गने सामान्य ्चमक चथयो। कारखानामा काम छुट्टी भएर 

ाअधा रातसम्म क्लबघरमा चबतााईाँ र्थयो। ाउ धेरै रक्सी खाने बानी भएको कडक चमजासी व्यचि चथयो। लापरिाह 

ह्लकचसमको जीिनशैली भएकोले गदाष ाईसको चाड ै मरण भयो। चसलचभयाले नै एचलना र ाऄलिेड (छोरा 

छोरी)लााइ हुकाषाईन े काम गरी। चसलचभयाले दाम्पत्य जीिनमा पचतको पे्रम, स्नेह नपाएकह्ळ नै बुचझन्छ। तर 

युिािस्थाका यी नरनारी भने यस्ता कुरालााइ बेिास्ता गछषन्। पाह्ऱरिाह्ऱरक स्नहे र ाअत्मीयतालााइ बन्धन 

मान्छन्। ाअमा बाबुको यस्तो मानचसक दबााईलााइ छोराछोरीले ाअफू ाअमा बाबु बनेपचछ माि बुझ्न सक्छ भने्न 

ाऄनुभि चसलचभयाको छ।४७७ कालान्तरमा एचलना एडिडषको सम्बन्ध चिच्छेद भएको र एचलना कुनै एक 

ाऄमेह्ऱरकह्ळ युिकसाँग भागेर फ्लोह्ऱरडा गएकह्ळ खबरले चसलचभया ममाषहत भाइ। यस्तो दाुःखद ्घडीमा त्यस ाऄन्जान 

दिैी बालकले ाईसलााइ सम्बल ह्लदएको छ। चसलचभयाले सुखद सदगचत प्राप्त गरेकह्ळ चचिण कथामा  छ। यो 

चिदशेी भूचममा, चिदशेी चह्ऱरिहरूकै कथा हो तथा लन्डनको रहन सहन, सांस्कृचत र पह्ऱरिेश ाऄनुसारको चचिण 

भएको छ। 

३.३.२. चहाईाँल ेपरेुको रहस्य 

चिदशेी ाऄचधकारीहरूको एाईटा दलले चहमालयको दगुषम ाईचााआमा सोक्पा ाऄथिा िनमान्छे खोज्ने  

४७६. नेपाली साचहत्यको पह्ऱरचयात्मक ाआचतहास, पूिषित्, पृष्ठ १९२ 

४७७. नानीहरू हो, ाअजकलका केटाकेटीहरूलााइ सम्झााईन बढो गाहारो छ, टााईकामा चजम्मेदारी ाअएपचछ ाअफै बुझ्नेछौ। पृष्ठ ९ 
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ाऄचभयानको कायषिम छ। नपेालका केही नागह्ऱरकहरू मालमत्ता बोके्न भह्ऱरया भएर यस दलमा सामेल भएका 

छन्। प्रोफेसर हनेह्ऱरच, चमस्टर बुक्कानेर, चमस्टर स्टानली, चमस्टर हाेईड, यस कथाका प्रत्यक्ष चह्ऱरिहरू हुन्। यस 

सोक्पा ाऄचभयानमा क्याप्टेन ब्रेडनले प्रोफेसर हनेह्ऱरचको हत्या गरेको र ाअफै पचन चनमोचनयाले ग्रस्त भएर 

मरेको चचिण छ। चहाईाँल ेपुरेको रहस्य कथामा चिदशेी चह्ऱरिहरूको जीिनचचिण गह्ऱरएको छ। पत्नीको परपुरुर् 

सांसगष, पचतको नीरि ाअचरण, हत्या, िासदी, मृत्यकुो चचिण कथामा पााआन्छ। कथामा पचत-पत्नीमाझ औ पे्रमी-

पे्रचमकामाझ पचन स्िस्थ र सकारात्मक सम्बन्ध बनेको दसेखदनै। 

३.३.३. प्रमेका शहीद 

पे्रमका शहीद खहरे कथासगग्रहमा सगगृचहत सातौ ाँ िमको कथा हो। यो मुगल साम्राज्यकालीन 

भारतको पह्ऱरिेश चचिण गह्ऱरएको कथा हो। मुगल बादशाह औरगगजेबकह्ळ छोरी शहजादी जेबुचनसा र 

लाहोरका हाह्लकम ाऄह्लकल खााँको प्रेम सम्बन्ध यस कथाको मूल कर्थय हो। बादशाहको चनचम्त यो पे्रम सम्बन्ध ठुलो  

ाऄपराध बुचझएको हुनाल ेाईनले ाऄह्लकल खााँलााइ मृत्युदण्डको सजाय ह्लदए। कथामा, युिािस्थाका नर-नारीमाझ 

नैसर्जगक ाअकर्षण र ाऄनुरागको चचिण गह्ऱरएको छ। पे्रममा पे्रमी- पे्रचमका दिुैले सम्पूणष रूपले एकाऄकाषमा 

समपषण भाि राखेका छन्। कथामा, ाऄह्लकल खााँलााइ ह्लदाआएको सजाय खुबै िासद छ।  कथा चियोगमा टुचगगएको 

छ। 

३.३.४. चशिकुमार रााइका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ चनम्नप्रकारल ेबुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ 

१. कथामा गैरनेपाली नर-नारीहरूको सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

२. नर-नारीमाझ पे्रमको गचहरो ाअस्था र चिश्वासलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

३. नर-नारीमाझ ाऄचिश्वास, चिश्वासघात र ाऄनास्थालााइ पचन चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.४. पाह्ऱरजातको कथासगग्रह िधशाला ाअाईाँदा जााँदा कथा सगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः 

पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

पाह्ऱरजातका प्रकाचशत कथा सगग्रहहरू ाअह्लदम दशे (१९८६), सडक र प्रचतमा (१९७५), साल्गीको 

बलात्कृत ाअाँश ु (१९८६), िधशाला जााँदा ाअाईाँदा (१९९२) प्रकाचशत भएका छन्। िधशाला जााँदा ाअाईाँदा 

पाह्ऱरजातको चौथो प्रकाचशत कथासगग्रह हो जसमा सातिटा कथा सगगृचहत छन्। यीमध्ये केही कथाहरू नर-

नारीको सम्बन्धका चिचिध पक्षहरूलााइ मूल कर्थय बनाएर लेचखएका छन् जसलााइ यसप्रकार ाऄध्ययन गनष 

सह्लकन्छ  

३.४.१. नाटकको चौथो चरण  कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध 

नाटकको चौथो चरण िधशाला ाअाईाँदा जााँदा कथा सगग्रहमा सगगृचहत दोस्रो कथा हो। यस कथामा 

नैनबहादरु र ाअमा नामक दम्पचतको जीिन सगघर्षलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा गरीब पचतको 

पत्नीपे्रमलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। गरीब र ाऄनपढ नर-नारीहरूमा एकाऄकाषप्रचतको समपषण र लगााईको 
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गम्भीरतालााइ कथामा प्रस्ततु गह्ऱरएको छ। दशेको ाऄथषव्यिस्था, सरकारी चनकायहरूको कायषप्रणाली ाअह्लदले 

सामान्य जनताको जीिन र नर नारीको सम्बन्धलााइ कचतसम्म प्रभाचित गनष सक्छ भने्न कुरालााइ कथामा 

चचिण गह्ऱरएको छ। पत्नीप्रचत ाऄगाध पे्रम राख्ने नैनबहादरुले चबच सहरमा पत्नीको लाश छोडरे भा्न ुपरेको 

चिडम्बना छ। तर ननैबहादरु र ह्लकस्नकेह्ळ ाअमामाझको पे्रम प्रीचत र समपषणको चोखो रूपले दाम्पत्य सम्बन्धप्रचत 

ाअस्थालााइ बनााआराखेको पााआन्छ। 

३.४.२. सााँझ, ाईदास घरको सपढीमा 

सााँझ, ाईदास घरको ह्ऴपढीमा िधशाला जााँदा ाअाईाँदा  कथा सगग्रहको तेस्रो िमको कथा हो। कथामा 

एक जोडी नर-नारीको दाम्पत्य सम्बन्धको प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। यस कथामा पाह्ऱरिाह्ऱरक िासदीको 

मूल कारण ाऄथष हो ाऄचन ाअर्जथक समस्याको मूल कारण रामचन्रकेो बाबुको बेकार र चनकम्मापन हो । पचत र 

बाबु चनकम्मा भएपचछ घरको ाऄथषनीचतको सारा भार पत्नी र त्यसपचछ छोरीमाचथ परेको छ। रामचन्र े (जेठो 

छोरो)ले कुनै दाचयत्ि चलएको छैन तर कमली (छोरी)ले यस  दाचयत्िलााइ चााँड ैबुझेकह्ळ छ। एाईटा गरीब र पछौटे 

पह्ऱरिारचभि भएका जह्ऱटलता र ाऄसगगचतलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा, पचत-पत्नीको सम्बन्ध 

स्िस्थ र सुसगगत छैन। 

३.४.३. चिकल्पहीन 

चिकल्पहीन िधशाला जााँदा ाअाईाँ दा कथा सगग्रहमा सगगृचहत चौथो कथा हो। यस कथामा लक्ष्मीपुरे 

डल्लीको जीिनको प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। ाउ जन्मदचेख ाऄनपढ, गरीब, दाुःखी र ाऄसहाय छे 

चििाहपचछ ाऄझ चिकल्पहीन पचन बनी। चििाहपचछ दाुइ छोरीहरू जन्मनु, पचतले सौता ल्यााआह्लदन ु र घरबाट 

लखेह्ऱटाआनुले लक्ष्मीपुरे डल्लीलााइ कष्टहरूको मरुभूचममा फ्यााँह्लकह्लदएको छ। दाुइ नाबाचलका छोरीहरूलााइ काखमा 

च्यापेर ाउ भोक, शोक र ाऄभािले थह्लकत भएर सहचडरहकेह्ळ छ तर ाईसले चजाईन े चिकल्प भने पाएकह्ळ छैन। 

कथामा नरको भूचमका ाऄत्यन्त भद्दा र ाईत्तरदाचयत्िहीन छ। यसले नर-नारी सम्बन्धको ाऊणात्मक स्िरूपलााइ 

प्रस्तुत गरेको छ। यस चिस्थाचपत सम्बन्धले छोरीको स्िरूपमा समाजको भचिष्यलााइ नै ाऄसरुचक्षत र जोचखममा 

पाह्ऱरह्लदएको दचेखन्छ। 

३.४.४. शकुन्तलाको चचन्तन 

शकुन्तलाको चचन्तन िधशाला जााँदा ाअाईाँदा कथा सगग्रहमा सगगृचहत छैटौ ाँ कथा हो। यस कथामा 

हह्ऱरप्रसाद न्यौपाने र शकुन्तलाको दाम्पत्य जीिनको प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। हह्ऱरप्रसाद एकजना 

हाह्लकमकहााँ चपाईनको नोकरी गछष। हाह्लकमको ठुलो भिनको सााँघुरो र चचसो सछडीमा काखको छोरासचहत 

न्यौपाने पह्ऱरिार बास बस्छ। चपाईनको चाकरीसाँगै न्यौपानेले हाह्लकमको घरको चौकह्ळदारी पचन गछष।४७८  

 

४७८. ए न्यौपाने! चनाखा भएर चनदा ह,ै काठपात डण्डी त्यसै छ। पृष्ठ ६४ 
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शकुन्तलाले हाह्लकमको घरको लुगा धुनु, चुल्हाको धन्दा ाअह्लद चसध्याएर पचत सुती पठााईाँदा घरको रखिालीको 

काम पचन गछे। चतनीहरूलााइ रातमा चनाखो भएर सतु्नु भने्न माचलकको ाअदशे छ। पचत चनम्छरो भएको 

कारणले ाअफूल ेदाुःख पाएकह्ळ हो भने्न शकुन्तलाको भनााआ छ। शकुन्तलाको चचन्तन कथामा दाुइ िगषमा चिभाचजत 

समाज छ- माचलक र मजदरु तथा धनी र गरीब। हाह्लकम र हाह्लकमनीको पचन दाम्पत्य छ तर धनी भएकाल े

त्यहााँ द्वन्द्व छैन। न्यौपाने पह्ऱरिार गरीब हुनाले बाचहरी चभिी दिुै ह्लकचसमको द्वन्द्व छ। माचलक ह्ऱरझाएर खानुपन े

हुनाले ह्ऱरझााईने काममा न ै ाउ व्यस्त भाआरहन्छ फलताः पह्ऱरिारको सुखबारे सोच्ने ाऄिसर ाईसलााइ हुाँदनै। 

शकुन्तला चिरोध गछे, ओभानो ठााईाँमा बस्न पााईाँ  भन्छे,४७९ रातभह्ऱर पचत-पत्नी एकसाथ चनदााईन पााईाँ  

भन्छे।४८० यसरी दशेको ाअर्जथक प्रणालीले नर-नारीको दाम्पत्य सांसगषलााइ कसरी चबथोलेको हुन्छ भने्न कुरालााइ 

कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यस्तो चस्थचतमा यी दाुइ पचत-पत्नी परस्परमा माया- प्रीचतको भाि राख्छन ्तर त्यस 

भािनामा प्राण भएको दसेखदनै। 

३.४.५. पाह्ऱरजातको कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको सार स्िरूप यसप्रकार पााआन्छ  

क. कथामा, गरीब, ाऄनपढ र ाऄसहाय नर-नारीको ाअपसी सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

ख. कथामा नारीको हीन ाऄिस्थालााइ दखेााआएको छ भने नरको पचन कुन ैगचतलो ाऄिस्था भएको पााआाँदनै। 

ग. रीचत-ह्ऱरिाज, परम्परा र व्यिस्थाको मारमा परेका नर-नारीको पारस्पह्ऱरक सम्बन्ध स्िस्थ, लाभदायक र 

सफल भएको दसेखदनै। 

३.५. पूणष रााइको कथासगग्रह गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा-मा सङगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी 

सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

पूणष रााइको कथासगग्रह गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा क्लाचलटी स्टोसष, गान्तोकबाट सन् १९८५ मा 

प्रकाचशत भएको छ। यस सगग्रहमा बाह्रिटा कथाहरू सङ्गृचहत छन्। तीमध्ये पााँचिटा कथाहरूमा नर-नारी 

सम्बन्धलााइ मूल चिर्य बनााआएको छ जसलााइ चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ  

३.५.१. ज्िारभाटा 

ज्िारभाटा गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा कथा सगग्रहमा सगगृचहत छैटौ ाँ कथा हो। यसमा नर 

नारीको दाम्पत्य जीिनको प्रसगगलााइ कथािस्तु बनााआएको छ। ज्िारभाटा कथामा पचत-पत्नीको पारस्पह्ऱरक 

सौहादष र ाअत्मीय बन्धनलााइ दाम्पत्य जीिनको शचिको रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। सन्तानप्रचतको पे्रम र 

दाचयत्िलााइ दाम्पत्य जीिनको प्रथम ाऄचनिायषताको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

 

४७९. ...बरू ाअफू पचन ाऄचलकचत रक्सी घुट्काएर करााईनुस न मेरो छोरा ाऄचस्त चनमोचनयाले झण्डै खुस्केको, जहानलााइ बाथ होला 

जस्तो छ, ाउ त्यो स्टोर घरमा सछुष। पृष्ठ ६५ 

४८०. के त्यहााँ हामी एकजना सुते्न एकजना जागाराम बसे्न बोलमा ाअएका हौ ाँ? तपाईंलााइ थाहा छ, यी हाह्लकमनीले हामीलााइ कुकुर 

ठानेको छ।....कुकुर जात मािै चनाखो भएर चनदााईन सक्छ। पृष्ठ ६६ 
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३.५.२. दखेकेो यो कथा 

दखेेको यो कथा  गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा कथा सगग्रहमा सगगृचहत सातौ ाँ कथा हो। जेठा र 

जेठी नाम भएका पचत-पत्नी कथाका मूल चह्ऱरिहरू हुन्। । जेठा ाऄट्ठााआस र जेठी बााआस तेाआस िर्षकह्ळ छे। दाुइको 

दाुआिर्े रोगी र चखनौटे छोरा पचन छ। लुगा चसाईनु दाुइको पेसा हो। गान्तोक सहरको तल्लो ह्लकनारमा भएको 

माटोको घरमा कोठा ह्लकराया चलएका छन्। दिुै पचत-पत्नी सबडी र रक्सी बराबरी खान्छन्। छोरालााइ पचन 

खुिााईाँछन्। लडााआाँ झगडा गछषन्। जेठा भट्टीमा जान्छ. नााँचेर गाएर ाअनन्द भोग गछष र कुटााआ पचन खान्छ। कुटााआ 

खाएकोमा गााईाँको मण्डलकहााँ न्याय पााईाँ  भनी ाईजरु पचन गछष। फसेला ाईसको पक्षमा हुाँदा पाएको पचास 

रुचपयााँमा पचत-पत्नी रक्सी नै खान्छन्। ाईब्रेको पैसाले पत्नीलााइ चोलो हाचलह्लदन ेिचन जेठाले ह्लदन्छ तर पैसा 

ाईसले भट्टीमा न ैखचष गह्ऱरह्लदन्छ। ाऄको ह्लदन, ाअफूले दाुइ सय रुचपयााँमा ह्लकनेको रेचडयो पचास रुचपयााँमा बेच्न 

फेह्ऱर भट्टीमा नै पुग्छ। दखेेको यो कथा चनम्न स्तरीय चह्ऱरिहरूको जीिन शैलीलााइ बखान गह्ऱरएको कथा हो। 

रक्सी, गाली र ाऄभर ाअचरणमा चबचतरहकेो दाम्पत्य जीिनको प्रसगगलााइ यस कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.५.३. ाअजकल ाई यहााँ पचन छैन 

ाअजकल ाई यहााँ पचन छैन गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा पुस्तकमा सगगृचहत ाअठौ ाँ कथा हो। यसमा 

मदन र सानुको चििाचहत जीिनको प्रसगगलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। कथामा मगगनी चििाहको रीचतलााइ पचन 

चचिण गह्ऱरएको छ। चििाह, पे्रम र प्रीचतको सुखमा दम्पती डुिेका छन् तर फौजी मदन चनखोज भएपचछ 

सानुको दाुःखको ह्लदन सुरु भयो। कथा नारीकेन्री छ। सानुको दाुःखमय िैिाचहक जीिनको चचिण छ। पचतचबनाकह्ळ 

एक्ली पत्नीको ददुषशा कथामा प्रस्तुत छ। 

३.५.४. िाचन्तको ाईद्घोर्णा 

िाचन्तको ाईद्घोर्णा गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईद्घोर्णा कथा सगग्रहमा सगगृचहत एघारौ ाँ कथा हो। 

कथामा पचत पत्नीको िैिाचहक जीिनको प्रसगग चचचित छ। पचत चनम्निगीय नोकरीपेसा व्यचि र पत्नी गृचहणी 

छे। पचत व्यिस्थासाँग जुझ्न चाहन ेर व्यिस्था पह्ऱरितषनको चनचम्त िाचन्त गनष चाहने योद्धा हो तर घरमा ाअर्जथक 

ाऄिस्था कमजोर भएको कारणले गदाष ाउ हतास बन्छ। भोकै बस्नुपने भने्न डरले पत्नी ाईसलााइ िाचन्त गनष चनर्धे 

गछे। िाचन्तप्रचत ाईसको चिशेर् ाअग्रहले गदाष प्रभाचित बनकेो पाह्ऱरिाह्ऱरक चस्थचतलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.८.५. पणूष रााइका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धलााइ बुाँदागत रूपमा चनम्नप्रकारल ेराख्न सह्लकन्छ  

क. पूणष रााइका कथामा गरीबदचेख सम्पन्न ाअर्जथक चस्थचत भएका नर-नारीको सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

ख. चशचक्षत र ाऄचशचक्षत दिुै प्रकारका चह्ऱरिहरू कथामा छन्। 

ग. दाम्पत्य सम्बन्धको मधुरता र ाअत्मीयतालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

घ. पचतचबना पत्नीको ाऊणात्मक ाऄिस्थालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएका छन्। 
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३.६. ाऄसीत रााइको कथासगग्रह सन्िस्त चजजीचिर्ा-का कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक 

ाऄध्ययन 

ाऄसीत रााइको कथासगग्रह सन्िस्त चजजीचिर्ा चनमाषण प्रकाशन चसह्लक्कमबाट सन् २००६ मा प्रकाचशत 

भएको हो। यस पुस्तकमा जम्मा बतीसिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। जसमध्य े चारिटा कथामा नर-नारीको 

सम्बन्धलााइ मूल चिर्य बनााआएको छ। यी कथाहरूमा सम्बचन्धत चिर्यलााइ यसप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ 

३.६.१. घर घरको कथा 

घर घरको कथा सन्िस्त चजजीचिर्ा सगग्रहको चौधोाँ कथा हो जसमा एक यगु्म नर-नारीको 

पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिनको प्रसगगलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ। कथामा नर-नारीको व्यचिपरक नाम ाईल्लेख भएको 

छैन तर पचत-पत्नी औ छोरा-छोरी सम्पन्न भएका हुनाल ेाअमा बाबुको जाचतिाचक नामद्वारा न ै चतनीहरूको 

पािता बुझााआएको दचेखन्छ। कथामा बाबु र सन्तानमाझ समयको ाऄन्तरसाँगै जीिनशलैीमा ाअएको ाऄन्तरलााइ 

दखेााआएको छ। समयबोध कथामा लेचखएको मूल कथािस्तु भएको दचेखन्छ। छोरा हजार रुचपयााँको जुत्ता 

लगााईने रहर राख्छ तर बाबुलााइ पााँच रुचपयााँको सटषको धारणाले छोड्न सकेको छैन। दशेको ाऄथषनीचतले एाईटा 

पह्ऱरिारको व्यिहारलााइ कचत प्रभाि पाछष भने्न ाऄचन थोरै रुचपयााँ ाऄचन धेरै ाआच्छाहरूको भीडमा सगघर्षरत नर-

नारीले कसरी घर व्यिहारलााइ धानेर ल्याएका हुन्छन् त्यसलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.६.२. चनजषनताको दांश 

चनजषनताको दांश सन्िस्त चजजीचिर्ा कथा सगग्रहमा सगगृचहत पन्धौ ाँ कथा हो। यस कथामा सुबोध र 

कल्पनाको निचििाचहत जीिनलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। सुबोध सहरको सुचिधासम्पन्न, ाऄत्याधुचनक जीिनशैली 

जीाईने जिान हो ाऄचन कल्पना गााईाँले पह्ऱरिेशमा जन्मे हुकेकह्ळ तरुणी हो। ाईसले चििाहपचछ पचतको घरमा सहरे 

ाअचार-चिचार, रहन-सहनसाँग सामञ्जस्य राख्न सकेकह्ळ छैन। ाईसलााइ सबै कुरा नयााँ, नीरस र प्राणहीन लाग्छ। 

चििाहको पचहलो रात पचत सङसगष पचन ाईसलााइ भािहीन लाग्छ। ठुलो होहल्लाचभि पचन ाउ ाअफूलााइ एक्ली 

भएकह्ळ ाऄनुभिले चनयास्रो बनेकह्ळ छ। कथामा सहर र गााईाँ , परम्परा र स्यताचबच भएको द्वन्द्व छ जसमा सुरु 

भएको दाम्पत्य सम्बन्धको ाअधार कचतसम्म मजबतु हुनसक्छ भने्न प्रश्न ाईठााआएको छ। 

३.६.३. नार्जसचससको ाऄसन्तचुष्ट 

नार्जसचससको ाऄसन्तुचष्ट सन्िस्त चजजीचिर्ा कथा सगग्रहमा सगगृचहत सोह्रौ ाँ कथा हो। िास्तिमा यो 

सुचस्मताको कथा हो। ाअफ्नो बैंसको समयमा सुचस्मता ाऄपूिष सुन्दरी भएकह्ळ र ाअफ्नै रूपको सम्मोहनमा परेकह्ळ 

तरुणी छे। कथामा, मान्छेको सौन्दयष समयाधीन मूल्य भएको कुरा चचचित छ। सब ैमनुष्य रुपलािण्यको पुजारी 

भएको तर ाअत्मसम्मोहन एक मानचसक रोग  भएको चचिण कथामा छ। नर-नारीचबचको एकान्त सांसगषमा रुप 

सौन्दयष र पे्रम ाऄझ चिकचसत हुने र यसको काचलक मूल्य र मान्यता हुने कुरालााइ  कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 
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३.६.४. चलल्ली! 

चलल्ली! सन्िस्त चजजीचिर्ा कथा सगग्रहमा सगगृचहत सतााआसौ ाँ कथा हो। चलल्ली यस कथाकह्ळ मूल 

नारी चह्ऱरि हो। कथामा बहु नर चह्ऱरिहरू छन् तापचन  कथाको चि चलल्लीकै िह्ऱरपह्ऱर घुमेको छ। चलल्ली चनम्न 

ाअर्जथक िगषको पह्ऱरिारमा जन्मेकह्ळ र हुकेकह्ळ सामान्य ग्रामीण बाला हो। सुन्दर िैिाचहक जीिन चजाईन ेकामना 

भएकह्ळ चलल्ली एक यौनकमी बनेकह्ळ र एड्सग्रस्त भएर गााईाँ  फकेकह्ळ कथा बुचनएको छ। कथामा, नरले नारीलााइ 

एाईटा यौन खेलको साधन माि बनाएको, नारील ेजीिन धान्नको चनचम्त शरीर बेच्न बाध्य बनेकह्ळ र ाऄन्त्यमा 

पह्ऱरत्यिा भएर मृत्युमुखी हुनुपरेको िासदी यस कथामा पााआन्छ। 

३.६.५. ाऄसीत रााइको कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिणलााइ चनम्न प्रकारल ेबुाँदाबदु्ध गनष सह्लकन्छ  

क. कथामा, नारीलााइ केन्र गरेर नर-नारी सम्बन्धलााइ केलााईने प्रह्लिया ाऄप्नााआएको छ। 

ख. कथामा,नर-नारीमाझ ाऄसन्तुचष्ट, ाऄप्राचप्त र ाऄसगगचतको चरम रूप पााआन्छ। 

३.७. गपु्त प्रधानको चिराम चचन्हहरू कथा सगग्रहका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक 

ाऄध्ययन 

गुप्त प्रधानको कथासगग्रह चिराम चचन्हहरू प्राक प्रकाशन, सलुिा मेह्लदनीपुरबाट सन् २००२ मा 

प्रकाचशत भएको चथयो। यस कथामा चौधिटा कथाहरू छन्। तीमध्ये तीनिटा कथामा नर-नारीको सम्बन्धलााइ 

मूल चिर्यिस्तु बनााआएको छ जसलााइ यसप्रकारल ेाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ  

३.७.१. चहसाब गडबचडएको चजन्दगी 

चहसाब गडबचडएको चजन्दगी चिराम चचन्हहरू कथा सगग्रहचभि सगगृचहत पचहलो कथा हो। कथामा 

हस्ते र मीरा मूल नर-नारी चह्ऱरिहरू छन्। हस्त े रक रााआभर हो ाऄचन मीरा एाईटा चचया खाजाको दोकान 

चलााईाँ छे। हस्त ेचििाचहत भएको र नभएको ाईल्लेख छैन तर मीरा चििाचहता र एाईटा छोराकह्ळ ाअमा पचन छे। 

ाईसको पचत फौजमा कायषरत छ। हस्ते प्रायाः नै सडक ह्लकनारमा रक रोकेर मीराको दोकानमा पस्छ। चचयाखाजा 

खान्छ। मीरा साँगसाँगै ाईसको रुचच छोरामाचथ पचन बढेको दचेखन्छ। छोरा पचन हस्तेसाँग धेरै ाअत्मीय भाआसकेको 

छ। ाईसलााइ कताकता यो छोरा ाईसकै हो भने्न ाअभास हुन्छ। मीरा भन ेसोझो ाईत्तर ह्लदन राजी दचेखन्न। छोरा 

पााईने बेलामा हस्तेले मीरालााइ हलेा गरेर दाुःख ह्लदएको, ाऄरू नै नारीसाँग सम्बन्ध बनाएको कुरा ाईल्लेख छ। 

मीराबाट ाऄन्तसम्म पचन छोरा सम्बन्धी स्पष्ट ाईत्तर नपााईाँदा चिरि भएर हस्तेले कचहल्यै फकेर नाअाईने प्रण 

गरेर प्रस्थान गछष। कथामा, हस्ते र मीरामाझ ाऄनौपचाह्ऱरक सम्बन्ध भएको दचेखन्छ। हस्तेको मीराप्रचतको रुचच 

छोराको चनचम्त माि हो भने्न बुचझन्छ। यो एाईटा पे्रम सम्बन्धको ाऄसफल पह्ऱरणचत भएको कथा हो । 
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३.७.२. ाअफ्न ैखोजका कस्तरुीहरू 

ाअफ्नै खोजका कस्तरुीहरू चिराम चचन्हहरू कथासगग्रहमा सगगृचहत दशौ ाँ कथा हो। यस कथा 

प्रथमपुरुर् दचृष्टचबन्दमुा लेचखएको छ यसकारण कथािाचक नै मूल नर चह्ऱरि हो ाऄचन सांगीता मूल नारी चह्ऱरि 

हो। कथामा कथािाचक र सांगीतामाझ भएको ाऄनौपचाह्ऱरक सम्बन्धको प्रसगग चचिण गह्ऱरएको छ।  

कथामा, चिगत जीिनको पे्रम ाऄसफलताको दांश दिुैलााइ लागेको दचेखन्छ। कथामा, नारी पािा बढी 

ाईत्साही र प्रखर दचेखन्छे। ाईसले नै होटलको कोठा चलने काम गरेकह्ळ, सबै चिगत स्मरणहरूलााइ त्यागरे 

ितषमानलााइ चजाईने, ाइश्वरल े चनर्ेध गरेको फल खान भनी एक रागात्मक िातािरण तयार गरेकह्ळ र नरलााइ 

चमलनको चनचम्त ाअह्िान गरेकह्ळ छ। कथामा नारी पे्रमको प्रस्तुचत चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.७.३. कालो घोडा 

कालो घोडा चिराम चचन्हहरू पुस्तकचभिको तहे्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा शरण र करुणाको दाम्पत्य 

सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। ाअफ्नो पचत परस्त्रीको पे्रममा परेको कुरा सनुेपचछ करुणाको पचन बााँच्ने रुचच 

हरााईन थाल्छ र सपनामा ाअफूलााइ कालो घोडामा चढेर ओह्रालै लागेकह्ळ दखे्न थाल्छे। कालो घोडा  कथामा 

नारी पे्रमको समपषण दचेखन्छ। ाअफ्नो दाम्पत्य सांसार बचााईने िममा करुणाल ेसगघर्ष गरेकह्ळ छ। पचतको पर 

स्त्रीगमनको ाअचरणले ाईसको दाम्पत्य ाअस्थालााइ समाप्त गह्ऱरह्लदएको छ। 

३.७.४. गपु्त प्रधानका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिणलााइ चनम्न प्रकारल ेबुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ  

क. कथामा, औपचाह्ऱरक र ाऄनौपचाह्ऱरक कुनै ह्लकचसमको नर-नारी सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएका छन्। 

ख. कथामा, यौन सम्बन्धलााइ शालीन प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ। 

ग. नारी प्रेमको समपषण र नरको स्िाथषलााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

३.८. समीरण क्षिेी चप्रयदशीको कथासगग्रह गरैी गााईाँकह्ळ चमलेी-मा सङगचृहत कथामा नर-नारी सम्बन्धको 

स्िरूप 

समीरण क्षेिी चप्रयदशीको कथासगग्रह गरैी गााईाँकह्ळ चमलेी चझल्का प्रकाशन, गान्तोक चसह्लक्कमबाट सन ्

२००७ मा प्रकाचशत भएको हो। यस कथासगग्रहमा सिहिटा कथाहरू सङ्गृचहत छन्। तीमध्ये दाुइिटा कथामा 

नर-नारी सम्बन्धको प्रसगग चचिण गह्ऱरएका छन् जसलााइ चनम्नप्रकार ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ  

३.८.१. ठूलो झरीको त्यो रात 

ठूलो झरीको त्यो रात गरैीगााईाँकह्ळ चमलेी कथा सगग्रहको चौथो कथा हो। यस कथामा डाक्टर 

दम्पतीको दाम्पत्य जीिनलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा, डाक्टर दम्पतीको सौहारषपूणष दाम्पत्य चचिण छ। 

दाुःख, ाअपद र िासदीपूणष जीिन दाुइजनाले भोगेका छन् तापचन एकाऄकाषको चिश्वास, पे्रम र ाउजाषले जीचित 

भएका छन्। कुन ैप्रकारको नकारात्मक शचिहरूले दाुइको सम्बन्धलााइ नष्ट गनष नसकेको बरू ाऄझ प्रगाढ बनााईाँद ै

लगेको चचिण कथामा गह्ऱरएको दचेखन्छ। 
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३.८.२. गरैी गााईाँकह्ळ चमलेी 

यो गैरी गााईाँकह्ळ चमेली कथा सगग्रहको शीर्षक कथा हो। रणे र चमेली यस कथाका मूल नर-नारी 

चह्ऱरि हुन्। दाुइ गााईाँका चनम्निगीय सदस्यहरू हुन्। दाुइ छाक खानकुो धौधौ छ। गााईाँको पन्चायत मुचखयाको 

कालो नजर चमेली परेको र ाईसले दाुइको गृहस्थी चबगाने ाईपाय गद ैजसी गााइ ह्लदएको बहानामा ाऊणको भार 

थचपह्लदन्छ। यस ाऊणको भारले ाअफ्नो झोपडी नै हरााईनुपलाष भने्न चचन्ता दम्पतीलााइ ला्न  थालेको छ। 

दम्पतीले सामुचहक रूपले पह्ऱर्म गरेको छ। दिुै सुख र समृचद्धको ाअशा राख्छन्। ाइमान्दार ्मद्वारा चतनीहरू 

जीिन गुजारा गनष तयार परेका छन्। 

३.८.३. समीरण क्षिेी चप्रयदशीको कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिणलााइ यसप्रकारल ेबुाँदाबद्ध गनष 

सह्लकन्छ  

क. कथामा दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण पााआन्छ। दम्पतीमाझ ाअपसी सुझबुझ र सौहादषतालााइ सुन्दर प्रकारले 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

ख. कथामा जोचखम, चुनौती, मृत्यु ाअह्लदको िासदी छ र यी सबै कुराहरूसाँग जुझ्ने क्षमता पचत-पत्नील े

एकाऄकाषको सगगतबाट चिकास गरेका छन्। 

३.९. सम्पणूाष रााइको कथासगग्रह नाभो-मा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नरनारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक 

ाऄध्ययन 

सम्पूणाष रााइ कुशल कथाकार भएको कुरालााइ नाभो कथा सगग्रहको चिचशष्ट व्यचित्िले बतााईाँछ।४८१ 

ाईनले धरैे कथाहरू लेखेका पााआाँदनै। ाईनको एाईटा माि कथासगग्रह नाभो (१९९६) माि प्राप्त छ। यस पुस्तकमा 

चौबीसिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। तीमध्ये एघारिटा कथाहरू नर-नारी सम्बन्धलााइ मूल चिर्यको रूपमा 

प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। ाईनका यी कथाहरूमा चचिण गह्ऱरएको नर-नारी सम्बन्धलााइ यसप्रकार ाऄध्ययन गनष 

सह्लकन्छ  

३.९.१. ाअसचि 

नाभो कथा सगग्रहको कथा िमानुसार ाअसचि  पााँचौ ाँ कथा हो। यस कथामा नरृनारीमा हुन ेनैसर्जगक 

ाअकर्षणलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा नरृनारीको व्यचििाचक नाम ाईल्लेख भएको पााआाँदनै तर दाुइको 

स्िभाि र गचतचिचधद्वारा कथालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। नारीको ाईमेर चालीस िर्ष र नरको ाईमेर चौतीस िर्ष 

भएको बुचझन्छ। दिुै नोकरी गछषन् ाऄथिा ाअर्जथक रूपले दिुै ाअत्मचनभषर र स्ितन्ि छन्। दिुै चशचक्षत छन् र 

ाअधुचनक चिचार राख्छन्। दिुै ाअधुचनक जीिनशैली चजाईाँछन्। दिुै मानिीय गुणहरूले पूणष छन्। कथाकह्ळ नारी 

चह्ऱरिले ाऄठार िर्षको ाईमेरमा कुनै ाऄज्ञात युिा साथीचसत पे्रम गरेकह्ळ चथाइ र धोखा पाएकह्ळ चथाइ। त्यस ाऄनाम  

 

४८१. साचहत्य सगकेत, (सम्पूणाष रााइ स्मृचत ाऄगक) ाऄगस्त २०१२, शरद छेिी, नेपाली साचहत्य ाऄध्ययन सचमचत, कालेबुङ, पृष्ठ ७ 
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पे्रमीले ाईसको शारीह्ऱरक र मानचसक शोर्ण गरेको चथयो। त्यसपचछ ाउ एक्लो र एकागगी जीिन चबतााआरहकेह्ळ 

छ। ाउ पुरानो गीत गजल सुन्न मन परााईाँ छे। एकान्त घरलााइ सजााईनु फूलहरू स्याहानुष र सजााईनुमा रुचच 

राख्छे। यसरी न ै नीरस जीिनमा रस भनुष सह्लकन्छ भने्न ाईसको चिचार छ।४८२ ाअफू िह्ऱरपह्ऱरको पह्ऱरिेशलााइ 

सुरुचचपूणष रूपले सजाएर ाउ एस्थेह्ऱटक सेन्स हुन ेाअाँखाहरूलााइ ाअकर्जर्त गछे।४८३ प्रत्यके िर्ष ाऄह्लफसबाट लामो 

छुट्टी चलएर कुनै नयााँ ठााईाँको भ्रमण गन े कायषिम बनााईाँ छे। सबै ह्लियाकलापहरूबाट ाउ ाअफूचभि भएको 

एक्लोपनलााइ भने प्रयास गछे। एाईटा ट्िीगमा भएको एाईटा माि सेतो जरबरेा सजाएर त्यसलााइ ाअफ्नो 

एक्लोपनसाँग तुलना गछे। ाईसको यस ह्लकचसमको एक्लो तर सुरुचचपूणष बचााआप्रचत कथाको नर चह्ऱरि सहज 

प्रकारले ाअकर्जर्त हुाँद ैगएको चचिण कथामा छ।४८४ ाअसचि दाुइ नर-नारीमाझ चिकचसत भएको भािनात्मक 

एकात्म्यको कथा हो। नैसर्जगक ाआच्छाहरूको प्रस्फुटनको कुनै चिशेर् समय हुाँदनै र कुनै पचन समय दाुइ समान 

मनोभाि भएका नर-नारीमाझ हार्क्रदक ाअह्लाद चिकचसत हुन सक्छ भने्न कुरालााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको 

पााआन्छ। 

३.९.२. चनिाषसन 

चनिाषसन नाभो कथा सगग्रहको छैटौ ाँ कथा हो। यस कथामा पचन नर-नारीको सम्बन्धलााइ नै चिर्यिस्त ु

बनााआएको छ। कथामा नर-नारीको व्यचििाचक नाम ाईल्लेख भएको छैन। कथामा चििाचहत दम्पतीमाझ 

सम्बन्ध ाऄसहज भएको बुचझन्छ। पत्नीले पचतबाट पााईनुपने भािनात्मक सुख पाएकह्ळ छैन। पत्नी पचतप्रचत सम्पूणष 

रूपले समर्जपत भएकह्ळ र पचतबाट पचन यस्तै साथको ाऄपेक्षा राखेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो पचतलााइ माटोको मूर्जतलााइ 

पुजेजस्तो नगरेर हाड, छाला, स्पशष र ाऄनुभूचतको चजाईाँदो साथीको रूपमा पााईने ाऄपेक्षा राख्छे। ाईसको चनचम्त 

पचत-पत्नीको सम्बन्ध हािा र श्वास, ाऄन्न र शरीरको पोर्ण प्रह्लियाजस्तो पह्ऱरपूरक हुनुपने हो र यो नैसर्जगक 

सम्बन्ध प्रकृचतजचतकै सरल र सहज हुनपने ाईसको चिचार छ तर यस्तो हुन नसकेको कारणले ाउ ाअफ्नो 

गृहस्थीलााइ कैदखाना भएको ाऄनुभि गछष।४८५ परस्परमा ाऄसहज ाअचरणले गदाष यस दाम्पत्य सम्बन्धमा पे्रम, 

ाऄनुरागजस्तो भाि चिकास हुनसकेको छैन। पे्रमचिहीन दाम्पत्य ाऄत्यन्त सस्तो र चनरथषक हुन्छ भने्न धारणा 

कथाकह्ळ नारीको छ। यस्तो दाम्पत्यको सबैभन्दा ठुलो चिसगगगचत के छ भने पचत-पत्नीले यस सम्बन्धलााइ 

चिच्छेद गनष सकेका छैनन् ाऄचन यसलााइ सम्मानपूिषक पालन पचन गनष सकेका छैनन्। यसकारण पत्नीलााइ यस्तो 

ाअडम्बरपूणष खोिो जीिनले ह्लदक्क बनाएको र यस्तो सम्बन्धबाट मुचि चलनुपने चिचारसम्म पुऱ्याएको दचेखन्छ। 

चनिाषसन कथामा, बेमेल दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको छ। पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीले बााँचेको ाऄसमञ्जस्य,  

 

४८२. बााँझो जीिनमा रसता यसरी नै भनुषपऱ्यो यी होाआन र भााआ? पृष्ठ १२ 

४८३. एस्थेह्ऱटक सेन्स हुने ाअाँखालााइ। ाअज हरे त भााआ त्यो एाईटा ट्िीगमा त्यो सेतो जखेरा लोनलीनेस होाआन मेरोजस्तै। पृष्ठ १३ 

४८४. त्यो एाईटा ट्िीगमा दाुआटा सेतो जरबेरा नसुहााईाँला र? पृष्ठ १४ 

४८५. जल्लादको पहरामा खटीखाने यो कैद मेरो घर, न्यानोपनको स्पन्दन पटकै्क नरहकेो सुनको सपजडा मेरो गृहस्थी। पृष्ठ १५ 
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ाऄसन्तुलन र ाऄसगगचतपूणष सम्बन्धलााइ सामान्य जीिनदचेख चनिाषचसत हुनु भने्न ाऄथष ह्लदाआएको छ। यस 

चनिाषसनबाट मुचि चलएर एाईटा सामान्य जीिन चजाईने ाऄठोट कथाकह्ळ नारी पािाले चलएकह्ळ छ। यस ाऄठोटले 

यो कथा चिच्छेदमा ाऄन्त भएको सगकेत पााआन्छ। 

३.९.३. पनुगषमन 

पुनगषमन नाभो कथा सगग्रहमा सङ्गृचहत सातौ ाँ कथा हो। यस कथामा पचन नर-नारी सम्बन्धलााइ न ै

मूल चिर्य बनााआएको छ। नर-नारी चह्ऱरिको व्यचििाचक नामकरण नगह्ऱरएको  यस कथामा भएको मूल नर 

चह्ऱरिले ाअत्मपरक ढगगमा यसलााइ प्रस्तुत गरेको छ। कथामा एक चििाचहत नरको चििाहते्तर पे्रम प्रसगगलााइ 

खूब सागकेचतक प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यस पे्रम प्रसगगले ाईसको दाम्पत्य सम्बन्धमा परेको सकारात्मक 

प्रभाि तथा ाअफ्नी पत्नीप्रचत ाईब्जकेो मनोिृचत्तलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा कुन ै घटनाहरूको 

शृगखला दखेााआएको छैन तर नर चह्ऱरिको सांिेदनशील मानचसकतामा ाअएको ाऄनभुूचतमा नर-नारीचबचको 

सम्बन्धलााइ केलााईन े प्रयास भएको छ। कथाको नर चह्ऱरि ाअफ्नी पत्नीप्रचत कठोर, िूर र ह्ऴहस्रक बनेको 

पााआन्छ४८६ तर चििाहते्तर पे्रम प्रसगग सुरु भएपचछ ाईसको सम्पूणष ह्ऴहस्रक, िूर र कठोर ाअचरण ाऄचानक शान्त, 

चशष्ट र ाईदार भएको ाऄनभुचूत ाईसले पाएको छ। ाउ ाअफ्नो ाऄांहको चशखरमा पुगेर पत्नी दमनको ाऄपराध 

गह्ऱररहन्र्थयो तर कालान्तरमा ाईही पत्नीलााइ ाअफू ाऄनकूुल बनााईनको चनचम्त ाउ ाअतुर भएको दचेखन्छ। एाईटी 

नारीको पे्रमले एक ाऄत्याचारी पचतलााइ कसरी पराचजत गरेको छ भने्न कुरा कथामा चचिण गह्ऱरएको छ।४८७ 

नारीको ाईदार पे्रमको पे्ररणाले पे्रह्ऱरत भएर ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ ाऄगाध पे्रम गनष सक्षम बनेको छ।४८८ एाईटी 

नारीको पे्रमले भचत्काँ द ैगरेको ाऄको दाम्पत्य सांसार पुनस्थाषचपत भएको छ।  

पुनगषमन कथामा पे्रमको सकारात्मक स्िरूपलााइ दखेााआएको छ। नर-नारीमाझको सााँचो पे्रम सम्बन्धले 

सधै ाँ घनात्मक पह्ऱरणत ह्लदन्छ भने्न कुरा बुझाएको पााआन्छ। कथामा नारीले ठुलो र ाईदार हृदयले पे्रमीलााइ चनाःशतष 

पे्रम गरेकह्ळ छ। ाईसको पे्रम एाईटा ाऄत्याचारी र ाऄिसादले ग्रस्त पचतको मानचसकता पह्ऱरितषन गने शचि बनेको 

दचेखन्छ। 

 

४८६. ....म िूर बन्दा बन्दै शायद राक्षसको स्तरमा ाईक्लन लागेको चथएाँ। मेरो मानचसक ाऄसन्तुष्टता जचत दबााईने चेष्टा गथे त्यो ाईचत 

चिर्धर सपषको स्िरूप चलएर फन ाईठााइ ाईठ्ने गदषर्थयो। शायद मेरो िोधको चिर् म सरुमा ाईगाल्ने गथे। पृष्ठ १७ 

४८७.....चतम्रोमा त्यस्तो के शचि चथयो जसको तेज पाएर ह्लदनहुाँ म ाअफूलााइ कमजोर पााआरहन्थे। सााँच्चै चतम्रो साथ पाएर मेरो समस्त 

घमण्ड र घृणा एकैचोह्ऱट बेपत्ता भए। ठुलो पतनको खाडलदचेख म ाअफू बााँचे। पृष्ठ १८ 

४८८. सरूलााइ मेरो सम्पूणष सम्मानले सम्माचनत गह्ऱररहछुे, मचसत बााँचधएर चबतेका ाईसका ती ह्ऱरिा र तीता क्षणहरूको प्रायचश्चतमा 

ाऄचहले म मायाको स्रोत फुटााआरहछुे... पृष्ठ १९ 
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३.१०.४. गडैा 

गैडा नाभो कथासगग्रको ाअठौ ाँ कथा हो। कथामा दाुइ ाऄनाम पचत-पत्नी छन्। कथा नर चह्ऱरिको 

ाअत्मगन्थनको रूपमा छ ाऄथिा नर चह्ऱरिको प्रथम दचृष्टचबन्दबुाट कथा भचनएको छ। कथामा एक व्यचिको 

ाअडम्बरपूणष र ढोंगी ाअचरणको चिशे्लर्ण गह्ऱरएको छ। जीिनमा नर चह्ऱरिले छल र र्डयन्ि गरेको ाऄरूलााइ 

ठगेर, शोर्ण गरेर ाअफू गैडाजचत्तकै बाक्लो र प्रभािहीन छालाधारी भाआसकेको ाऄनुभि ाअफैले गरेको छ। ाउ 

ाअफ्नी पत्नीप्रचत पचन ाआमान्दार छैन। ाईसले ाअफ्नै चछमेककह्ळ छोरीको शारीह्ऱरक र मानचसक शोर्ण गरेर 

लत्यााआह्लदएको चथयो।४८९ कथामा नर जाचतको चनरगकुश चह्ऱरिलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। एाईटा घरचभि बसेर 

ाउ ाअफ्नी पत्नी, सन्तान ाअह्लद प्रचत ाआमान्दार र समर्जपत बन्न नसकेको कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। 

यस ाअधारमा, पचतल ेाअफ्नी पत्नीलााइ चिश्वासघात गरेको  छ। कथामा, नर-नारीको सम्बन्ध घनात्मक र स्िस्थ 

छैन। 

३.९.५. प्रचतशोध 

प्रचतशोध नाभो कथा सगग्रहको दशौ ाँ कथा हो। कथामा ाऄनाम पचत-पत्नीको चिघह्ऱटत दाम्पत्य सांसारको 

घटनालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। नारी स्ियांले ाअत्मकथनको रूपमा कथालााइ प्रस्तुत गरेकह्ळ हुनाल ेनर चह्ऱरिको 

प्रत्यक्ष ाईपचस्थचत यहााँ भएको पााआाँदनै। कथामा नर-नारी धेरै िर्षाऄचघ चिछोचडएका छन् र ाऄलग ाऄलग बसेर 

ाअाअफ्नो जीिन धाने्न काम गह्ऱररहकेा छन्। यसको कारण, पचतले दोस्रो चििाह गनुष हो भचनएको छ। नारील े

पचन एक्लै दाुइ दसकको लामो जीिन बााँच्द ै ाअाआरहेकह्ळ छ। त्यस ाऄिचधमा ाईसले एकमाि छोरी चनचधलााइ 

हुकाषाईने, पढााईने काम गरेकह्ळ छ। युचनभर्जसटीको चशक्षा समाप्त गरेर छोरीले ाअफ्नै रुचचाऄनुसारको िर पचन 

चुनेकह्ळ छ। यसलााइ पचन ाईसले ाअशीिाषद ह्लदएकह्ळ छ। तर यो सम्बन्ध नबनीकनै चिच्छेद भएको घटनाल े ाउ 

ाऄिसादले घेह्ऱरएको छ। ाईसले ाअफ्नी छोरीले पाएकह्ळ धोखालााइ ाअफैले पाएकह्ळ धोखासाँग तुलना गरेकह्ळ छ। तर 

छोरी ाईदार र स्िस्थ दचेखन्छे र पुरुर्तन्िी छलकपटलााइ साहसपूिषक सामना गनुषपने खााँचो भएको बतााईाँ छे।४९० 

यसरी एाईटै चिर्य सम्बन्धमा पुरानो पुस्ता र नयााँ पुस्ताचबच चिचारको ठुलो चिचभन्नतालााइ कथामा चचिण  

गह्ऱरएको छ। छोरीको यस्तो ाईदार र साहसी मनोिृचत्त दखेेर ाउ ाअश्वस्त बनेकह्ळ छ। छोरीको यस्तो नयााँ रूपलााइ 

चपतृतन्िी शोर्णको चिरोधमा ाईठेको प्रचतशोध हो भने्न चिचार ाईसले चलएकह्ळ छ।४९१ नयााँ पुस्ताकह्ळ नारीहरूको  

४८९. यो छोरो जन्मनाऄचघ कसरी बाटो छेाईको पसलेकह्ळ छोरीचसत मेरो लसपस भएको चथयो। ...पसलेकह्ळ छोरीको शारीह्ऱरक शोर्ण 

गरेर कसरी मैले ाईसलााइ ाअकाशपाताल दखेाएर छुटकारा पाएको चथएाँ ाऄचन कसरी ाई चहक्का फुटाएर रोएकह्ळ चथाइ। पृष्ठ २२ 

४९०. चसली, ओल्ड लेडी! तपाईं यिो दाुःख मनमा नपाल्नुहोस्, बुझ्नु भो? के म बुचझ्दनाँ लो्ेन  मान्छेको चलाकह्ळपन? म तपाईंकह्ळ चनधी 

हुाँ बुझ्नु भो? चिरहमा ाऄपहते्त गने ाऄबला म होाआन। पृष्ठ २८ 

४९१. ...चतमीलााइ के थाहा, चनधीको ाईि िाक्यले मलााइ कचत माचथ ाईचाल्यो। ाईसको ाअाँखाले मेरो दढृताको कुन मूल्य ताकेको 

रहछे। खै चतमी छैनौ ता ाईसका ाअाँखामा? न घृणामा छौ न प्रेममा!! ाईसको मनमा, ाईसको सांिादमा चतमी नहुनुको ाअनन्द न ैत। मेरो 

तपस्याको साथषकता हो। पृष्ठ २८ 
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मानचसक दढृतालााइ, पराचधनता, हीनता र कुन्ठाबाट नारीलााइ मुचि ह्लदलााईन सके्न िैचाह्ऱरकता कथामा प्रस्तुत 

गह्ऱरएको पााआन्छ। 

३.९.६. िर्जजत सखु 

िर्जजत सुख नाभो कथा सगग्रहको दसौ ाँ िमको कथा हो। कथामा ाऄरूण र लतामाझको ाऄसफल पे्रम 

प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। लताको पालनपोर्ण दमनात्मक पह्ऱरिेशमा भएको कारण ाईसको मानचसकता 

सधै ाँ सगकुचचत र दचमत बचनरह्यो। घर पह्ऱरिारको खशुीको चनचम्त ाईसल े ाऄरूणलााइ छोडरे ाऄकै व्यचिसाँग 

चििाह गरेर लताले ाअफ्नो सुखलााइ ाअफै िर्जजत गरी।४९२ कथामा, नर-नारीको मानचसक प्रस्तुचतको शचिलााइ 

महत्त्िपूणष माचनएको छ। कम्जोर र दचमत मानचसकताले सधै ाँ ाऄिसाद र ाऄसफलता नै ह्लदन्छ।४९३ पे्रममा 

व्यािहाह्ऱरक प्रचतबद्धताको चनचम्त मनोिैज्ञाचनक ताकतको ाअिश्यकता भएको कुरा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.९.७. प्रमे 

पे्रम नाभो कथा सगग्रहमा सगगृचहत बाह्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा चिनोद र सुचनताको पे्रम सम्बन्धलााइ 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। चिनोद र सुचनता दार्जजचलङ सरकारी महाचियालयको स्नातक स्तरका चियाथीहरू हुन्। यी 

दाुइ युिा नर-नारीमाझ भएको पे्रमको गम्भीर समपषणलााइ कथाको चिर्यिस्तु बनााआएको छ। चिनोद धोर, 

प्रशान्त र चह्ऱरििान युिा छ ाऄचन सुचनता पचन ाईस्तै सुशील, सुन्दरी छे। दिुै चथए एकान्त चप्रय। दार्जजचलङको 

प्रायाः चनजषन ठााईाँहरूमा दाुइको पे्रम फुलेको चथयो। दाुइले एकाऄकाषको पे्रमको मूल्यलााइ गम्भीरतापूिषक ाअत्मसात 

गरेका चथए। दाुइ एकाऄकाषका सम्पूरक बनेका चथए। चिनोद र सुचनताले ाअचत्मक पे्रमको ाईदाहरण प्रस्तुत गरेको 

बुचझन्छ।४९४ कालान्तरमा दाुइको चििाह भएको छ तर सुचनता क्यान्सर रोगले पीचडत बनेकह्ळ छ। ाऄचत थोरै 

समयको चनचम्त बााँचेकह्ळ सुचनताल े चिनोदको भरपूर पे्रम पाएकह्ळ छ। चिनोदले ाअफ्नो समपषणको प्रचतबद्धता 

दढृतापूिषक पालन गरेको छ। मनष लागेकह्ळ ाअफ्नी पत्नीको ाऄिस्थाप्रचत ाउ चिह्िल भएर पे्रम पोचखरहन्छ।४९५ 

समयको प्रचतकूलताले पे्रममा कचत पचन ाऄन्तर ाअएको छैन। पे्रम कथामा नर-नारीको चनाःशतष र चनाःस्िाथष पे्रमको 

स्िरूपलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। चिनोद र सुचनता ाअफ्नो पे्रमको सम्पूणष समपषणप्रचत प्रचतबद्ध छन्। 

 

४९२. कतै भा्ेन  ाऄरुणको चनम्तोलााइ समााईने हातहरू जम्मै ाईसले ाअफ्नै कायरताले कसेकह्ळ चथाइ। ाअफ्नो मनको ाआन्र धनुर्लााइ 

ाअफैले डराएर छोपी। पृष्ठ २९ 

४९३. ....त्यो िजषना त्यो लता ाअफैले ाअफ्नो हातले कोरेकह्ळ हो। ाउ ाऄरुणको चनचम्त सुख बन्न सके्न नै चथाआन, ाऄरुण पो ाऄचहले ाईसको 

िर्जजत चाहना हो, िर्जजत सुख। पृष्ठ ३२ 

४९४. सम्बन्धको सौम्यता र चशष्टता यहााँ पह्ऱरभाचर्त हुन्र्थयो। शरीरबाहकेको प्रेमको मेरो दशष नै चथएन। त्यसै र म भाँिरा जस्तो फूल 

फूलमा डुलीसहडेाँ। चिनोदले समग्रता दखेेको चथयो सुचनतामा, ाईसका ाआच्छाका सााँधहरू नै सुचनतासम्मकै चथए। पृष्ठ ३५ 

४९५. रोगको कुरूपता चलएर पचन चिनोद प्रेम गदषछ। चतनीहरूको प्रेमको म साक्षी रहेको छु, सुखमा, दाुःखमा, सुन्दरतामा – 

कुरूपतामा। पृष्ठ ३७ 
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३.९.८. कायरता 

कायरता नाभो कथा सगग्रहमा सगगृचहत तेह्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा सम्पन्न घरमा भएका नारी 

शोर्णका घटनाहरूलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। कायरता कथामा एक नारीले सन्तान ह्लदन नसकेह्ळमा सौता 

हाचलह्लदने, घरबाट चनकाल्न,े शारीह्ऱरक, मानचसक यातना ह्लदने, ाईसको ाआच्छा चिरुद्ध ाऄको व्यचिलााइ चबह े

गरााआह्लदने जबरजस्तीपनको ाऄिस्थालााइ ाईदागगो पाह्ऱरएको छ। यी प्रसगगहरूले नर-नारीको सम्बन्ध स्िस्थ र 

सकारात्मक नभएको कुरालााइ प्रस्तुत गरेको छ। कथामा नारीको िैयचिक ाऄिस्थान शुन्य भएको र ाउ एाईटा 

तुच्छ चिर्य माि भएकह्ळ दचेखन्छ। 

३.९.९. पलायन 

पलायन नाभो कथा सगग्रहमा सगगृचहत चौधोाँ कथा हो। यसमा िीके थापा र रत्नाको दाम्पत्य 

सम्बन्धको प्रसगगलााइ चिर्यिस्तु बनााआएको छ। कथामा नारीमाचथ नरको एकोहोरो दबााई भएको दचेखन्छ। 

ाअर्जथक रूपले पत्नी पचतमाचथ चनभषर हुनु पचन पचतको ाऄिस्थानलााइ प्रभुत्ििादी बनााईने एाईटा बुाँदा हो। 

यसबाहके, नारीको ाअफ्नै ाअत्महारा प्रिृचत र परम्परागत पचतभचिले पचन कथामा ाऄसन्तुलन ाईत्पन्न गरेको 

दचेखन्छ।४९६ कथामा नारीले ाऄन्तसम्म पचन जीिनको सकारात्मक बाटो खोज्न े कोचशश गनष सकेको छैन। 

पलायन कथामा नर-नारी सम्बन्धको िीभत्स रूपलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। 

३.९.१०. सानी र म 

सानी र म नाभो शीर्षक कथा सगग्रहको पन्ध्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा चििाचहत नरको ाईन्मादपूणष 

ाअचरणको प्रसगगलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। गुणिती पत्नी र तीन सन्तानल े सम्पन्न ाऄधबैंसे नर चह्ऱरिलााइ 

एकपल्ट फेह्ऱर बैंसको जोश चढेको छ। ाअफ्नो यौिनकालकह्ळ पे्रचमका सानीलााइ ाऄचानक भेट्दा ाईसको यो िैंसाल ु

जोश ाईलेर ाअएको छ। ाअफ्नी पे्रचमकालााइ तरुणी र सुन्दरी भएकह्ळ पाएपचछ ाउ ाअफू पचन सुन्दर र तरुणो हुन े

लहडमा प्राणपनले लाचगपरेको छ।४९७ ाऄनेक जुचि गरेर ाउ ाअफ्नो बुाँढ्यााआलााइ ढाकछोप गने कोचशश गछष। कुन ै

प्रकारले पूिषपे्रचमकालााइ ाअफूचतर ाअकर्जर्त गने ाईपाय सोंच्छ तर ाउ ाऄसफल बन्छ। सानीले ाईसलााइ बुढो भएको 

घोर्णा गह्ऱरह्लदएपचछ ाईसको िैंसालु जोश बेलुनको हािा फुस्केसरी फुस्कन्छ। 

कथामा, चििाचहत नरल े परस्त्रीहरूमाचथ राखेको कामकु दचृष्टलााइ ाईदागगो पाह्ऱरएको छ। घरमा 

गुणिती पत्नीलााइ धोखा ह्लदएर परस्त्रीको सगगत पााईनलााइ लालाचयत बने्न कामुक नरको चह्ऱरिलााइ कथाल े

बयान गछष। यस्ता फुहड ाअचरणबाट ाऄसफल भएर थाकेको पचत पुनाः घर पह्ऱरिारमा फकेर ाअएको ाऄचन पत्नीले 

जतनपूिषक स्िागत गरेकह्ळ चचिण पचन कथामा छ। 

४९६. यो कस्तो सहनशीलता हो ाईसको? ाईसका कायरता र मूकताले मलााइ चिरि पाछष। प्रचतिाद ैगनष नजान्ने यो कस्ती स्त्री? पृष्ठ 

४८ 

४९७. यसरी जचतपल्ट सानीलााइ सम्झ्यो, सरर शरीरमा रगत ाईम्लेर ाअाईाँछ, शरीरै ाऄनन भएर ाअाईाँछ। ाईसलााइ के थाहा, कसको 

भूतपूिष प्रेमीले ाईसको प्रेममा फेह्ऱर फाँ सेर कस्तो तयारी गह्ऱररहेछ। पृष्ठ ५१ 
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३.९.११. चालीसकेो पीडा 

चालीसेको पीडा नाभो कथाको सोह्रौ ाँ कथा हो। यसमा चालीस िर्ष नााँघ्न लागेको एक पचतको 

चििाहते्तर कामुक ाअचरणलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। चििाह, सन्तान र व्यािहाह्ऱरकता ाअह्लदले पत्नीलााइ 

समयभन्दा ाऄचघ नै बुढी बनााआह्लदएको तर पचतको कामनात्मक ाउजाष भने ाऄझसम्म तरुण भाआरहकेो ाऄनुभि यस 

कथाको नर चह्ऱरिको छ।४९८ यसकारण ाईसले ाऄनेक तरुणीहरूको िैंसालु ाअचरणलााइ सम्झना गनष थालेको छ। 

भेटेजचत सबै तरुणीहरूप्रचत ाईसल े कामनात्मक ाअस्थाको ाअशा पााईन खोजेको छ तर ाअफूल े रागात्मक 

ाअकर्षणको ाऄपेक्षा गरेकह्ळ तरुणीले ाऄगकल भचनदददा ाईसको जम्मै िैंसाल ुाईत्साह समाप्त बनेको छ। 

चालीसेको पीडा कथामा पचत-पत्नीमाझ चबचतरहकेो समयको ाऄन्तराललााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।४९९ 

पचतले भािनात्मक सुखको ाऄचभप्राचप्त चाहकेो र यसको चनचम्त ाऄरू ाईपाय गनष पचन प्रस्तुत भएको दचेखन्छ। तर 

पह्ऱरिारबाचहर पचन ाईसल ेयो सुख प्राप्त गनष नसकेको र पह्ऱरिारमा नै फकेर ाअएको प्रसगगलााइ कथामा प्रस्तुत 

गह्ऱरएको छ। 

३.११.१०. सम्पणूाष रााइको कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धलााइ बुाँदाहरूमा चनम्नप्रकारल े रेखाचगकत गनष 

सह्लकन्छ  

क. कथामा औपचाह्ऱरक र ाऄनौपचाह्ऱरक दिुै ह्लकचसमका सम्बन्धलााइ चिर्य बनााआएको छ। 

ख. कथामा युिक युितीसाँगै ियस्क र पह्ऱरपक्व ाईमेरका नर- नारीको सम्बन्धलााइ लेचखएका छन्। 

ग. दाम्पत्य सम्बन्धमा ाऄसगगचत, ाऄसन्तुचष्ट र ाऄप्राचप्तका चस्थचत पााआन्छ। नर-नारी दिुैले यस्तो पह्ऱरचस्थचतलााइ 

भोगेका छन्। 

घ. पह्ऱरिारमा चपततृन्िी िचषस्ि भएको पााआन्छ। नरहरू घरचभि पत्नीशोर्ण गछषन् र घरबाचहर पे्रम सम्बन्ध 

पचन राख्छन्। ाऄचधकत्तर नारीहरू यस िचषस्िको चसकार बनेका छन्। केही भने ाअफ्नो स्ितन्ि चेतनाको बलमा 

यस शोर्णदचेख  केही बाचहरन सकेका छन् भने केहीले ाअफ्नो ाऄचस्तत्ि हराएका छन्। 

ङ. नर-नारी सम्बन्धको ाअदशष केन्र पह्ऱरिार हो। पह्ऱरिार सहज र स्िस्थ बचनरहनुमा सम्बन्धको ाऄथष बचनरहन्छ 

भने्न कुरा कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। 

३.१०. कृष्णह्ऴसह मोिानको कथासगग्रह प्रमे, भ्राचन्त र सत्य-मा चचचित नर-नारी सम्बन्धको स्िरूप 

प्रेम, भ्राचन्त र सत्य कृष्णह्ऴसह मोिानको पचहलो कथासगग्रह हो। ्ीमती िााइ ल्हमू मोिान, 

सुकेपोखरी दार्जजचलङबाट सन् १९६०-मा यो पुस्तक छाचपएको पााआन्छ। यस पुस्तकमा ाअठिटा कथाहरू  

 

४९८. ...तर स्िास्नी माचनसमा ाईमेरभन्दा ाऄचघ बुढी हुने रफ्तारले पो म ह्लदग्दार भाआसके। पृ. ५५ 

४९९. ...बैंसको एक झुल्को पोचखएपचछ ाईनी तुलसीको बोट र मांगलबारे ब्रतकै भाआन्, म भएाँ एक्लो। म बात गनष चाहन्थे, ाईनी बाती 

काते्न काममा व्यस्त रहचन्थन्।... ाईनी जचत टाडो जाचन्थन् म ाईचत ाईमरेले पाके पचन ाआच्छाले जिान हुन थालें। पृ. ५४ 
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सङ्गृचहत छन्। यीमध्ये तीनिटा कथामा नर-नारीको सम्बन्धलााइ मूल चिर्यिस्तु बनााआएको छ। यी 

कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ यसप्रकार ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

३.१०.१. प्रमेपि 

पे्रमपि कथामा नेिबहादरु र मनकुमारी मूल नर र नारी चह्ऱरि हुन्। घर पह्ऱरिारको प्रस्तािलााइ 

सहमचत ददद ैयी दाुइले चििाह गरेका हुन्। यसकारण यो पारम्पह्ऱरक चििाह हो। नेिबहादरु ठीकैको कदकाठी 

भएको पच्चीस िर्े ाईमेरको जिान छ भने मनकुमारी चिछट्टकह्ळ सुन्दरी तरुणी छे। ह्ऴसहमारी, दार्जजचलङको पोस्ट 

ाऄह्लफसमा पोस्टम्यानको नोकरी गने नेिबहादरुको मूल घर कालेबुङ हुनाले दाजीचलङमा ाउ एक्लो बस्छ। 

चििाहपचछ पचन ाईसको एकल पह्ऱरिार नै बनेको छ। चििाहपचछ नेिबहादरुले स्िास्नीसाँग पे्रम र रोमान्सको 

प्रसगग सुरु भएको ाऄनुभि गछष तर यस सम्बन्धमा मनकुमारीको पह्ऱरपे्रक्ष्य स्पष्ट दसेखदनै। चििाहपचछ पत्नी 

मााआत गएकह्ळ बेला चिछोडको तापले ाअधीर भएर पत्नीलााइ पे्रमपि लेख्ने ाआच्छा गछष तर ाईसलााइ पे्रमपि कसरी 

लेख्ने भने्न सुझबुझ ाअाईाँदनै। यसकारण पोस्ट ाऄह्लफसमा ाअएका चचट्ठीहरूबाट नै केही चसके्न ाईपाय गछष। यस 

िममा ाईसल ेाअफ्न ैपत्नीको पूिष पे्रमीले नाममा लेखेको पे्रमपि भेट्डााईाँछ। यसबेला ाईसको पे्रम र रोमान्सको 

सारा ाईत्साह सेलााईाँछ। 

पे्रमपि कथामा चििाहबारेमा नारीको सहमचत नभएको र चििाहपचछ पचन ाउ ाअफ्नो पचतप्रचत समर्जपत 

नरहकेह्ळ बुचझन्छ। कथामा नरको एकोहोरो समपषण र ाअग्रह भएको दचेखन्छ। नर- नारीको यस सम्बन्धमा कुन ै

सन्तुलन र सामन्ज्स्य भएको दसेखदनै। यस कथाल े दाम्पत्य सम्बन्धचभिको ाऄनास्थालााइ चचिण गरेको 

पााआन्छ। 

३.१०.२. शांका  

शांका प्रमे, भ्राचन्त र सत्य कथा सगग्रहको दोस्रो कथा हो। यस कथामा िसन्त र कल्पना पचत-पत्नीको 

रूपमा मूल नर र नारी चह्ऱरिहरू हुन्। परस्परमा पे्रम, सदभाि र सहचर भाि भएको दचेखन्छ। तर ाऄचानक 

पचत परस्त्रीसाँग मोचहत भएको, पह्ऱरिारको सुखचनै र पैसा पचन खेर फालकेो र पत्नीलााइ न ै कुलटा भएकह्ळ 

लाञ्छना लगााईन सकेको नकारात्मक ाऄिस्थाको चचिण भएको पााआन्छ। एाईटा व्यिचस्थत दाम्पत्य सम्बन्धलााइ 

नष्ट गने बाचहरी तत्िको स्िरूप पचन यसमा पााआन्छ। 

३.१०.३. कारण ? ? ? 

कारण? ? ?  प्रमे, भ्राचन्त र सत्य कथा सगग्रहको तेस्रो कथा हो। यस कथामा रनजीत र सुलोचनाको 

िैिाचहक सम्बन्धको प्रसगग चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा सुन्दर र शालीन दाम्पत्य सम्बन्धको ाईल्लेख छ। 

दाम्पत्य सम्बन्धमा बाह्य तत्िहरूले सामान्य रूपले पचन कचत ठुलो प्रभाि पानष सक्छ भने्न कुरा प्रस्तुत छ। 

कथामा रनजीतको मनोिैज्ञाचनक ाऄिस्थाको चचिण छ। ाउ ाअफ्नी पत्नीप्रचत एकाचधकारको चिचार राख्छ। 
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ाईसको पचत ाऄचभमान जागेर ाअफ्नो मृत चमि महने्रप्रचत ाअिमक बनेको दचेखन्छ। यी सबै गचतचिचधहरूप्रचत 

सुलोचना भने ाऄन्जान र ाऄबोध दचेखन्छे। 

३.१०.४. कृष्णह्ऴसह मोिानको कथामा नर-नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ चनम्नप्रकारल ेबुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ 

क. दाम्पत्य सम्बन्धमा नर नारीचबच पारस्पह्ऱरक ाअस्थाको ाऄभािलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

ख. घरमा पत्नी छोडरे बाचहर परस्त्रीप्रचत ाअकर्जर्त हुने, धन सम्पचत्त ाईडााईने पचतहरूको ाऄनैचतक ाअचरणलााइ 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

ग. पत्नीमाचथ एकोहोरो ाऄचधकार राख्ने, पचत हुनकुो ाऄहां र घमण्डले मातेका नर चह्ऱरिहरू कथामा रचचएका 

छन्। 

३.११. िीरचििम गरुुङको कथासगग्रह ाऄमर क्षण-मा सगग्रचहत कथाहरूमा चचचित नरनारी सम्बन्धको स्िरूप 

िीरचििम गुरुङको कथासगग्रह ाऄमर क्षण सन ्१९६१-मा भानुभि कुमााइ दार्जजचलङद्वारा प्रकाचशत 

भएको चथयो। यस पुस्तकचभि बाह्रिटा कथाहरू सङ्गृचहत छन् तीमध्ये दाुइिटा कथाहरूमा नर नारी 

सम्बन्धलााइ मूल चिर्यिस्तु बनााआएको छ। जसलााइ यसप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ  

३.११.१. ाऄमर क्षण 

ाऄमर क्षण ाऄमर क्षण कथा सगग्रहको शीर्षक कथा हो। यसमा हह्ऱरहर र करुणाको दाम्पत्य जीिनलााइ 

चचिण गह्ऱरएको छ। यस कथामा पचत-पत्नीमाझ भौचतक सुख माि नभएर ाअचत्मक सुखको औचचत्य पचन 

महत्त्िपूणष भएको दखेााआएको छ। पचत-पत्नीको सम्बन्ध पारस्पह्ऱरक भािनाको बचलयो बन्धन हो जसलााइ सचजल ै

चिच्छेद गनष सदकदनै भने्न कुरा कथामा प्रस्तुत छ। पत्नीले पचतलााइ परमेश्वर स्िरूप माने्न पारम्पह्ऱरक ाअदशष 

यसमा चचचित छ। 

३.११.२. ढुगग ेकोठी 

ढुगगे कोठी ाऄमर क्षण कथा सगग्रहमा सगगृचहत तसे्रो कथा हो। यस कथामा दार्जजचलङ सहरमा भएको 

िेश्यालयको प्रसगग चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा चम्पा प्रचतशोधले भह्ऱरएको घााआते ह्ऴसहनीजस्ती छे जसले एक 

लम्पट र कामुक पुरुर्को हत्या गरेर चप्तशोध चलएकह्ळ छ।। कथामा, नर-नारी सम्बन्धको ाऊणात्मक पक्षको 

प्रस्तुचत छ। 

३.११.३. डााँडाको घाम 

डााँडाको घाम ाऄमर क्षण कथा सगग्रहको बाह्रौ ाँ तथा ाऄचन्तम कथा हो। यस कथाको कथािस्तु जह्ऱटल 

ह्लकचसमको छ। दिेमचण, सुभरा र ाऄपह्ऱरचचत (चजाईाँदो लाश) युिकको चबचमा यी कथा रचचएको छ। दिेमचण 

सुभरालााइ पे्रम गछष तर सुभरा कुन ै ाऄको व्यचि (चजाईाँदो लाश)लााइ पे्रम गछे। चजाईाँदो लाश टी.बी. 

सेनेटोह्ऱरयममा चसह्लकस्त चबरामी छ। ाईसको मृत्यु चनचश्चत भएको कारणले सुभरालााइ दिेमचणले सम्हाचलह्लदओस ्

भने्न चनिेदन गरेर चचट्ठी लखेेको छ। यस चचट्ठीमा ाईसले ाअफ्नो पे्रमको गचहरो ाअग्रह साँगै ाअफ्नो लाचार 
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ाऄिस्थाले चििश भएको कुरा स्िीकार गरेको छ। चजाईाँदो लाश नामधारी ाऄपह्ऱरचचत युिकले एक ाअदशष पे्रमको 

ाईदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। दिेमचणले पचन ाऄपह्ऱरचचत युिकको ाअदशष चनिेदनलााइ स्िीकार गने मन बनाएको 

छ। सुभराको पह्ऱरपे्रक्ष्य कथामा ाईल्लेख गह्ऱरएको छैन। 

३.११.४. िीरचििम गरुुङका कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ बुाँदागत रूपमा चनम्न प्रकार 

रेखाचगकत गनष सह्लकन्छ 

क. नर- नारीको औपचाह्ऱरक र ाऄनौपचाह्ऱरक दिुै सम्बन्धलााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

ख. नर-नारीको दाम्पत्य सम्बन्धको प्रचतष्ठा र मयाषदालााइ महत्त्ि ह्लदाआएको छ। 

ग. नरद्वारा हुने नारी शोर्णको स्िरूपलााइ दखेााआएको छ। 

घ. पे्रमको ाअदशष स्िरूपलााइ महत्त्ि ह्लदाआएको छ। 

३.१२. लीलबहादरु छेिीको कथासगग्रह तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि-मा सङगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-

नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

लीलबहादरु छेिीको कथासगग्रह तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि सन् १९९३-मा पगकज पल्लि 

प्रकाशन, मोराखोली गौहाटीबाट प्रकाचशत भएको हो। यस पुस्तकमा बीसिटा कथाहरू छाचपएका छन् जसमध्ये 

नौिटा कथाहरूमा नर नारीको सम्बन्धलााइ मूल चिर्यिस्तु बनााआएको छ। यी कथाहरूमा चचिण गह्ऱरएको नर 

नारी सम्बन्धको स्िरूपलााइ चनम्नप्रकार ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

३.१२.१. कतषव्य 

कतषव्य तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहमा सगगृचहत पचहलो कथा हो। यसमा दाुइ नर नारीको 

िैिाचहक जीिनको प्रसगग रचचएको छ। कथामा निचििाचहत दम्पतीले चििाचहत जीिनको सुखभोग गनष नपााइ 

दशे सेिामा समर्जपत बनु्न परेको छ। दिुै िीर-िीरागगना भएको हुनाले एकाऄकाषको सहचर बनेकोमा गर्जित र 

ाअनचन्दत छन्। दाुइले ाअफ्नो सुखी गृहस्थीको सानो चिचार छोडरे ाअफूलााइ दशेको सिेामा समर्जपत गरेका छन्। 

३.१२.२. ाअशाको दीयो चन्यो 

ाअशाको दीयो चन्यो तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहचभि सङगृचहत दोस्रो कथा हो। यसमा 

टुने्न र टुने्नकह्ळ पत्नीको कथा कचथएको कथामा, पचतचबना पत्नीको जीिन ाअधारहीन र कष्टकर छ भने्न कुरा 

चचिण गह्ऱरएको छ। पत्नीले पचतको मृत्युको पीडा सन्तानको मुख हरेेर सहन गनष सकेकह्ळ भए तापचन सन्तानको 

मृत्युको पीर ाअमालााइ खप्न गाह्रो छ भने्न कुरा पचन यहााँ दखेााआएको छ। 
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३.१२.३. परुस्कार 

पुरस्कार तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहको पााँचौ ाँ कथा हो। यसमा केशि र जानकह्ळको 

जीिनलााइ कथाको चिर्य बनााआएको छ। कथामा, जीिनभह्ऱर पचत- पत्नीले एकाऄकाषलााइ बुझ्ने, सहचर बने्न र 

एकाऄकाषमा प्रीचतभाि राख्ने ाऄिसर भोग गनष सकेनन्। केशिको मृत्युपचछ माि जानकह्ळलााइ पचतको रचनाहरूको 

मूल्यबोध भएको छ। कथामा, भौचतक दरूत्िले भािनात्मक ाअग्रह बढााआह्लदएको कुरा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.१२.४. बसेाहा 

बेसाहा तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहमा सगगृचहत छैटौ ाँ कथा हो। यसमा मचसन े र 

मचसनेको पह्ऱरिारको कथा रचचएको छ। यस कथामा, चनम्न स्तरीय नर-नारीको दाम्पत्य सम्बन्धलााइ चचिण 

गह्ऱरएको हुन्छ। भोकले ाईब्जाएको ाऄशाचन्त र चिशृगखलतालााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। दह्ऱरर 

ाऄथषव्यिस्थाले पचत- पत्नीको सम्बन्धमा ाअाईने चतितालााइ  कथाको मूल चिर्य बनााआएको छ। 

३.१२.५. चचट्ठी 

चचट्ठा तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहमा सगगृचहत सातौ ाँ कथा हो। कथामा एक यगु्म पचत 

पत्नीको दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको छ। प्रथम पुरुर् दचृष्टचबन्दमुा यो कथा लेचखएको हुनाले पचत हुन े

कथािाचकको नाम ाईल्लेख छैन। पत्नीको नाम भने लीला हो। कथामा, िैिाचहक जीिनको ाऄन्तर्जिरोधलााइ 

लेचखएको छ। यसका ाऄन्जान र ाऄचचना व्यचिसाँग चििाह गदाष हुने ाऄसमञ्जस्य र ाऄसन्तुलनलााइ चचिण 

गह्ऱरएको छ। पत्नी प्राचप्त पचन भाग्यफल नै हो भने्न चनष्कर्षमा पचत पुगेको दचेखन्छ। 

३.१२.६. सहुााईाँदो जोडी 

सुहााईाँदो जोडी तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहमा सगगृचहत ाअठौ ाँ कथा हो। यो कथा प्रथम 

दचृष्टचबन्दमुा लेचखएकोले कथािाचक स्ियां मूल नर चह्ऱरि हो। कथामा, नारीलााइ ाअफ्नो प्राप्य सामग्री सोंचेर 

ाऄचधक ाऄपेक्षा गने नर मानचसकताको ाऄिस्थालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

३.१२.८. सबला नारी 

सबला नारी तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहको निौ ाँ कथा हो। यसमा शीलाको जीिन 

चचिण गह्ऱरएको छ। शीला चििाचहत र कामकाजी नारी हो। चििाहाऄचघ एक ाअदशष गृहणी बने्न सपना बोकेकह्ळ 

शीलाले चििाहपचछ पचतको ाऄस्िस्थताको कारणले नोकरी गनष बाध्य भाइ। शीला घरेलु धन्धा र नोकरी दिुैलााइ 

सफलतापूिषक सञ्चालन गनष सके्न सबला नारी भएकह्ळ छ। 
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३.१२.८. निीन पखाषल 

निीन पखाषल तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि कथा सगग्रहको कथा हो। यस कथामा कुनै चिशेर् नर 

नारीको नाम ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। यो कथामा कुनै दाम्पत्य सम्बन्धको कथा नभएर ाअधुचनकतासाँगै 

चििाहबारे बचनएको नयााँ रीचतगत पखाषलको चचाष गह्ऱरएको छ। राजनैचतक दलहरूल े पाह्ऱरिाह्ऱरक 

सम्बन्धहरूमाचथ ाऄचतिमण गद ै चिपक्षी दलका सदस्यका छोरा छोरीहरूचबच सम्बन्ध बन्न नसके्न चनयम तय 

भएको कारणले चििाह गनष ाआच्छुक नर-नारीहरूले कुचन्ठत हुनुपरेको र ाअत्महत्या समेत गनुषपरेको चस्थचत 

सृजना भएको कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.१२.९. मेरो गोपबाल 

मरेो गोपबाल  तीन दशक : बीस ाऄचभव्यचि पुस्तकमा सगगृचहत सोह्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा एक युग्म 

दम्पतीको दाम्पत्य जीिनको चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा, पचत पत्नीको एकान्त सहिासमा गोपीले ाऄन्जानैमा 

बाधा पुऱ्याएको बुचझन्छ। पत्नीले पचतप्रचत ाअफ्नो एकाचधकारको भािनालााइ तीव्र बनाएकह्ळ छ। पचतले पचन 

भान्से केटाप्रचत चिशेर् ाअग्रह राखेको कारणले पत्नीत्िको ाऄहांलााइ जगााआह्लदएको छ। कथामा, पचत-पत्नी 

सम्बन्धको जह्ऱटल सूक्ष्मतालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

३.१२.१०. लीलबहादरु छेिीको कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धलााइ चनम्नप्रकार बुाँदाबद्ध गनष सह्लकन्छ 

क. कथामा, चिचिध िगष, स्तर र ाऄिस्थानका चह्ऱरिहरूको चचिण गह्ऱरएको छ। 

ख. कथामा, सबला नारी र ाऄबला नारी दिुैको चचिण गह्ऱरएका छन्। 

ख. नर- नारीमाझ ाअत्मीय सामन्जस्यमा नै पाह्ऱरिाह्ऱरक प्रगचत सम्भि भएको कुरा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

ग. नर- नारीको सम्बन्धमा दाुइको मनौिैज्ञाचनक ाऄिस्थान महत्त्िपूणष भएको कुरा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.१३. मह्ऱटल्डा रााइको टोटोलाको फूल कथासगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक 

ाऄध्ययन 

मह्ऱटल्डा रााइ, नेपाली कथा जगतमा नौलो होाआन तर ाऄचहलेसम्म चााँड ै पुरानो भाआसकेको एाईटा थप 

नाम। ाईमेरमा धेरै सानो तर कथा लेखनमा धरैे न ै प्रौढता प्राप्त गरेकह्ळ, कथाको प्रौढता र चशल्पको िैचिधता 

सगकलन स्ियां प्रत्यक्षाचभचमखू भएर बोल्छ।५०० ाईनका दाुआिटा कथा सगग्रहहरू टोटोलाको फूल (१९७६) र 

मााइ ड्याडी (१९८६) प्रकाचशत छन्। टोटोलाको फूल मह्ऱटल्डा रााइको पचहलो प्रकाचशत कथासगग्रह हो। यस 

पुस्तकचभि सोह्रिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। यीमध्ये ाअठिटा कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धका प्रसगगलााइ 

कर्थय बनााआएको छ जसलााइ चनम्न प्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

 

५००. टोटोलाको फूल (१९७६), लक्खीदेिी सुन्दास, भूचमका, पृ. ाऄनचगकत 



१३० 

 

३.१३.१. टोटोलाको फूल 

टोटोलाको फूल टोटोलाको फूल कथा सगग्रहको शीर्षक कथा हो। यो कथा तेस्रो पुरुर् दचृष्टचबन्दबुाट 

रचचएको छ। कथाकारले तरााइ क्षेिकह्ळ तरुणी कन्या सोनामचणको जीिनलााइ जीिनलााइ नचगचबाट हरेेकह्ळ 

ाऄनुभिलााइ कथामा कथेकह्ळ छ। कथामा नारी शोर्णको चचिण गह्ऱरएको छ। समाजको ाईच्च िगषले गरीब र 

तल्लो िगषका छोरीहरूप्रचत िस्तुपरक नजर राखेको र यस्ता नारीहरूको कुनै नैचतक र सामाचजक मूल्य नभएको 

कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.१३.२. के यो मरेो भलू चथयो? 

के यो मेरो भूल चथयो? कथा टोटोलाको फूल सगग्रहमा सगगृचहत छ। यस कथामा सांजय र ाईसकह्ळ 

ाअमाको प्रत्यक्ष भूचमका दचेखएको भए तापचन यसमा सांजयकह्ळ ाअमा र मेजर चिजयप्रसादको ाऄसफल पे्रम 

कथालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। कथामा मेजर चिजयप्रसादको स्िाथषलोलुप र कामलोलुप ाअचरणले िासदी ाईत्पन्न 

गरेको छ। ाउ ाअफ्नो पे्रम, पे्रचमका र छोराप्रचत ाईत्तरदायी छैन। जीिनभह्ऱर सांजयले कानीन पुि भएर जीिन 

चबतायो। सांजयकह्ळ ाअमा ाअर्जथक रूपले ाअत्मचनभषर र ाअत्मचिश्वासी पचन भएकह्ळले गदाष ाईसले छोरालााइ जन्म 

ह्लदनु र पालन पोर्ण गरेकह्ळ छ। ाअफ्नै सम्बन्धीहरूसाँग नाता सााआनो स्पष्ट नहुाँदा चेली मााआतीहरूमाझ पचन यौन 

सम्बन्ध स्थाचपत हुनसके्न ाअशगका रहन्छ। यस क्षोभले  सांजयको मृत्यु भयो। यो एाईटा सामाचजक समस्या 

भएको दचेखन्छ। 

३.१३.३. ाअमा 

टोटोलाको फूल कथा सगग्रहमा सगगृचहत तसे्रो कथा ाअमा हो। यसमा मचणकह्ळ मुमा बुबाको 

पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिनको कथा बुचनएको छ। यस कथामा, पाह्ऱरिाह्ऱरक सुख धन सम्पचत्तको सुखदचेख माचथ छ र 

सन्तान ाअफ्नो बाबु ाअमाको सगगतमा नै सुरचक्षत र सुखी हुनसक्छ भने्न कुरालााइ चचिण गह्ऱरएको र 

पाह्ऱरिाह्ऱरक सम्बन्धको महत्त्िलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

३.१३.४. चिया चह्ऱरि 

चिया चह्ऱरि टोटोलाको फूल कथा सगग्रहको पााँचौ ाँ कथा हो। यस कथामा बहुपत्नी चििाह र सौता 

चििादको प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। लो्न े, जेठी काकह्ळ र कान्छी काकह्ळ तीन मुख्य चह्ऱरिहरू यहााँ छन्। 

कथामा चनम्न िगीय ाऄनपढ चह्ऱरिहरूको ह्लदनचयाषको झलक छ। कथामा पचतले ाअफ्नो दाचयत्ि ठीकसाँग पालन 

गनष सकेको छैन। जेठी पत्नीमा सौतेनी डाह प्रचन्ड रूपमा पााआन्छ। ाअफ्नो कुनै सन्तान नभएको ाऄचन सौताको 

काखमा चशशु भएकोले पचन सौतनेी डाह ाऄचधक भएको दचेखन्छ। सौताको मरण हुनेचबचत्तकै ाउ चशशुप्रचत 

समर्जपत हुनुले ाईसको यहीं मनोचिज्ञानलााइ दशाषाईाँछ। 
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४.१३.५. प्रचतशोध 

प्रचतशोध टोटोलाको फूल कथासगग्रहको एघारौ ाँ िमको कथा हो। कथामा मूल नर चह्ऱरिको नाम 

ाईल्लेख छैन र बाबरी कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको  यस कथामा बाबरीलााइ 

पे्रममा धोखा ह्लदने कुन ै ाऄनाम पे्रमी छ जसले पे्रमीले ाऄकी नारीलााइ चबह े गह्ऱरसकेको छ। तर कालान्तरमा 

चसह्लकस्त चबरामी परेर बाबरीकै ाअ्यमा ाअाआपुगेको छ। बाबरी चुपचाप बसेर प्रचतशोध चलने कोचशश गछष तर 

ाऄन्तमा ाउ दयालु भाइ ाईठेकह्ळ  र ाईसको ाईपचारको चनचम्त सगघर्ष गह्ऱररहकेह्ळ छ। पे्रम ाऄनन्त छ औ सााँचो प्रेम गने 

पे्रमी- पे्रचमकामाझ पे्रमको गह्ऱरमा सदिै बााँचचरहन्छ भने्न कुरालााइ कथामा प्रस्ततु गह्ऱरएको छ। 

३.१३.६. सकेुको गलुाब 

सुकेको गुलाब टोटोलाको फूल कथा सगग्रहमा सगगृचहत कथा हो। यस कथामा पे्ररणा र ाईसको 

पे्रमीमाझको पे्रम प्रसगगलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यस कथामा पे्ररणा ाअफ्नो पे्रमप्रचत समर्जपत छे औ ाअफ्नो 

पे्रमीले यसरी धोखा ह्लदनसक्ला भने्न चिचार गरेकह्ळ छैन तर पे्रमीको प्रेम, सतही र ाऄनतु्तरदायी भएको दचेखन्छ। 

३.१३.७. खण्डहर 

खण्डहर टोटोलाको फूल कथा सगग्रहमा सगगृचहत कथा हो। सुदषे्णा यस कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो । 

सागर ाईसको पे्रमी र ाआचच्छत पचत पचन भएको बुचझन्छ। सुदषे्णाचभि एाईटा सुन्दर घर सांसार सजााईने प्रबल 

ाआच्छा भएको राउ सधै ाँ एाईटा सुनसान खण्डहरलााइ सजााईने काम गछे। खण्डहरप्रचतको ाअकर्षणले गदाष ाईसको 

मानचसक चस्थचत र व्यािहाह्ऱरक गचतचिचध सामान्य दखेापदनै।५०१  

कथामा, सुदषे्णाले ाअफ्नो पे्रम र पह्ऱरिार प्राचप्तको चनचम्त ाऄसामान्य तत्परता दखेाएकह्ळ छ। 

खण्डहरजस्तो एकान्त र भयानक ठााईाँमा रात चिरात ाई एक्ली घुमेकह्ळ छ तर सागरको भूचमका भने गौण छ। 

कथामा प्रेमको सुखद पह्ऱरणचत दखेााआएको छ। 

३.१३.८. नयााँ चबहान 

नयााँ चबहान टोटोलाको फूल कथा सगग्रहको सोह्रौ ाँ तथा ाऄचन्तम कथा हो। यस कथामा सरोज मूल नर 

चह्ऱरि र सुर्मा मूल नारी चह्ऱरि छे। कथामा सरोज र सुर्माको पे्रम प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। सरोज 

धनी र सम्पन्न पह्ऱरिारको छोरो हो भने सुर्मा कुनै एाईटा ाऄनाम चचयाकमानकह्ळ मजदरूकह्ळ छोरी हो। सरोजल े

ाअफूलााइ कुनै िस्तुसरह मनोरञ्जनको साधनमाि बुझेको रहछे भने्न धोखाले सुर्मा ाऄप्रत्याचशत रूपले ाअहत 

भाइ तर ाईसल े जीिनलााइ नयााँ प्रकारल े ज्यनूे सगकल्प गरी। बगगलादशेमा स्ितन्िता सेनालााइ सेिा गनष 

गाआरहकेा चियाथीहरूको जमातमा चमचसएर सुर्मा पचन गएकह्ळ छ। कथामा, धनीहरूले गरीबहरूप्रचत हयेभाि 

राख्छन् ाऄचन नारीहरूप्रचत ाऄझ तुच्छ, ाऄनैचतक दचृष्टकोण राख्छन् भने्न कुरालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा नर 

नारी सम्बन्धको रूप स्िस्थ छैन। 

५०१. जुन ह्लदन यी ईंटाहरू सबै झनेछन्, त्यो ह्लदन म पचन यो सांसारमा रहनेछैन, मेरो ाऄचस्तत्ि रहनेछैन। पृष्ठ ७१ 
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 ३.१३.९. मह्ऱटल्डा रााइका कथाहरूमा पााआन ेनर-नारी सम्बन्धका चिचिध रूपहरूलााइ यसप्रकार बुाँदाबद्ध गनष 

सह्लकन्छ - 

क. धनी तथा ाईच्च िगषका नर जाचतले गरीब तथा चनम्न िगषका नारी जाचतलााइ शोर्ण गरेको छ। 

ख. नर-नारीमाझ भएको पाह्ऱरिाह्ऱरक, दाम्पत्य र पे्रम सम्बन्धलााइ चिशेर् मयाषदा र महत्त्ि ह्लदाआएको छ। 

ग. बहुपत्नी चििाहका नकारात्मक पह्ऱरणामलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

३.१४. चिन्या सबु्बाको हचस्पस कथा सगग्रहका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययन 

भारतीय नेपाली कथाको सम्बद्धषनमा चनरन्तर लाचगरहने नारी कथाकारहरूमध्ये चिन्या सुब्बा एक 

हुन्। कचिता र ाईपन्यास रचना गरेका भए तापचन साधारणताः पाठकको ाअाँखामा ाईनी एकजना खुबै 

प्रभािशाली कथाकारकै रूपमा ाईचभन्छन्।५०२ कथािम (१९८४) र हचस्पस (२००३) ाईनका दाुइिटा कथा 

सगग्रहहरू प्रकाचशत छन्। हचस्पस कथा सगग्रहलााइ ाईनका ाअजसम्मका प्रकाचशत कथाहरूको प्रचतचनचध मानरे 

यस सगग्रहचभिका कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धलााइ यहााँ ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ – 

३.१४.१. हचस्पस 

हचस्पस कथा हचस्पस कथा सगग्रहमा सङ्गृचहत शीर्षक कथा हो। यो मधुकर र शाचलनीको पे्रमकथा हो। 

यी दाुइ कलेज जीिनका पे्रमी पे्रचमका हुन्। ाऄज्ञात कारणिश मधुकर एड्स रोगको चसकार भएपचछ यी दाुइको 

जीिन िासदीमा डुबेको छ। ाऄसाध्य रोगले ग्रस्त रोगीहरूलााइ जीिनको ाऄचन्तम बेला ाअफ्नो ाआच्छााऄनुसार 

बााँच्न ह्लदन े एाईटा ाअ्य नै हचस्पस हो।५०३ मधुकर यस्तै हचस्पसको ाअ्यमा जीिनको ाऄचन्तम ह्लदनहरू 

चबतााआरहकेो छ। ाईसकह्ळ पे्रचमका शाचलनी ाअफ्नो पे्रमीलााइ प्राणपनले पे्रम गछे। कथामा, मृत्युको ाऄचन्तम सत्य 

िासद र मार्जमक छ जसलााइ दिुैले ाऄचत पीडा र साहसपूिषक स्िीकार गरेका छन्। मधुकर ाअफ्ना सारा चजाईाँदा 

ाआच्छाहरू चलएर ाअफू मह्ऱररहकेो ाऄनुभि र शाचलनीको ाअफूप्रचतको समपषणले चिह्िल बनेको छ।५०४ शाचलनी 

ाअफ्नो ाईमेरभह्ऱरका सपनाहरूलााइ बााँझो छोडरे ाअफ्नो पे्रमीलााइ मृत्युको मुखमा गएको हहे्ऱररहकेह्ळ छ।५०५ 

हचस्पस कथामा, नर नारीमाझ ाऄचत चनश्छल र चनाःशतष पे्रमको चचिण गह्ऱरएको छ। दिुै एकाऄकाषमा समर्जपत 

पे्रमीहरू छन् जसलााइ मृत्यजुस्तो ाऄचन्तम सत्यले चिच्छेद गह्ऱररहकेो छ। कथामा पे्रम नर-नारीमाझको ाअचत्मक 

सामञ्ज्स्य, त्याग, समपषण र ाअजीिनको मैिीपूणष साथको रूपमा चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। ाअधुचनक, चशचक्षत, 

स्य र ाईदार हृदय भएका पे्रमी प्रेचमकामाझ भएको गचहरो प्रेम सम्बन्धलााइ कथाको मलू चिर्य बनााआएको छ। 

५०२. नेपाली साचहत्यको पह्ऱरचयात्मक ाआचतहास, पूिषित्, पृ ७३ 

५०३. लक्खीदेिी सुन्दास, भूचमका, हचस्पस, २००३, बसुधा प्रकाशन, दार्जजचलङ, पृ. ाऄनचगकत 

५०४. चतमीलााइ दखे्दा मलााइ ाअफ्नो सपनाहरू याद ाअाईाँछ, चतम्रो भए नभएको सपनाहरू याद ाअाईाँछन् र कहीं कतैनेर चतमीप्रचत 

एाईटा ठुलो ाऄपराधबोध हुन्छ। पृष्ठ ९ 

५०५. ती सबै सपनाहरूभन्दा धेरै ाऄचघदचेख हामी साथी चथयौ ाँ मधु, बढो सहयोगी एकाऄकाषमा। त्यस्तो साथी त हामी चार ह्लदनको 

चनचम्त हौं, हुनसक्छौं हनै र? पृष्ठ ९ 
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३.१४.२. ाऄन्ना 

ाऄन्ना हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत चौथो कथा हो। यो शरद र ाऄन्ना नाम गरेका नर-नारीको 

दाम्पत्य सांसारको कथा भए तापचन ाऄन्नाको मानचसक ाऄिस्थानलााइ बढी मािामा चचिण गह्ऱरएको कथा हो। 

ाऄन्नाको यस मानचसक ाऄिस्थानले चतनीहरूको दाम्पत्य सम्बन्धमा ाअएका प्रभािहरू कथाका पह्ऱरणचतहरू छन्। 

ाअफ्नो बाबुप्रचतको नकारात्मक धारणाले ाईसलााइ सब ै नर जाचतप्रचत ह्ऴहसात्मक प्रचतशोध चलने ाअिोश 

जगााआह्लदएको छ। यसकारण ाउ ाअफ्नै काखको चशशुप्रचत पचन ह्ऴहस्रक बन्द ैगएकह्ळ छ। ाऄन्नाले सानै ाईमेरदचेख 

ाअमामाचथ बाबुले गरेको ह्ऴहसाको रूप दखेेकह्ळ चथाइ। िास, करुणा र चिरोधले सही प्रकाश नपाएपचछ नै ाईसले 

कुन्ठापूणष ाऄिसादमा डुब्द ैगएर जीिन चजाईने ाआच्छा मारेकह्ळ छ। ाअत्महत्या नै ाईसको मानचसक चिसगगचतको 

ाऄचन्तम पह्ऱरणचत भएको छ। 

३.१४.३. दशेलााइ चतम्रो एकमुट्ठी माया भए पगु्छ 

दशेलााइ चतम्रो एकमुट्ठी माया भए पुग्छ हचस्पस कथा सगग्रहमा सङ्गृचहत पााँचौ ाँ कथा हो। यो भारतीय 

सेनामा सेिारत चसपाही र ाईसकह्ळ पत्नी सुनाखरीको कथा हो। कथामा, दशेको सीमामा खह्ऱटएको चसपाहीको 

दाम्पत्य जीिनको मार्जमक ाऄिस्थाको चचिण छ। घर, पह्ऱरिार, सन्तान, सम्पचत ाअह्लदद्वारा सुखी र सम्पन्न भएर 

चसपाहीहरू पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिन बााँच्न सक्दनैन ् ाऄचन चतनीहरूको पह्ऱरिारले पचन सो सुखभोग गनष पाएका 

हुाँदनैन्। युद्धले पचत-पत्नीको सम्बन्धलााइ चिच्छेद गह्ऱरह्लदएको चचिण कथामा पााआन्छ। 

३.१४.४. भन, पचहल ेचतम्रो कुन सपना परुा गरुाँ म? 

भन, पचहल ेकुन सपना पुरा गरुाँ म?  हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत छैटौ ाँ कथा हो। यस कथामा एक 

चिधुर पचत र ाईसकह्ळ मृत पत्नी ाअस्थाको दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको छ। यस कथामा पचतल ेपत्नीलााइ 

जीिन साथीको पूणष मयाषदा ह्लदएको छ। ाईसले पत्नीलााइ जीिनको प्रत्येक पक्षको सहभागी, सहचर र साथी 

मानेको छ। ाउ पत्नीको प्रत्यके ाआच्छा र ाअकागक्षाहरूप्रचत ाईत्तरदायी बनकेो छ। यी दाुइ दम्पतीले छोटो भए 

तापचन मीठो र सगगचतपूणष िैिाचहक जीिन बााँचकेो दचेखन्छ। पत्नीको चिछोडमा पचतको सारा जीिन चिसगगत 

बनेको छ। 

३.१४.५. परी 

परी हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत ाअठौ ाँ िमको कथा हो। कथामा दार्जजचलङदचेख बाचहर नोकरी 

गने पचत र ाईसकह्ळ पत्नी नैनाको पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिनको चचिण गह्ऱरएको छ। घरमा दाुइ छोरी सन्तानहरू छन।् 

जेठी परी र कान्छी बुनु। बुनु स्िस्थ छे तर परी पोचलयो रोगको चसकार बनकेह्ळ छ यसकारण कथामा पाह्ऱरिाह्ऱरक 

समस्याको केन्र नै परी छे। परीलााइ कसरी सचजलो सहज र पे्ररणादायी िातािरण ह्लदन सह्लकन्छ भने्न कुराबारे 

दिुै चिचारशील छन्। परीको शारीह्ऱरक ाऄिस्थाले दाुइको सम्बन्ध ाऄत्यन्त सांिेदनशील बनेको छ। । पचत- पत्नील े
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ाऄत्यन्त ाअत्मीय सहचर बनेर समस्याको समाधान खोजी चनकाल्न ेाईयोग गरेका  र सचेत, सांिेदनशील र ाअदशष 

माता चपताको भूचमकालााइ पालन गरेका छन्। 

३.१४.६. बोनसााआ भएर चतमी गमलामा फुल 

बोनसााआ भएर चतमी गमलामा फुल हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत एघारौ ाँ कथा हो। यस कथाकह्ळ 

ाऄनाम नारी चह्ऱरिले ाअत्मपरक शैलीमा यस कथालााइ प्रस्तुत गरेकह्ळ छ। पह्ऱरिारको व्यािहाह्ऱरक ाअचरण, 

परम्परागत सांस्कार ाअह्लदमाझ एक सृजनशील मेधा भएकह्ळ नारीको मानचसक ाऄिस्थानलााइ चचिण गने कोचशश 

यस कथामा भएको पााआन्छ। थोरै ह्लदनको चनचम्त मााआत घर ाअएकह्ळ नारीले ाअफ्नो भािनात्मक स्िाचधनता 

खोज्ने, एकान्तमा ाअफैलााइ जोख्ने, ाअफ्नो चनजी ाऄचस्तत्िलााइ चजाईन े प्रयास गरेकह्ळ छ। ाईदार भएर फुल्ने 

फूलहरू गमलामा बोनसााआ भएर गुरााँस र कृष्णचुाँडाजस्तो फुल्न बाध्य भएजस्तै पाह्ऱरिाह्ऱरक व्यािहाह्ऱरकताको 

चपेटमा परेर खुचम्चाँद ैबााँच्न परेको कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ।५०६ 

३.१४.७. मोहभगग 

मोहभगग हचस्पस कथासगग्रहमा सगगृचहत चौधौ ाँ कथा हो। यो एाईटा दम्पतीको पाह्ऱरिाह्ऱरक 

सांसारलााइ चिर्य बनाएर लेचखएको कथा हो। सही चशक्षा-दीक्षा, ाईचचत सहुचलयत, गुणकारी पह्ऱरिेश ाअह्लद 

दददा ददद ैपचन सन्तानले यस्तो नकारात्मक बाटोमा लाग्छ भने ाईसको सम्पूणष दाचयत्ि सन्तान ाअफैले ग्रहण 

गनुषपछष र जीिन चजाईने बाटो खोज्नुपछष भने्न चनणषय ाईसल ेसुनााईाँछ।५०७ 

३.१४.८. एकजोर सतेा परेिा 

एकजोर सेता परेिा हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत बाह्रौ ाँ कथा हो। ाअफ्नो घर गृहस्थी, सन्तान सबै 

छोडरे मााआत घर ाअाआपुगेकह्ळ नारीको ाअत्मिृतान्त यस कथामा पााआन्छ। कथाकह्ळ नारीले परम्परागत ाअदशष 

पत्नीको भूचमका पालन गरेर पन्ध्र िर्षको लामो समय पचतघरमा ाऄत्याचार सहकेह्ळ छ।५०८ ाईसले ाअत्मसम्मान 

तथा स्िसत्ताको रक्षाको चनचम्त नै पचतघर त्याग गरेकह्ळ छ ाऄचन ाईसलााइ ाअफ्नो चनणषयप्रचत भरपूर ाअत्मचिश्वास 

छ। यस चनणषयपचछ ाईसले जीिनलााइ सकारात्मक ह्लदशामा डोहोऱ्यााईने बाटो पाएकह्ळ छ। ाईसले एक सुखद 

भचिष्यको सपना बुनकेह्ळ छ। ाअत्मचनभषर हुनु र ाअत्मसम्मानसाँग बााँच्नु नारीले चाहकेह्ळ महत्त्िपूणष ाआच्छा हो।५०९ 

 

५०६. मेरो गृहस्थी र सांसार, मेरा दचृष्ट र पााईलाहरू पचन त घरका चौखटसम्म सीचमत छ, न कुनै ाअाँगन न कुनै व्यापकता।... लाग्छ 

मेरो घरका गमलाको गुरााँस जस्तै मेरा कचिताहरू पचन बोनसााआ भाआसकेछन् मेरो छातीमा। पृष्ठ ८५ 

५०७....दाुःख पााईनैपछष त्यसले। यचत ठोकर खानुपछष ह्लक चेतेर ाअफै ाअाँखा ाईचघ्रयोस् र समाधान पचन ाअफै खोजोस्। ाऄब जे भयो पुनम 

मबाट स्ितन्ि छे, ाअफै सम्हाचलनुपछष त्यसले। पृष्ठ १०९ 

५०८. हदेाष बडो सुन्दर र गम्भीर पुरुर्साँग चबह ेगरेकह्ळ चथएाँ मैले तर ाई त ाऄहम, कुसांस्कार र बडो ाईच्चाताभार् भएको चनषु्ठर मान्छे 

रहछे। चबहेको पन्रह सोह्र िर्षपचछ त ाईसले ाअफ्नो ाऄहम मनमानीलााइ चरम रूप ह्लदयो। मातेर ाईम्र भएर हात ाईठााईन थाल्यो। मलााइ 

जचत मानचसक र शारीह्ऱरक यातना ह्लदनसक्यो ाईचत नै सन्तुष्ट ाई। पृष्ठ ८८ 

५०९. ...म सधै ाँभह्ऱर चतमीहरूमाचथ ाअच्त हुन ाअएकह्ळ हनै, ाअत्मचनभषर भएर बााँच्नुलााइ नै मैले यो पााआला ाईठाएकह्ळ हुाँ। पृष्ठ ८७ 
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३.१४.९. के थाहा ाई ाअाईन ेहो होाआन 

के थाहा ाई ाअाईन े हो होाआन हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत पन्ध्रौ ाँ कथा छ। कथाकह्ळ मूल नारी 

चह्ऱरिले पिको रूपमा यस कथालााइ प्रस्तुत गरेकह्ळ छ। ययचप, ाउ ाऄनौठो प्रकारले पचतप्रचत मोचहत बनकेह्ळ छ। ाउ 

पचतको चचर प्रतीक्षामा छे। यसरी पत्नीमा भािनात्मक प्रगाढता बढी छ।५१० मृत्युशय्यामा सुतेकह्ळ नारील े

सन्तानको सुखको कामना राखेकह्ळ छ। यसरी ाउ दाचयत्िशील ाअमा बनेकह्ळ छ। पचतको प्रतीक्षा एकाचतर ाऄको 

पलपल मृत्युमुखी हुाँद ैगाआरहकेह्ळ नारीको सन्तान, पह्ऱरिार पे्रम, जीिनप्रचतको मोहको तीव्रता कथामा पााआन्छ। 

३.१४.१०. चतमीलााइ चनमाषया सम्झन ुमरेो भलू चथयो 

चतमीलााइ चनमाषया सम्झनु मेरो भूल चथयो हचस्पस कथा सगग्रहमा सगगृचहत सिौ ाँ कथा हो। यो कथा 

कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि ाईिषशीको जीिनमा घटेका घटनाहरूले भह्ऱरएको छ। कथामा भएकह्ळ ाऄको नारी चह्ऱरि 

ाईिषशीको जीिनका यी घटनाहरूको साक्षी बनेको छ यसकारण यो कथामा एाईटी नारीले ाऄकी नारीलााइ बुझ्न,े 

पढ्ने र ाऄनुभि गने प्रगचतशील ठााईाँ  भएको दचेखन्छ। यस कथामा नारीप्रचत राचखने परम्परागत धारणा 

चिर्यमा पुनर्जिचारको ाऄिसर खोचजएको छ। ाअर्जथक दाह्ऱररय नर नारीको सम्बन्धमा प्रभाि पने महत्त्िपूणष 

तत्ि हो। दाह्ऱरद्र्यको कारणल ेाईिषशीले पचतत्याग गनुष परेको छ। ाऄथषनीचत मनुष्यको नैचतकतालााइ डगमगााआह्लदने 

तत्ि हो तर कथामा ाईिषशी दाचयत्िशील ाअमाको रूपमा सगघर्षशील दचेखन्छे। 

३.१४.११. यो शाश्वत छ 

यो शाश्वत छ हचस्पस कथा सगग्रहको ाऄठाह्रौ ाँ ाऄथिा ाऄचन्तम िमको कथा हो। यस कथामा पचत -

पत्नीको गृहस्थी सांसगषको प्रसगगलााइ मूल चिर्य बनााआएको छ। पचतको कुन ै चिशेर् नाम राचखएको छैन भन े

ाऄनुराधा पत्नीको नाम हो। दिुै ाअधुचनक, चशचक्षत र स्य छन्। दिुै ाऄह्लफसमा काम गछषन्। पचत पत्नीमाझ 

रहरलाग्दो ह्लकचसमको समझदारी छ। कथामा कुनै ठुलो समस्या, द्वन्द्व र िासदी छैन तर दाुइले ाऄत्यन्त मधुर र 

सुसगगचतपूणष ढगगमा ाअपसी सांसगष गरेका छन्। यी दाुइको एक ह्लदनको ह्लदनचयाषले चतनीहरूको दाम्पत्य 

जीिनको सुखमय पह्ऱरिेशलााइ प्रस्तुत गरेको पााआन्छ। 

३.१४.१२. चिन्या सबु्बाका कथाहरूका चचचित नर-नारी सम्बन्धको चचिणलााइ चनम्न बुाँदाहरूमा रेखाचगकत 

गनष सह्लकन्छ  

क. नर-नारीको पारस्पह्ऱरक सामञ्ज्स्यमा चिशेर् ाअस्था राचखएको छ ह्लकनभने समाजको महत्त्िपूणष घडरेी नै 

पह्ऱरिार हो। 

ख. कथामा चपततृन्िी प्रभुत्िले नारीहरू शोचर्त छन्। केही नारीहरू यस शोर्णबाट मुि हुन सकेका छन् भन े

केही सकेका छैनन्। 

५१०. नीमा, चतमी मलााइ माफह्ळ दाेउ ह्लकनह्लकन बन्द हुनुभन्दा ाऄचघ एकचोह्ऱट त्यो चनषु्ठरीलााइ हरेू भन्ने चतखाष यो ाअाँखालााइ लागेको 

छ। पृष्ठ ११७ 



१३६ 

 

ग.  ाअर्जथक ाअत्मचनभषरता नारी स्ितन्िताको पचहलो ाअधार माचनएको छ।  

घ. नर- नारी बाबु ाअमाको भूचमकामा बढी ाईत्तरदायी र सांिेदनशील छन्। 

ङ. सृजनात्मक मेधा भएर चििाचहत नारीहरूले ाअफ्नो स्ित्िको ठााईाँ  खोजेका छन्। 

च. दाम्पत्य जीिनको सहसगगचत, सहभाचगता र सहचर सांसगषको चोखो र न्यानो पह्ऱरिेश चनमाषण गह्ऱरएको छ।



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िौथो अध्याय 

हायमनदास राई ‘किरात’-िा िथामा चिचित नर-नारी सम्बन्ध : 

वििेिनात्मि अध्ययन (१९५२-२०००)
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४. हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक 

ाऄध्ययन 

ाऊचद्धबहादरु मल्लद्वारा सम्पाह्लदत र काठमान्डुबाट प्रकाचशत शारदा पचिकाको िर्ष २, ाऄगक २, चैत 

चिस १९९२ मा प्रकाचशत शूरिीर कथालााइ हायमनदास रााइ ह्लकरातको पचहलो कथा मान्न सह्लकन्छ। यो कथा 

प्रकाचशत हुाँदा ाईनको ाईमेर सोह्र िर्ष माि चथयो। यो एाईटा युद्धकथा हो। रूस र जापानचबच भएको घनघोर 

युद्धको प्रसगग र जापनी कप्तान ओसाकाको िीरत्िलााइ कथाको मूलकर्थय बनााआएको छ। कथा ओसाकाको 

बचलदान तथा मृत्युमा टुगगेको छ यसकारण यो एाईटा दाुःखान्त कथा हो। कथा तृतीय पुरुर् सिज्ञष दचृष्टचबन्दमुा 

रचचएको छ। कथाको सांरचना सरलरेचखय छ तापचन घटनाहरूको गुम्फन प्रभािशाली छ। सरल र सहज 

भार्ाको प्रयोग भएकोले कथा सम्पे्रष्य बनेको छ। ाअजसम्म ाईपलब्ध ह्लकरातको दोस्रो भन्न सह्लकने कथा सट्टाफेर  

केडी प्रधानको सम्पादनमा कालेबुङबाट प्रकाचशत नबेलुा पचिका िर्ष १, ाऄगक ९ ाऄक्टोबर १९३५ मा 

छाचपएको पााआन्छ। कथामा दलबहादरु (दले) र कमलाको िात्सल्य तथा बाल बन्धुत्िको प्रसगग रचचएको छ। 

दलबहादरुको गरीबी ाऄिस्था ाऊणको भारले म्याह्ऱरकभन्दा ाऄचघ पढ्न नसकेको ाऄिस्थालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको 

छ। यस्तो द्वन्द्वात्मक ाऄिस्थामा जीिनबीमा जलपााआगढीबाट एक हजार एक सय रुचपयााँको रकम प्राप्त भएको 

छ। कथा सुखान्त छ। छोटो र सरलरेचखय प्रस्तुचत छ। कथा तेस्रो पुरुर् सिज्ञषदचृष्ट चबन्दबुाट रचचएको छ। सरल र 

सोझो भार्ाको प्रयोग भएको छ। ाअजसम्म ाईपलब्ध ह्लकरातको तेस्रो भन्न सह्लकन े कथा कृर्क दह्ऱररता केडी 

प्रधानको सम्पादनमा कालेबङुबाट प्रकाचशत पह्ऱरितषन पचिका िर्ष २, ाऄगक १२, जनिरी १९३६ मा प्रकाचशत 

भएको पााआन्छ। कथामा कृर्क दम्पतीको दह्ऱरर ाऄिस्थालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। ाऄत्यचधक पह्ऱर्म गरेर पचन 

पेटभरी खान नपााईने दह्ऱररताले कृर्क दम्पती परास्त बनेका छन्। गरीबीले गदाष काखको चशशुको पचन मृत्यु 

भएको छ। गरीबीसाँग जुझ्न नसकेर कृर्कले पत्नीलााइ मााआत पुऱ्यााईाँछ त्यहााँ पचन कृर्क पत्नीले सुख पााईाँ ह्लदन। 

सुखको खोजमा ाअफ्नै घर फकेकह्ळ कृर्क पत्नीले कसैलााइ भेटााईाँ ह्लदन र ाअत्महत्या गरेकह्ळ छ। कथा तृतीयपुरुर् 

सिषज्ञ दचृष्टचबन्दबुाट रचचएको छ। कथाको सांरचना सरलरेचखय छ। भार्ा औपचाह्ऱरक र जह्ऱटल छ। सांस्कृतचनष्ठ 

शब्दहरूको ाअचधक्यले भार्ा सहज सम्पे्रष्य छैन। प्रकाचशत कथाहरूका ाअधारमा ह्लकरातल ेनेपाली ाअधुचनक 

कथाको प्राथचमककालदचेख नै कथा लेख्न सुरु गरेका हुन् भने्न बुचझन्छ। सन् १९३५ दचेख कथा लेख्न सुरु गरेका 

भए तापचन ाईनको पचहलो कथासगग्रह भन्न सह्लकने प्रमे प्रसनु सन ् १९५२ मा छाचपएको पााआन्छ। ाअजसम्म 

ह्लकरातको पचहलो कथासगग्रह चौकह्ळदार-लााइ नै मासनद ै ाअएको छ तर पे्रम प्रसुन १६.१.१९५२ को चमचत 

लगाएर ्ी सरस्िती पूजोपलक्ष्यमा, जेबीएम स्कूल, मालबस्तीको लाचग प्रकाशक ्ी हह्ऱरप्रसाद दास रााइद्वारा 

छाचपएको पााआन्छ। चौकह्ळदार कथा सगग्रहको प्रकाशन चमचत २८.४.१९५२ भएकोले गदाष प्रमे प्रसनु जेठो 

सगग्रह भएको बुचझन्छ। यस सगग्रहमा तीनिटा छोटा कथाहरू सगगृचहत छन्। यसकारण यसलााइ पुचस्तकाको 
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दजाष ह्लदन सह्लकन्छ। ह्लकरात सन् १९३५ दचेख चनरन्तर रूपमा ाअजसम्म सृजनरत रहकेा दचेखन्छन्। ाईनका 

ाअजसम्म प्रकाचशत कथासगग्रहहरूको पह्ऱरचय यसप्रकार छ – 

४.२.३.१. प्रमे प्रसनु 

प्रेम प्रसनु १६.१.१९५२ मा प्रकाशक ्ी हह्ऱरप्रसाद दास रााइद्वारा प्रकाचशत भएको पााआन्छ। चमचतको 

चहसाबले यो ह्लकरातको पचहलो कथासगग्रह हो भन्न सह्लकन्छ। यस सगग्रहमा तीनिटा छोटा कथाहरू सगग्रचहत 

छन्। ती हुन्, समपषण, एाईटा गीत र पे्रम प्रसुन। 

४.२.३.२. चौकह्ळदार 

चौकह्ळदार २८.०४.१९५२ मा कबीर पुस्तकालय गोरुबथान दार्जजचलङबाट प्रकाचशत भएको पााआन्छ। 

चमचतको चहसाबले यो ह्लकरातको दोस्रो कथासगग्रह हो। यस सगग्रहमा ाअठिटा कथा सगगृचहत छन्। ती हुन,् 

चौकह्ळदार, सांस्कार, केशर, प्रचतशोध, चबजुलीको चमक, पृचथिी रुखो भएपचछ, मेरी घरकह्ळ र सन्ध्या। चौकह्ळदार 

कथा सगग्रहको दोस्रो सांस्करण सन् २००३ मा कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे, गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको पााआन्छ। 

४.२.३.३. ाऄभाचगनीको साथी 

ाऄभाचगनीको साथी सन् १९५४ मा ्ी कबीर पुस्तकालय गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको पााआन्छ। यस 

सगग्रहमा तीनिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। ती यसप्रकार छन्, ाऄभाचगनीको साथी, लो्न -ेस्िास्नी, सात 

मााआलको खुट्टी। 

४.२.३.४. चिजय 

चिजय, सन् १९५६ मा ्ी कबीर पुस्तकालय गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको पााआन्छ। यसमा चिजय 

शीर्षक एाईटा माि लामो कथा छाचपएको छ। चिजयको दोस्रो सांस्करण २००९ मा कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे 

गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको छ जसमा चिजय र मुनाल  दाुइिटा कथाहरू राचखएका छन्। 

४.२.३.५. चबनायो 

चबनायो सन् १९५६ मा ्ी कबीर पुस्तकालय, गोरुबथानबाट छाचपएको हो। यसमा सातिटा कथा 

सगगृचहत छन्। ती हुन्, चबनायो, चधताल बाज,े सााँध, साथी, चमना गुण्टे, लो्न केो रहर, फेह्ऱर मुसुक्क हााँसी। 

४.२.३.६. बटुिा 

बटुिा सन् १९५७ मा नियुग नेपाली पुस्तक मचन्दर गोरुबथानबाट छाचपएको हो। यस सगग्रहमा 

चारिटा कथा सगगृचहत छन।् ती हुन् - बह, कथा, बटुिा र सुख। 
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४.२.३.७. ाअाँधी बहेरी 

ाअाँधी बहेरी सन् १९६१ नियुग नेपाली पुस्तक मचन्दर गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको पााआन्छ। यस 

सगग्रहमा तेह्रबाट कथाहरू छाचपएका छन्। ती हुन्- चबमला, चबदा, जुनेली, भेटेपचछ, चिस्मृचत, लाटो, सिष्ेष्ठ 

रचना, जब ाऄमलेख भएको चथएन, ाअाँधी बहेरी, यायािर, कान्चन, एक ह्लदनको भूल, चनमोही। 

४.२.३.८. पांखी 

पांखी सन ्२००० मा कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे गोरुबथानबाट छाचपएको पााआन्छ। यस सगग्रहमा सातिटा 

कथा सगगृचहत छन्। ती हुन ्– पांखी, जुचडथ, एला, ाईपचार, गन्ध, ह्लदलिाला, दाबा मौद-गल्यान। 

४.२.३.९. केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड एक) 

केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड एक) सन ्२००६ मा कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे गोरुबथानबाट प्रकाचशत 

भएको हो। यस सगग्रहमा एक्कााआसिटा कथा सगगृचहत छन्। ती यसप्रकार छन् - चबखे ाअयो, ाअफ्नो घर, 

गाजलीलााइ चचट्ठीहरू, औ ाँठी, ह्लफिह्ळ, बाबुजी, चैती, मखमली, मुढो झऱ्यो, चन्रमोहन, कस्तरुी चबन्ना, एक 

रातको बास, एाईटा कथााः पे्रमको, यागजी, तीरबेनी, पुतली समाते ाँ, फड्के, ढोकभेट, सामञ्जस्य, लो्न ,े 

चबर्जसएको मुस्कान। यस ै पुस्तकको लाचग ह्लकरातलााइ साचहत्य ाऄकादमी पुरस्कारद्वारा सम्माचनत गह्ऱरएको 

चथयो। 

४.२.३.१०. केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड दाुइ) 

केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड दाुइ) सन् २००७ मा, कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे गोरुबथानबाट प्रकाचशत 

भएको हो। यस सगग्रहमा एघारिटा कथाहरू छाचपएका छन्। ती हुन् – धैले ाअएन, बेलौती, प्रीचत छेचलन्छ, 

ाऄपराध, ाइष्याष, मलााइ चचन्यौ, पााआला जान भागेकह्ळ, टोङ्मा, हेंग्री, पानी पनरेो, गढीचभिको चबहे। 

४.२.३.११. हााआह्शकग 

हााआह्शकग २००९ मा कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे गोरुबथानबाट प्रकाचशत भएको हो। यस सगग्रहचभि जम्मा 

ाअठिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। ती हुन ्– हााआह्शकग, कुल्चेको मुटु, लुकेको कुरा, डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू, 

बााँदर, एचक्सडने्ट, सुचम्नमाको नाक, सजाय। 

४.२.३.१२. चमचल्कएका कथा 

चमचल्कएका कथा सन ्२०१५ मा प्रकाचशत भएको ाऄचन्तम कथासगग्रह हो। यस सगग्रहमा ाऄठाह्रिटा 

कथाहरू सगगृचहत छन्। ती हुन् – लााँकुरी, बुझ्यौ ाऄब?, ाअाँखा, चबह ेह्लदन?े, दाचहन ेशगख, केटी रााआभर चन्री, 

ाऄपराध, ाआगो फााआट, गोम्ती, फेह्ऱर जन्मनुपरे चतमै्र काखमा जन्मुाँला, मेघनाकह्ळ बोक्सी, को हौ? मधुमय याम, 
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चचट्ठी, एम डााँडाको िैरगग चचट्ठी, मान्छे, कचणका, िारुणी। सामाचजक चिर्यिस्तु भएका यी कथाहरूमा 

ाऄचधकतर सामन्य जनजीिनका चचिण पााआन्छ। 

४.२.३.१३. ह्लकरातका ाअजसम्म प्रकाचशत भएका बाह्रिटा कथा सगग्रहमा जम्मा १२४ िटा कथा सगगृचहत 

भएका छन्। यी सगगृचहत कथाहरूबाहके चिचिध समयमा चिचिध पिपचिका ाऄचन कथा सगकलनहरूमा 

प्रकाचशत भएका तर माचथका कुनै कथा सगग्रहमा नपरेका कथाहरू चनम्नप्रकार छन् - 

कथा   पचिका  ाऄगक िर्ष काल  सम्पादक  प्रकाशक 

१. ाअय ु  गााईाँले  १-१ १९७४  भि रााइ  गोरुबथान 

२. रीचत बद्लन्छ कोह्लकल  चशचशर-१ १९५९ हायमनदास रााइ  गोरुबथान 

३. चचयाको झ्याङपचछ ह्लदयालो  २-८ १९६१  सम्पादक मण्डल नेसास दा. 

४. कथायािा  जमको  २-२ १९८२  सरमन खाम्मेन ाऄन्य सौरेनी 

५. त्यो त्यही हो  दचृष्ट  १-१ १९९७  सुिास सोताङ  फाग ु

६. स्त्री   निप्रभात १-१ २०००  गजेन्र घायल  फागु गो. 

७. द्वादसी  रचना  १-१ २०००  रत्न थाप    सासृप 

८. बाबुजी  प्रयत्न  १-१ २००३  सपन प्रधान  गोरुबथान 

९. ऐंजेरू  साचहत्यसांकेत ३०-२० १९९६  कुमार छेिी  नेसााऄस 

चिचिध कथा सगकलनमा सगगचृहत कथाहरू यसप्रकार छन् - 

कथा    पुस्तक  समय   सम्पादक   प्रकाशक 

क. चप्रतम ाअाइ लिय ु  स्रष्टा    केदार गुरुङ  गेसाप 

ख. झाडुिालनी ह्लददी  डुिसषका कथाहरू   प्रदीप गुरुङ  कथाथष 

ग. शुभकामना   नयााँ बाटो १९५३  हायमनदास रााइ  नबाप्र 

ाईचल्लचखत गचणताऄनुसार ाअजसम्म ह्लकरातमा प्रायाः एक सय छत्तीस कथाहरू प्रकाचशत र प्राप्त भएका छन्। 

सगख्यात्मक रूपले पचन ाईनी समर्जपत र प्रचतबद्ध कथाकार दचेखन्छन्। 

ह्लकरातका कथाहरूमा पााआने एाईटा मुख्य चिशेर्ता मानिीय सम्बन्धहरूको चचिण हो। चिशेर् रूपमा 

नर र नारीकाचबच हुने रागात्मक सम्बन्धलााइ केन्रीय सूि मानेर लेचखएका ाईनका बहुसगख्यक कथाहरू 

पााआन्छन्। नर र नारी प्राकृचतक व्यिस्थाको प्राथचमक स्रोत र सामाचजक व्यिस्थाको बुचनयादी एकााइ हुन् 

जसद्वारा प्रकृचतको सृचष्ट चिधानको चनरन्तरता चचलरहन्छ भने सामाचजक व्यिस्था सुचारु रूपले ह्लियाशील 

भाआरहन्छ भने्न कुराको व्याख्या ाईनका कथाहरूमा पााआन्छन्। यस सम्बन्धमा ाआन्रबहादरु रााइ लेख्छन् – 

ह्लकरातका धेरै कथा पे्रम चिर्यका छन्, ाईसमा पचन पे्रमी र पे्रमीचबचको रोम्याचन्टक पे्रमचिर्यक। पे्रमानुभि  

ाऄध्याचत्मकताभन्दा पचन ाईच्चत्तर नहोला तर शचिशाली हुनसक्छ।’५११यस्ता रोमान्सपूणष कथा लेख्नमा चिशेर् 



१४१ 

 

ाऄचभरुचच राख्ने ह्लकरातले कथाको स्िभाि नै ाईदार रोमान्सले पूणष हुन्छ भने्न मान्यता राखेको पााआन्छ। ाईनी 

लेख्छन् – कचिता ह्ऴसगाह्ऱरएकह्ळ सुन्दरी युिती हो भने कथा ाऄलमस्त हुरहुरााईाँदो िैशाखको िनमा मगमग बास्ना 

चल्ने, चााँप फुलेको िनमा सुसली हाल्द ैकसैलााइ खोज्द ै डुचलसहडेको युिा हो। फुक्का छ, घुम्टो काडदनै। मस्त 

यौिन लुकााईन हमे्मारी बााँध्दनै।५१२ नर-नारीमाझ हुने नसैर्जगक सम्बन्धलााइ नै ह्लकरातका  मूल रूपमा कर्थय हो। 

यसबारे ाईनको ाअत्मस्िीकृचत पााआन्छ  ... स्त्री-पुरुर्को मेलले न ै हाम्रो कहानी सांसार ाऄचन िास्तचिक सांसार 

बनेको छ भने चतनीहरूचबचको चासहदो कुरा प्रस्ततु गदाष हाचन के छ?५१३ ह्लकरात सांसारमा नर-नारीको 

सम्बन्धलााइ ाऄत्यन्त स्िाभाचिक र प्राकृचतक चिधान मान्छन्। यी दाुइ माझको ाअकर्षण जन्मजात चसद्ध गुण 

मान्द ैाईनी लेख्छन् – ‘जीिनको सुरु नै ाअफ्नो जोडाको खोजदचेख सुरु हुन्छ। कसैले त्यो नगरे त्यसमा चिकृचत 

ाअएको ठान्छु िा चतनको शारीह्ऱरक चनमाषणमा भगिानले केही नपुऱ्याएको भन्छु।’५१४ ह्लकरातका कथाहरूमा नर 

नारी सम्बन्धको रागात्मक सौन्दयषको चचिण पााआन्छ। यसबारे ाईनी स्ियां भन्छन्, भौचतक ाअकर्षणले पे्रमको रूप 

ग्रहण गरेर त्यसले भचिको रूप फेदषछ जहााँ चयन ै जोडा ाअनन्द सागरमा पौड्द ै स्िगषभूचममा ाईिन्छन् भन े

रोमाचन्टक हुन ैकुनै पाप होाआन। म त्यही ाँ रोमान्सको ाईपज हूाँ। मेरो जन्म ाऄचघको ाआचतहास हनेुषभयो भन ेत्यसमा 

त्यही ाँ रोमान्स चथयो। यसथष, रोमान्सको सृजनाले रोमान्स सृचष्ट गछष।’५१५ ह्लकरातका कथाहरूमा रागात्मक 

ाअल्हादबारे प्रदीप गुरुङ लेख्छन् – स्त्री पुरुर्को नसैर्जगक सम्बन्धको रहस्योद्घाटन गनाषका चनचम्त घटनाहरूको 

तानमा कथा बुने्न सीप ाईनीचसत छ।’५१६ ह्लकरातका कथाहरूमा नर र नारी सम्बन्धको कुनै जह्ऱटल मनोिैज्ञाचनक 

चिशे्लर्ण तथा बौचद्धक चिन्यास नभएर मान्छेका प्राकृचतक स्िभाि र ाअह्लद गुण नै घटनाहरूका कायषकारी तत्ि 

भएर दखेा परेको पााआन्छ। ह्लकरात यसबारे भन्छन ्– मैले मान्छेको बारेमा कथा लेखेाँ जसमा मान्छेको मान्छेपन 

सिोपह्ऱर छ। ाऄब मान्छेका मौचलक प्रिृचत्तमध्ये ाईसको रागात्मक सत्ि एाईटा हो। मेरा कथामा यी ाअफैाअफ 

चमचसएर ाअाईाँछन् मैले ल्यााईनै पदनै।”५१७ नर नारीमाझ हुने प्राकृचतक ाअकर्षण, जैचिक कमनीयता, स्िाभाचिक 

रचत सुख, चमलनको ाअल्हाद, चिछोडको तापजस्ता मानिीय सांिेदनालााइ ह्लकरातले ाअफ्ना कथाहरूमा समेटेका 

छन्। ाईनी यौन, राग र पे्रमलााइ जीिनको ाऄपह्ऱरहायष रसको रूपमा स्िीकार गछषन् जसले जीिनको ाअत्मालााइ  

 

५११. हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृ ७ 

५१२. भूचमका, चौकह्ळदार, सन् २००३, दोस्रो सांस्करण, पूिषित्, कथाथष प्रकाशन, ाईत्तरे, गोरुबथान 

५१३.भूचमका, पांखी, पूिषित्, पृ. ग 

५१४. हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृ. ३१३ 

५१५. पूिषित् 

५१६. भूचमका, पांखी, पूिषित्, पृ. ग 

५१७. शोधकताषले ह्लकरातसाँग चलएको ाऄन्तिाषताष, २८.०८.२०११ 
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रचसलो बनााआराख्न सक्छ। मान्छेको यस्तो सरस ाऄचभरुचच र सहज प्रस्तुचतबारे ह्लकरात लेख्छन ् – स्िस्थानी 

व्रतकथा, सत्यनारायण व्रतकथाको मण्डपमा भचिपूिषक पुष्पाञ्जली चढााईनेले भारी चबसाएर रात गुजानष एाईटी 

तरूणी िा तने्नरीलााइ ाऄाँगालो मारेर धान पचन नाचे। गुचलयो चाख्ने चजभ्रो नुचनलो, ाऄचमलो, पीरो ाअह्लद सबै रस 

चाख्न मन परााईाँछ। तीतोदचेख भा्न े कारण त्यसको केही छैन।५१८ 

मानि समाज र जीिनको ाऄन्य चिर्य तथा पक्षहरूजस्तै नर-नारी सम्बन्धलााइ पचन ह्लकरातको कथामा 

सरल, सहज र स्िाभाचिक प्रकारले चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। ह्लकरातका ाअजसम्म प्रकाचशत भएका एघारिटा 

कथा सगग्रहमा सगगृचहत कथाहरूमध्ये धेरै कथाहरूमा नर-नारीको सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ जसलााइ 

चनम्न प्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ,  

४.१. प्रमेप्रसनु कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

प्रेमप्रसनु ह्लकरातको पचहलो प्रकाचशत कथासगग्रह हो। यस सगग्रहमा तीनिटा छोटा कथाहरू सगगृचहत 

छन्। यी तीनमध्य ेदाुइ कथामा नर-नारीको प्रेम सम्बन्धलााइ नै कथािस्तु बनााआएको छ। 

४.१.१ समपषण 

समपषण प्रेमप्रसनु कथा सगग्रहको पचहलो कथा हो। यो एाईटा पे्रमकथा हो। 

४.१.१.१ नर 

समपषण कथामा नर चचिणको कुनै नाम राचखएको छैन। ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले बनेाम चह्ऱरिको गचतचिचध कथामा 

पााआन्छ।  

४.१.१.२ नारी 

समपषण कथामा नारी चह्ऱरिको पचन कुनै नाम राचखएको छैन। परोक्ष ह्लकचसमको पाि चचिण कथामा पााआन्छ।  

४.१.१.३ नर- नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

समपषण कथामा भएका नर-नारी पे्रमी पे्रचमका हुन्। चतनीहरू एकाऄकाषलााइ समर्जपत भािले पे्रम गछषन्। 

जगगलको एकान्त कन्दरामा दाुइको पे्रम हुकेको दचेखन्छ। कथामा दाुइको पे्रम सम्बन्धलााइ नै चिशेर् प्रस्तुचत 

ह्लदएको पााआन्छ। 

 

५१८. बूसभका, आॉधी फेहयी, ऩूर्वर्त,् ऩषृ्ठ ३ 
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४.१.१.४ नर- नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

समपषण कथामा नर-नारीमाझ कुनै ह्लकचसमको धार्जमक सम्बन्धको ाऄन्तरह्लिया भएको पााआाँदनै। 

४.१.१.५ नर- नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      समपषण कथामा क्षीण ह्लकचसमको कथा पााआन्छ। नर-नारी चनम्नस्तरीय ाअर्जथक िगषका सदस्यहरू हुन।् 

जगगलमा गोठालो गनुष र स्ितन्ि चिचरण गनुष दिुैको जीिनशैली भएको दचेखन्छ। कथामा कुन ै ह्लकचसमको 

ाअर्जथक चििाद भने पााआएको छैन। 

४.१.१.६ नर-नारीमाझ प्रमेसम्बन्ध 

      समपषण पे्रमकथा हो। दाुइ ाऄनाम तरूण नर-नारीमाझ भएको गचहरो पे्रमलााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको 

छ। यस कथामा जगगलको एकान्त पह्ऱरिेशलााइ भािनात्मक ाईद्दीपकको रूपमा चलाआएको छ। गोठालो केटाल े

बजाएको बााँसरुीको धनुमा पे्रमको सगगीत भह्ऱरएको पााआन्छ।५१९ यस सगगीतले न ैसारा पह्ऱरिेशलााइ पे्रममय 

बनाएको छ। यस्तो मोहक सगगीतले ाअकर्जर्त भएर नारीले नरप्रचत ाअफ्नो पे्रम समर्जपत गरेको छ।५२० समपषण 

कथामा प्रेमको भािुक, मनोरम र मधुर ाअग्रहलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

४.१.१.७ नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

समपषण कथामा दचैहक पे्रमको चचाष पााआाँदनै। पे्रमको प्रस्तुचत पचन परोक्ष र सकू्ष्म प्रकारले भएको छ। 

यसकारण कथामा यौनको स्थूल चचाष पााआाँदनै भन्न सह्लकन्छ। कथाको ाऄन्तमा नारीले गरेकह्ळ समपषणमा पचन 

पे्रमलााइ प्रत्यक्ष र यौनलााइ परोक्ष राचखएको पााआन्छ।५२१ 

४.१.१.८ नरसम्बन्धी नारीको धारणा 

कथामा नर-नारी माझ कुन ै चिशेर् ाऄन्तरह्लियाको ाऄिसर कम छ यसकारण नर सम्बन्धी नारीको 

धारणालााइ चिस्तृत रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआाँदनै। कथामा नारीले नरप्रचत गरेको सम्पूणष समपषणले नरप्रचत 

राचखएको ाईच्च ाअस्थालााइ बझुााईाँछ। यसकारण नरप्रचत नारीको सकारात्मक धारणा भएको दचेखन्छ। 

 

५१९.  त्मो सङ्गीतभा भधुयता थथमो, त्मसरे र्सडतको सनृ्ष्ट गयामो। ऋतुयाज र्सडत आपै त्मसको तानभा 
झुम्न थाल्मो, प्रकृतत नाच्न थाल्मो। ऩषृ्ठ ३ 

५२०.  भातननी षोड़षी, अझै आफ्नो भान त्मागेको थथइन,् उसको रृदम अतन शयीयभा ऩतन त्मो सङ्गीतरे नमाॉ 
बार् जागतृ गयामो।, ऩ.ृ ३ 

५२१. उसरे कऩार तनहुयाई उसका आॉखा तरुण गोठारोको ओॊठभा खेसरयहेको आफ्नो पे्रभीभाथथ ऩये। पे्रभवर्बोय 
बई उसरे न्जउ थाम्न सककन। त्मो हाॉगाफाट खसी, गोठारोको ओॊठभा खेसरयहेको फासुयीभाथथ। ऩषृ्ठ ३ 
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४.१.१.९ नारीप्रचत नरको धारणा 

कथामा नरले पे्रमको सगगीत बजाएको र सारा पह्ऱरिेशलााइ मोचहत बनाएको छ। यस्तो मोहमा 

ाअकर्जर्त भएर नारील ेाअफ्नो पे्रम समर्जपत गरेकह्ळ छ। नरले ह्लदएको पे्रमको यस ाअह्िानले नारीप्रचत ाईब्जेको 

ाअस्था र सकारात्मक धारणा नै बुचझन्छ। 

४.१.१.९ पह्ऱरणचत 

  समपषण कथा नर-नारीको चमलनमा ाऄन्त भएको छ। यस कथामा नर-नारीको ाअस्था, चिश्वास ाऄचन 

पे्रमको ाअदशष स्िरूपलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको  दचेखन्छ। 

४.१.२ एाईटा गीत 

   प्रेमप्रसनु सगग्रहमा सगगृचहत दोस्रो कथा एाईटा गीत हो। यस कथामा पे्रम र समयको सापेक्षतालााइ 

चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ।  

४.१.२.१ राधा 

कथामा मूल नारी चह्ऱरि राधा एकजना सामान्य नारी हो । पचहल ेाउ मोहनकह्ळ पे्रचमका हो र पचछ दाुइ 

चििाह बन्धनमा बााँचधएर पत्नी बनेकह्ळ छ। 

४.१.२.२ मोहन 

कथामा मूल नर चह्ऱरिको नाम मोहन हो। ाउ एाईटा सामान्य युिा हो जो राधाकह्ळ प्रेमी र पचत दिुै हो। 

४.१.२.३ नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      एाईटा गीत कथामा सगकेतात्मक प्रकारले नर-नारीको पे्रम र िैिाचहक जीिनलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

राधा र मोहन एकाऄकाषलााइ पे्रम गछषन् र  यही ाँ पे्रम नै चििाहमा पह्ऱरणत भएको छ। यसकारण राधा र मोहन 

िैिाचहक बन्धनमा बााँचधएका युगल हुन्। दाुइको एकल पह्ऱरिार भएको र कालान्तरमा एाईटा चशशु पचन प्राप्त 

भएकोल ेदाुइ पचत-पत्नीसाँगै ाअमा-बाबु पचन बनेका छन्। 

४.१.२.४ नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      एाईटा गीत कथामा कुन ैधार्जमक ाऄन्तरह्लियाको ाऄिसर दचेखएको छैन यसकारण पे्रमी- पे्रचमका औ पचत-

पत्नीमाझ धार्जमक सम्बन्ध चिकास भएको पााआाँदनै। 
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४.१.१.५ नर- नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     राधा र मोहनको भािनात्मक सम्बन्धलााइ केन्र गह्ऱरएको हुनाले दाुइमाझ ाअर्जथक ाऄन्तरह्लियाको ाऄिसर 

भएको दसेखदनै। कथामा दाुइको ाअर्जथक ाऄिस्थान बुचझने कुनै चिशेर् सूि पचन पााआएको छैन। यसकारण दाुइ नर-

नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध चिकासको ाऄिस्था कथामा चचिण भएको छैन। 

४.१.१.६ नर- नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     एाईटा गीत एाईटा पे्रमकथा हो। कथामा पे्रम र समयको सामञ्जस्यलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। नर-

नारीमाझ प्रथम प्रथम चमलनमा भएको मनोरम, समुधुर र कोमल ाऄनुभूचतलााइ ाईर्ाकालको मनोहारी 

पह्ऱरिेशसाँग सामञ्जस्य बतााआएको छ।५२२ यौिनको सम्पूणष ाउजाष र ाईत्साहको ाअह्लादमय स्िरूपलााइ मध्य 

ह्लदनको प्रबल समयसाँग समानता बतााआएको छ।५२३ चचसो कुाआरो, ाअगोको रातो ज्िाला जचलरहकेो शरद ्

ाऊतुको ाईदास सााँझलााइ पे्रमको ाईत्तरकाल माचनएको छ जहााँ राधाल े ाऄचानक ाअफ्ना सम्पूणष पे्रम ाअफ्नो 

सन्तानप्रचत समर्जपत गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ।५२४ यहााँ नर-नारीको पे्रममा समयको चिचिध प्रभािलााइ सूक्ष्म प्रकारल े

चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा नर-नारी सम्बन्धको बाक्लो िणषन गह्ऱरएको पााआाँदनै तर सूिात्मक प्रकारले पे्रम र 

समयका लक्षणहरूलााइ ह्ऱटचपएका छन्। एाईटा भािनात्मक ाअग्रह कसरी समय र व्यिहाह्ऱरक यथाथषको चापमा 

परेर पह्ऱरितषन हुाँद ैजान्छ भने्न कुरालााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।चििाहपचछ चिचिध प्रकारका व्यिहाह्ऱरक 

जह्ऱटलताहरूसाँग जुझ्द ै पे्रमको भािनात्मक सौन्दयषलााइ बचााआराख्नु गाह्रो हुनसक्छ भने्न कुरालााइ कथामा 

बुचनएको पााआन्छ। सन्तानको जन्म भएपचछ राधाको ध्यान, माया, ममता सब ै ाअफ्नो ाऄबोध चशशुप्रचत न ै

केचन्रत भएको छ। जसले गदाष दाुइ पचत पत्नीमाझको प्रगाढता, सामीप्य खकुलो हुाँद ै गएको ाऄनुभि मोहनल े

गरेको छ, यसलााइ यौिनको ाईत्तरकालको रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। 

४.१.१.७ नर- नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

  एाईटा गीत कथामा राधा मोहनमाझ भािनात्मक र व्यिहाह्ऱरक सांसगषको स्िरूपलााइ चचिण गह्ऱरएको 

पााआन्छ। ाईर्ाकालको चनमषल र सुमधुर पह्ऱरिेशजस्तो भािना दाुइमाझ चिकचसत भएको पााआन्छ ाऄचन मध्य 

ह्लदनको तेजजस्तो रागात्मक ाअह्लाद पचन भएको पााआन्छ। यौिनको मध्यकाल तथा यौिनको चरमोत्कर्षमा 

रागात्मक ाअल्हादको प्रगाढता भएको पााआन्छ। कथामा पे्रम र यौनलााइ पारस्पह्ऱरक भािनाको रूपमा चचिण 

गह्ऱरएको पााआन्छ। 

५२२. ...हामी दइु भयौ ौँ राधा मोहन। यो वथयो यौिन प्रातः। भेटको पवहलो घडी। पषृ्ठ ४ 

५२३.  मैले फकेर हरेे ौँ, ईसका दिुै काौँधमा हाथ राखें ऄवन भने – ‘राधा!’ राधाका दिुै हाथ मेरा कुममा वथए, मेरो ओठं मेरो ओठंमा वथयो। यो वथयो 

यौिनको मध्यान्ह। पषृ्ठ ४ 

५२४.  राधाले थाङ्नामा बेहे्रको सानु प्राणीलाइ काखमा खेलाईौँदै भनी- ‘मेरो मनु्न,ु मेरो राजा।’ यो वथयो यौिनको ऄद्यपतनको सुरु। पषृ्ठ ४ 
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४.१.१.८ नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      एाईटा गीत कथामा राधाल े मोहनलााइ पे्रम चििाह गरेकह्ळ छ। ाईसले पे्रममा र चििाहमा ाअफूलााइ 

सम्पूणष रूपले समर्जपत गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ। यस ाअधारमा मोहनप्रचत राधाको धारणा सकारात्मक र घनात्मक भएको 

दचेखन्छ। 

४.१.१.९ नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

एाईटा गीत कथामा मोहनल ेराधालााइ पे्रम चििाह गरेको छ। पे्रम र चििाह दिुै सम्बन्धमा मोहनको 

पूणष ाअग्रह भएको दचेखन्छ। ाईसले राधाप्रचत ाअफ्ना सम्पूणष समपषण भाि राखेको छ। यस ाअधारमा मोहनले 

राधाप्रचत सकारात्मक र घनात्मक धारणा राखेको छ भन्न सह्लकन्छ। 

४.१.१.१० पह्ऱरणचत 

     कथामा मोहन र राधामाझ प्रगाढ पे्रम सम्बन्ध कायम भएको छ। यो पे्रम चिकचसत भएर चििाहमा 

पह्ऱरणत भएको छ। चििाहपचछ यौिनको चरमोत्कर्ष र पे्रमको प्रचतफलन ाअरम्भ भएको छ। पचत-पत्नीचबचको 

पे्रम सन्तानचतर बााँचडएर गएको छ।यसले नर-नारीको पे्रम समयसापेचक्षत सौन्दयष हो भने्न पह्ऱरणचतमा कथा 

समाप्त भएको दचेखन्छ। 

४.२. चौकह्ळदार कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

चौकह्ळदार कथासगग्रहमा जम्मा ाअठिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। यी कथाहरूमध्ये चौकह्ळदार, सांस्कार, 

चबजुलीको चमक, मेरी घरकह्ळ र सन्ध्या पााँचिटा कथाहरूमा नर-नारीको सम्बन्धलााइ मूल कर्थय बनााआएको 

पााआन्छ।  

४.२.१. चौकह्ळदार कथामा चचिण गह्ऱरएको नर-नारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

      चौकह्ळदार सगग्रहमा सगगृचहत कथाहरूमध्ये शीर्षक कथा हो चौकह्ळदार। चौकह्ळदार र चसम्मा कथाका 

मूल चह्ऱरिहरू हुन्। 

४.२.१.१ चौकह्ळदार 

     चौकह्ळदारलााइ कथामा साझा नाम ाऄथिा पेशागत सिषनामले पह्ऱरचय ह्लदाआएको छ। ाउ कुन ै ाऄनाम 

चचयाकमानमा रातमा चचया गोदामको चौकह्ळदार काम गने भएको हुनाले ाईसको नाम चौकह्ळदार नै भएको छ। 

कथा सुरु हुाँदा ाईसको चबह ेभएको हप्ता ह्लदन माि भएको छ। चौकह्ळदार एकाचतर तरुण ाईमेरको ाईलंदो भािना र 

ाऄकोचतर नोकरीको दिाबको बमाझ पीचडत चह्ऱरि हो। ाईसले ाअधुचनक चशक्षा र सुचिधा पााईन सकेको छैन। 
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४.२.१.२ चसम्मा 

     चौकह्ळदारकह्ळ पत्नीको नाम चसम्मा होर नामका ाअधारमा ाउ कुनै ह्लकरााँती मूलकह्ळ नारी हो भने्न बुझााईाँछ। 

चचयाकमानको मजदरू चसम्माले चबहपेचछ नोकरीको दिाबमा परेर पचत सांसगषको सुख पााईन सकेकह्ळ छैन 

ाअधुचनक चशक्षा र चशल्पको ाईज्यालो पााईन नसकेकह्ळ साधारण नारी हो। 

४.२.१.३ नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      चौकह्ळदार र चसम्मा पचत-पत्नी हुन् र चतनको दतूीचििाह भएको चथयो भने्न बुचझन्छ ह्लकनभन ेधानिीरल े

चौकह्ळदार चनचम्त चसम्मालााइ फकााआह्लदएको चथयो। चििाहपचछ यी पचत पत्नीको एकल पह्ऱरिार छ। कथा सुरु 

हुाँदा दाुइको चििाह भएको एक हप्ता माि भएको  छ यसरी कथामा समय िातािरण चनमाषणको महत्त्िपूणष तत्ि 

भएको दचेखन्छ। कथाको सुरुमा निचििाचहत पचत पत्नीमा भािनात्मक सहचायषको ाऄभािले परस्पर ाऄपूणषता, 

शगका  ाअह्लदले पचत पत्नी सम्बन्ध चि्ृगखचलत भएको दचेखन्छ। सनातन धमषशास्त्रले िैह्लदक सांस्कारद्वारा 

सांस्काह्ऱरत नभएकह्ळ हुनाले नारीहरूद्वारा चह्ऱरिहीनताका घटनाहरू हुने सम्भािना ाऄचधक हुन्छ यसकारण 

ाईनीहरूलााइ जीिनभह्ऱर कठोर बन्धन र रक्षणमा राचखनुपछष भने्न चिचध तय गह्ऱरएको पााआन्छ५२५ तर कथामा 

पत्नी माि होाआन पचत पचन कुनै िैह्लदक सांस्कार पाएको चह्ऱरि होाआन यसकारण यहााँ िैह्लदक चोखो नीतो र 

पचतव्रता धमषको कट्टरता पालन ाऄचनिायष भएको दसेखदनै। चौकह्ळदार र चसम्मा दिुै लोक जीिनलााइ पह्ऱरचालन 

गने लौह्लकक चह्ऱरिहरू हुन् जसले दहेको पचििताभन्दा धेरै हृदयको चनमषलतालााइ मान्यता ह्लदएका छन्। पचतको 

क्षमादानको ाईदारताले सम्पूणष सामाचजक परम्पराहरूलााइ भत्कााआह्लदएको दचेखन्छ। 

४.२.१.५ नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

चौकह्ळदार र चसम्मा दिुै नोकरीपेशा चह्ऱरिहरू हुन्।ह्लदनभर बगानमा काम गछे ाऄचन चौकह्ळदार ाअधा 

रातसम्म चचया गोदाममा चौकह्ळदारीको काम गछष। चसम्माको मजदरूी ाईल्लेख गह्ऱरएको छैन तर चौकह्ळदारल े

साप्ताचहक पैंतीस रुचपयााँ पााईाँछ। दिुै ाऄथष कमााईाँछन् तर कुन ै सम्पन्न ाअर्जथक हचैसयत भन े कमााईन सक्दनैन ्

यसकारण दिुै चनम्न ाअर्जथक स्तरका माचनसहरू हुन् ययचप, कथामा दाुइमाझ ाअर्जथक द्वन्द्व छैन तर ाअर्जथक 

चििशताले ाईत्पन्न गरेको ाऄसमञ्जस्य भने पााआन्छ। ाअफ्नो नैसर्जगक ाआच्छाहरूलााइ चतलाञ्जली ह्लदएर चौकह्ळदार 

रातको नोकरी गनष बाध्य छ।५२६ बगानमा काम गने मजदरूहरूको दाम्पत्य सांसगषमा ाअर्जथक चापको 

 

५२५. ...फेरर यो धनिीर, वकन यसले मलाइ यवतको छेई हान्छ। ऄहौँ केही कुरा त वनश्चय पवन छ। फकाईन ुपवन यसैले फकाआवदएको हो। पषृ्ठ ४ 

५२६. ... त्यो वदईौँसो बगान जान्छे म सवुतरहकैे हुन्छु। उ अईौँछे म गोदाम पुवगसकेको हुन्छु। रातीको कुरा भन्नै परेन। १२-१ बजे कता हो कता। पषृ्ठ ४ 



१४८ 

 

 पह्ऱरणामलााइ कथामा दशाषाआएको छ। मजदरूहरू बगानको कमषशैलीलााइ पालन गदाष पाह्ऱरिाह्ऱरक सुख, पत्नीको 

ाअकागक्षा, पे्रम र सहिास त्याग गनुषपने बाध्यतामा परेका हुन्छन् भने्न कुरालााइ कथाले दशाषएको दचेखन्छ।५२७ 

धनिीरले यस्तो चिपरीत चस्थचतको लाभ ाईठाएर पचत-पत्नी सम्बन्धमा चिघ्न ाईत्पन्न गह्ऱरह्लदएको छ। कमानको 

ब्यस्त ह्लदनचयाषमा परेर पचत पत्नी सम्बन्धमा चिघ्न ाईत्पन्न गह्ऱरह्लदएको छ। कमाने ह्लदनचयाषमा परेर पचत-पत्नीले 

चििाहपचछ भािनात्मक सम्बल र ाअस्थालााइ पारस्पह्ऱरक गनष सकेका छैनन्। चचयाबगानको ाऄथषनीचतल े

साधारण मजदरूहरूको लाचग कुन ैलाभकारी र सहुचलयतपूणष पाह्ऱरिाह्ऱरक जीिन चजाईने ाऄिसर ह्लदन नसकेको 

ाऄिस्था कथामा पह्ऱरलचक्षत हुन्छ। 

४.२.१.६ नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

चौकह्ळदार दाुइ नर-नारी माझको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो। कथाको प्राथचमक चरणमा चििाह भएको 

एक सप्ताह माि भएको जोडीमाझ भािनात्मक सामञ्जस्य स्थाचपत हुन पाएको छैन। दाुइ माझ पारस्पह्ऱरक 

ाअस्थालााइ चिकास गने ाऄिसर प्राप्त नभएपचछ पचतधमष र पत्नीधमष दिुै ाऄन्योलमा परेको दचेखन्छ। चौकह्ळदारमा 

निदलुहीप्रचत पे्रम ाअकर्षण छ।५२८ तर ाईसले सहज प्रकारले पे्रम प्रकट गनष सकेको छैन। ाईसले ाअफ्नो 

भािनात्मक ाअग्रहद्वारा पत्नीको भािनालााइ समेट्न सकेको दसेखदनै। ाअफ्नी स्िास्नीले ाअफूलााइ पे्रम गछे ाऄथिा 

गर्क्रदन भनी छुट्टााईन पचन ाईसलााइ मुचश्कल भएको दचेखन्छ। ाउ नारीको स्िभािमाचथ शगका गछष५२९ तापचन 

पत्नीको ाअचरणमाचथ लाञ्छन लगााआहाल्न सक्दनै।५३० चसम्मा ाअफ्नो पचतप्रचत ाइमानदार रहने र माया गन े

सचेतता राख्छे।५३१ कथाको ाईत्तराद्धषमा पचत-पत्नी पे्रमको स्िरूप स्पष्ट भएर प्रस्तुत भएको दचेखन्छ। चसम्माले 

परपुरुर्साँग सांसगष राखेर पचत-पत्नी माझको पारस्पह्ऱरक ाअचार सांचहताको ाईल्लगघन गरेकह्ळ छ। मनुस्मृचतको 

व्याख्यााऄनुसार कुनै चििाचहत नारीले परपुरुर् गमनको चिचार माि गरेकह्ळ भए सो मानस व्यचभचार माचनन्छ 

जसको प्रायचश्चत केिल िैह्लदक मन्िद्वारा माि सम्भि छ।५३२ तर चौकह्ळदार कथामा चसम्माको प्रायचश्चतको 

ाअाँसुले नै सबै व्यचभचार ाअह्लद पखाचलएको दखेााआएको छ।५३३ यस सन्दभषमा ाआन्रबहादरु रााइ भन्छन्, १९५२  

५२७. गाआनेको सारंगी भएर त बस्न सवकन्न वन। ऄन्नको कीरा, एक मानकुो पेट, के गने। त्यवत नगरी पवन त हुौँदैन। पषृ्ठ ३ 

५२८. ..ईसलाइ ल्याएको एक हप्ता त भयो, कवत राम्री, कथा मोठो बोली तर ऄझै राम्ररी कुराकानी गने पाएको छैन। वबहान वबहानै ईठेर उ कमान 

जान्छे, त्यसबेलासम्म म सवुत नै रहन्छु। बेलकुी घाम डुब्न ुऄवघ नै म गोदाम जान्छु। पषृ्ठ २ 

५२९. ...मलाइ ठीक लागेको छैन। स्त्रीया चररतम ्भनेर जान्ने सनु्नेहरू ईसै भन्छन् र? पषृ्ठ ६ 

५३०.  वछः म पवन कस्तो ह ौँ। के विचानन थालेको। विचरी वसम्मा, मलाइ कवतको माया गछौ। पषृ्ठ ६ 

५३१.  मेरो लोग्ने छन,् विचरा ईनी मलाइ कवत माया गछनन्, ऄझसम्म मैले ईनीसौँग मन खोलेर कुरासम्म गनन पाएकी छैन। पषृ्ठ ७ 

५३२.  मनसु्मवृत, पिूनित्, ९-२१, प.ृ ४३१ 

५३३. पश्चातापले अौँसकुो रूपमा रृदयको दभुानिनालाइ धोएर वनमनल पादनछ। ऄतः वसम्माको पापले कलवुित भएको रृदय पवन त्यही ौँ अौँसु रूपी ऄमतृले 

धोएर स्फवटकजस्तो शुद्ध वकन नहोस।् प.ृ १४ 
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मा नेपाली पाठक हाम्रो पठनचेतमा यथाथषिाद ाईह्लदत हुाँदा पचन ाअदशषिाद ाऄस्ताएको चथएन, प्रबल रहकैे चथयो 

र हर्जर्त बन्यौ ाँ कथामा क्षमा प्रदानमा र दाम्पचतक पुनर्जमलनमा।५३४ चसम्माले कमारी बनाएर राख्ने चनिेदन 

पचतप्रचत राखी तर चौकह्ळदारले ाईदार हृदयले क्षमा ददद ै पत्नीकै दजाषमा चसम्मालााइ स्िीकार गऱ्यो। यसरी, 

कथामा पचतको चनाःशतष पे्रमको स्िरूप दखे्न पााआन्छ। पचतको पे्रमकै कारणल ेन ैकथामा दाम्पत्य सम्बन्ध ह्लदगो 

रहन सकेको दचेखन्छ। 

४.२.१.७ नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

कथामा पचत-पत्नीमाझ पे्रम तथा भािनात्मक ाअस्था चिकास हुन गाह्रो भएपचछ रचतरागजस्तो 

एकाचन्तक भािचिचनमय पचन िाचधत बनकेो दचेखन्छ। चिपरीत पह्ऱरचस्थचतको कारणले गदाष पचत-पत्नीले ाअफ्ना 

ाअकागक्षा र ाउजाषलााइ बााँधेर राख्नु परेको बाध्यता भएको दचेखन्छ। पचत चौकह्ळदारीको कामल ेगदाष न ै बै ाँसाल ु

रातहरू व्यथष खेर गएको भने्न बुझ्छ५३५भने पत्नी पचन पचतबाट भनेजस्तो साथ र सहयोग नपाएकोले चखन्न 

दचेखन्छे।५३६ कथामा चसम्माले परपुरुर्साँग सांसगष राख्नु पचतबाट प्राप्त गनष नसकेकह्ळ रचतसुखको पूर्जत चथयो भन्न 

सह्लकन्छ।५३७ सनातन ाअचार सांचहताले पचन ाऊतुकालमा पत्नीसाँग सहिास नगन ेपचत ाऄपराधी हुन्छ भने्न चिचार 

राखेको पााआन्छ।५३८ धनिीरसाँग भएको घटनापचछ दाुइको रागात्मक ाअकर्षण कम बन्द ैगएको छ। चौकह्ळदारले 

ाअफू पत्नीद्वारा छचलएको ाऄनुभि गद ैाअफ्नो ाऄहां दखुेको कुरा पोख्छ र त्यस रातको घटनाले जीिनको रमााआलो 

रस सुकााआह्लदएको छ भने्न चिचार राख्छ। पचत-पत्नीमाझ मानचसक दरूत्ि ाऄझ चिस्तार हुाँद ैगएको कुरा चसम्माको 

ाऄिस्थाबाट पचन बुझ्न सह्लकन्छ।५३९ पचत पत्नी दिुैमा प्रबल रागात्मक ाअकागक्षा हुाँदाहुाँद ैपचन यसलााइ दाम्पत्य 

सम्बन्धको सुखमय सौन्दयष बनााईन सकेका छैनन्। रचत रागात्मक ाऄसन्तुचष्ट र ाऄपूणषता कथाको िासदी भएको 

पााआन्छ। सरोज रााइको व्याख्यानुसार चसम्माको चह्ऱरि ाअनन्द चसद्धान्त ाऄथाषत् ाआदद्वारा पह्ऱरचाचलत छ जहााँ 

ाअनन्दको खोजीमा दाुःखलााइ भुलेर मनोिैज्ञाचनक र जैचिक सुख प्राप्त गरेकह्ळ छ ाऄचन ाउ परम्पराको ाऄनुयायी 

बनेकह्ळ छ। ाईसको परााऄहम जगाएर धनिीर चिरोधी बनााआएकह्ळ र सामाचजक सरुक्षाको ह्लदशालााइ ाऄनुसरण गनष  

 

५३४.  हामभनदास याई असबनडदन ग्रडथ, ऩूर्वर्त,् ऩषृ्ठ ४ 
५३५.  मो फैंसको यात चौकीदायीरे नै ससत्तै खान राग्मो क्माये। ऩषृ्ठ १ 
५३६. ससम्भा त्मततफेरासम्भ फसेयै उसराई ऩर्खवयहडछे। चौकीदाय आएय भूढो ऩल्टेझैँ ओछ्मानभा सुत्छ। ससम्भा 

ऩतन उसको छेउभा सुत्छे, केही कुयाको आशा गयेय। एकतछनभा चौकीदाय घुनव थाल्मो भस्त्त नीदभा ऩयेय। 
ससम्भा सानो झ्मारफाट देर्खने तायाहरू गनेय यात काट्थथई, त्मो आशा भनको भनैभा याखेय। ऩषृ्ठ १२ 

५३७.  ऩूर्वर्त ्

५३८.  भनुस्त्भतृत, ऩूर्वर्त,् ऩषृ्ठ ४५० 

५३९. ततभीसॉग भ केहीको आशा याख्छु तय...। ऩषृ्ठ १३ 
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सहमत तुल्यााआएकह्ळ छ।५४० 

४.२.१.८ नरप्रचत नारीको धारणा 

     कथामा नरप्रचत नारीको नकारात्मक धारणा रहकेो बुसझदनै। निचििाचहत तरुणीले ाअफ्नो पचतबाट ाऄनकूुल 

साथ र सहयोग पााईन नसकेपचछ ाईठेका ाऄन्योल र मनोमाचलन्यले माि कथामा दबााईको चस्थचत बनाएको 

दचेखन्छ तर चसम्मालााइ पचतप्रचतको दाचयत्िबोध भएको नै बुचझन्छ।५४१ धनिीरसाँग सम्बन्ध राख्नु भूल चथयो 

भने्न स्िीकार गद ैाईसले क्षमा याचना गरेकह्ळ, कमारी भएर बस्न तयार भएकह्ळ र पचत सेिामा पूणष रूपले प्रस्तुत 

भएकह्ळ छ।५४२ कथाको ाऄन्तमा चसम्मा पचतप्रचत नै सम्पूणष रूपले समर्जपत भएकह्ळ दचेखन्छ यसकारण नरप्रचत 

ाईसको ाअस्था ाऄक्षुण्ण भएको बुचझन्छ। 

४.२.१.९ नारीप्रचत नरको धारणा 

चौकह्ळदार नारी जाचतको कुनै भरोसा हुाँदनै भने्न चिचार राख्छ५४३ तर ाअफ्नी पत्नीप्रचत सम्पूणष रूपले 

ाऊणात्मक भाि राख्न पचन सक्दनै।५४४ ाउ ाअफ्नी पत्नीले छलेर राखेकह्ळ, धोखा ह्लदएकह्ळ भने्न चिचारले चखन्न 

भएको छ ययचप ाईसल ेपत्नीलााइ क्षमा ह्लदएको छ। ाउ पत्नीलााइ पे्रम गनष सचिनाँ भन्छ तर फेह्ऱर छातीमा टााँसेर 

ाऄभयदान पचन ह्लदन्छ। यसरी क्षमादान नै चौकह्ळदारको पे्रमको एकमाि ाअधार भएको दचेखन्छ।५४५ परपुरुर् 

सांसगषको कारण नारी सम्पूणष रूपले ाऄस्पृश्य, ाऄछुत हुन्छ भने्न कट्टर िजषनालााइ चौकह्ळदारको पे्रमले चजतेको 

दचेखन्छ। 

४.२.१.१० पह्ऱरणचत 

      चौकह्ळदार कथामा चौकह्ळदार र चसम्माको पुनर्जमलन भएको छ। पचतले पत्नीप्रचत सचहष्णुता राखेको छ। 

परपुरुर् सांसगषमा परेकह्ळ पत्नीलााइ ाईसले क्षमादान ह्लदएको छ। यस क्षमादानल े दम्पतीको भत्कन लागेको घर 

सुरचक्षत बनेको छ। कथामा नर-नारीमाझको पारस्पह्ऱरक ाअस्था र चिश्वास ाऄटल भएको पााआन्छ। 

४.३. सांस्कार कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

      सांस्कार ‘चौकह्ळदार’ कथा सगग्रहको दोस्रो कथा हो। यस कथाका मूल चह्ऱरिहरू कलाकार र पूर्जणमा 

हुन्। यी दाुइ नर-नारी माझ भएको प्रेम सम्बन्ध नै यस कथाको चिर्यिस्तु रहकेो पााआन्छ।  

५४०.  हायमनदास राइ वकरात ऄवभनन्दन ग्रन्थ, पिूनित्, पषृ्ठ 

५४१.  म के जानु, वतमीले नजा भनेको भए म वकन जान्थें। सते्त होला, ऄब वतमीले जा न नभनञु्जेल म जाने छैन। पषृ्ठ ५ 

५४२.  मलाइ नमार, स्िास्नीको साटो कमारी पारेर राख्न तर... पषृ्ठ ८ 

५४३.  अआमाआको जात, के ठेगाना... पषृ्ठ ४ 

५४४.  धत् मैले के विचारेको, मेरी वसम्मा त्यस्ती छैन। पषृ्ठ ४ 

५४५.  ...यो ऄल्लारे ईमेरको मामलुी भलू हो, कवहलेकाही ौँ यस्तो भआहाल्छ, यसमा कसको के दोि छ, प.ृ १४ 
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४.३.१. कलाकार 

कथामा नर पािको कुनै व्यचििाचक नाम राचखएको छैन। कलाको गुण ाअरोप गह्ऱरएको जाचतिाचक नाम न ै

ाईसलााइ ह्लदाआएको छ। चचिकलाबाहके ाईसको ाऄन्य कुन ै पह्ऱरचय पााआाँदनै। चचिकाह्ऱरतामा सधै ाँ लीन भाआरहने 

कलाकार हठात् पूर्जणमाको एकान्त गााईाँमा कुनै ाऄनाम ठााईाँबाट बसााआाँ सरेर ाअएको छ। ाउ एकान्तचप्रय तपस्िी 

र साधक छ र ाअफ्नै कला साधनामा केचन्रत भाआरहने स्िभाि राख्छ। 

४.३.२. परू्जणमा 

पूर्जणमा कुनै ाऄनाम गााईाँकह्ळ तरुणी बाला हो। ाअमा-बाबुहीन टुहुरी कन्या पूर्जणमा बज्यूको ाअ्यमा 

बसेकह्ळ छ। ाउ स्िभािले सरल र चनदोर् छे। तहे्र िर्ष माि ाईमेर पुगेकह्ळ पूर्जणमाले कुनै औपचाह्ऱरक चशक्षा-दीक्षा 

पाएकह्ळ प्रसगग कथामा पााआाँदनै। 

४.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

सांस्कार कलाकार र पूर्जणमामाझको पे्रमकथा हो। यो पे्रम सम्बन्ध कुनै औपचाह्ऱरक सामाचजक सांस्थामा 

स्थाचपत हुन सकेन। यसकारण यी दाुइ नर-नारी प्रेमी प्रेचमका माि बचनरहकेा छन्। पे्रम नै एकाऄकाषको सम्बन्धको 

ाअधार र साधना हो। सांस्कार  कथामा भएको बीज िासदी िणष प्रथा हो भन्न सह्लकन्छ।५४६ दाुइ नर नारीको 

सम्बन्धले समाजको औपचाह्ऱरक मान्यता प्राप्त गनष सकेको दसेखदनै।५४७ 

४.३.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कलाकार र पूर्जणमामाझको सम्बन्धमा कुन ैधार्जमक ाअधार भएको पााआाँदनै। दाुइ नर-नारीहरू कुनै धमष र 

पन्थका भि पचन छैनन् यसकारण धार्जमक सम्बन्धको औचचत्य यहााँ दसेखदनै। 

४.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

कलाकार र पूर्जणमा दिुै चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरका प्रचतचनचधहरू हुन्।५४८ कलाकार कलाको साधक छ 

र कला साधनामा त्यस ाऄनाम गााईाँको एकान्त सुखभोग गह्ऱररहकेो छ। यसकारण ती दाुइ नर-नारीको पे्रम 

सम्बन्धमा ाऄथषनीचतको कुन ैऔचचत्य रहकेो दसेखदनै। 

५४६.  सक्छु तन, तय पेरय हाम्रो ऩानी कसैरे खाइददएन बने? कराकाय! भाडछेभा ककन जात हुडछ? ऩषृ्ठ १९ 

५४७.  जहीीँ फसे ऩतन ततम्रो जात यहोस।् ऩ.ृ २० 

५४८. मस्त्तो कुनै ददन हुॉदैन थथमो, ऩूर्णवभा कराकाय कहाॉ न आएकी होस ्औ कराकायरे ऩतन ऩूर्णवभाको प्रश्नभा 
आफ्ना थचरहरूको ऩरयचम नददएको होरा। ऩूर्णवभाको आगभनरे कराकाय आनन्डदत हुडथे, कराकायसॉग 
बेटेय ऩूर्णवभाराई सडतोष राग््मो। ऩ.ृ १६ 
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४.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कलाकार र पूर्जणमाचबचमा भएको पे्रम नर-नारीमाझ सम्पन्न हुन े नसैर्जगक भािना चिशेर् हो। पे्रम 

सम्बन्धले यी दाुइ एकाऄकाष बााँचधएका छन्। तेह्र िर्ीया पूर्जणमा र तरुण कलाकार स्िाभाचिक प्रकारले परस्पर 

ाअकर्जर्त भएका छन्। प्रचतह्लदनको भेटघाटले दाुइ माझ भािनात्मक तादाम्य हुकेको दचेखन्छ।५४९ कलाकारल े

पूर्जणमाप्रचत पे्रमको ाऄनुभूचतलााइ हठात् प्रकारले ाऄनुभूत गरेको छ५५० भने पूर्जणमाको ाऄनुभूचतमा भने नैचतक 

सचेतता पााआन्छ।५५१ यस कथामा पे्रम नर-नारीमाझ भएको स्ितस्फूतष भािना भन्ने बुचझन्छ। दिुै पे्रमी-पे्रचमकाको 

लाचग पे्रम ाअत्मीय भािको स्तरसम्म न ै जीचित भएको पााआन्छ। कलाकारले पे्रमलााइ ाअफ्नो कला सृजनाको 

ाउजाष हुने कुरा माचनचलएको छ।५५२ कथामा मानिीय पे्रमको जोडले िणषभेदको समस्यालााइ चजत्न नसकेको 

दचेखन्छ फलस्िरूप चतनीहरुको पे्रम सम्बन्ध चिच्छेद भएको छ। पूर्जणमामा सामाचजक चनचधप्रचत चनदोर् 

ाअत्मसमपषण माि दचेखन्छ भने कलाकारले पचन चििश ाअत्मत्याग नै गरेको पााआन्छ। कथामा भएको पे्रमलााइ 

साचत्िक पे्रम भन्न सह्लकन्छ। पे्रममा कुनै एकोहोरो दबााई र जबरजस्तीपना पााआाँदनै। यस पे्रममा चमलनको मोह र 

लोभ पचन छैन। नर-नारी दिुै ाअाअफ्न ैमयाषदामा चस्थर दचेखन्छन्। एक ाऄसल पे्रमील ेमाि पे्रमको कदर गनष सके्न 

कुराको ाईल्लेख कथाकारले गरेका छन्।५५३ 

४.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

कलाकार र पूर्जणमाचबचमा परस्पर स्िाभाचिक ह्लकचसमको ाअकर्षण छ। तरूण नर-नारीमाझ हुने 

नैसर्जगक भािनाल ेयी दाुइ एकाऄकाष बााँचधएका छन्। पे्रमका चनचम्त भािनाहरूको चिचनमय छ तर जहााँसम्म यौन 

सम्बन्धको प्रश्न छ सो गौण छ। कथाको रागात्मक सौन्दयष भािना र ाऄनुभूचतको सूक्ष्म स्तरसम्म चचचित छ। 

यौनको ाअिेगपूणष ाअह्लाद यस कथामा पााआाँदनै। 

५४९. मस्त्तो कुनै ददन हुॉदैन थथमो, ऩूर्णवभा कराकाय कहाॉ न आएकी होस ्औ कराकायरे ऩतन ऩूर्णवभाको प्रश्नभा 
आफ्ना थचरहरूको ऩरयचम नददएको होरा। ऩूर्णवभाको आगभनरे कराकाय आनन्डदत हुडथे, कराकायसॉग 
बेटेय ऩूर्णवभाराई सडतोष राग््मो। ऩषृ्ठ १६ 

५५०.  उनी थचक्क गयेय बुइॉभा फसे, पेरय सुत,े उनराई केहीको अबार् बएजस्त्तो राग्मो। आपूराई केही 
चाहेजस्त्तो राग्मो, जुन चाहको खाॉचो उनराई अझसम्भ बएको थथएन। उनी आफ्नो कराराई नै सफकुछ 
ठाडथे तय आज उनको राथग त्मो केहीजस्त्तो रागेन। ऩषृ्ठ १९ 

५५१. ... तय अफ भ ठूरी बइसकें । मसयी ततभीकहाॉ आई फस्त्दा, फात भादाव अरूरे के के बडदा हुन,् झन ्थचरकायी 
ससक्नु? ऩषृ्ठ १८ 

५५२.  कराकायरे बफहे गऱ्मो बने सुडदय कराको सजृना हुॉदैन। भ पे्रभको भनोहय फहार्भा गोता राएय सुडदय 
कराको सजृना गछुव। ऩषृ्ठ २० 

५५३.  पे्रभको भोर पे्रभीरे जानेको हुडछ, र्ैयागीरे होइन। ऩ.ृ १५ 
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४.३.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

  तेह्र िर्ीया चनदोर् ह्लकशोरी छे पूर्जणमा कोमल र कचललो भािनाल ेाऄचभभूत भएकह्ळ दचेखन्छ। ाईसको 

ाअचरणले ाउ कलाकारप्रचत भचिभाि राख्छे भने्न बुचझन्छ।५५४ यस ाअधारमा पूर्जणमा नरप्रचत सकारात्मक र 

रचनात्मक धारणा राख्छे भने्न बुचझन्छ। कथामा भएको पे्रम चियोग कुनै नकारात्मक धारणाले होाआन तर 

पारम्पह्ऱरक रुढीले घटेको  दचेखन्छ। 

४.३.९. नारीप्रचत नरको धारणा 

      पूर्जणमाप्रचत कलाकारको पे्रम र ाअदरभाि दचेखन्छ। ाउ पूर्जणमालााइ एक तरुण हृदयको नसैर्जगक भािल े

पे्रम गछष र नारीप्रचत गह्ऱरनपुने सम्मान भाि पचन राख्छ। यसैकारण ाईसल े पूर्जणमामा राधाको गुण ाअरोचपत 

गरेको  छ। िणषभेदको चिधानाऄचघ पूर्जणमाले ाअत्मसमपषण गरे तापचन कलाकारको कुनै गुाँनासो र दाबी भएको 

पााआाँदनै। ाउ ाअफ्नी पे्रचमकालााइ चनणषय चलनका चनचम्त स्ितन्ि छोचडह्लदन्छ।५५५ ाईसले ाअफ्नो चनजी चिचारसम्म 

पचन व्यि गरेको छैन। ठुलो कष्ट पाएर पचन ाईसले पूर्जणमालााइ पे्रमको प्रचतदान केही मागेको पााआाँदनै। कथामा 

नरले नारीप्रचत धरैे ाईदार र चिनम्र धारणा राखेको पााआन्छ। 

४.३.१०. पह्ऱरणचत 

      सांस्कार कथाको पह्ऱरणचतमा पारम्पह्ऱरक सांस्कारको पुरानो गन्ध पााआन्छ। कलाकार चनम्न िणष र पूर्जणमा 

ाईच्च िणषको हुनाल े न ै यसमा समस्या सचृष्ट भएको दचेखन्छ। कथाको पह्ऱरणचतमा ाअधुचनक नर-नारीको पे्रम 

सौन्दयषले पचन सामाचजक रूढीको ाऄचघ पराचजत हुनु परेको छ। कथा पे्रमी-पे्रचमकाको चिछोडमा ाऄन्त भएको छ। 

यस ाऄन्तले कुनै चिशेर् सामाचजक सुधारको पह्ऱरणचत ह्लदन सकेको दसेखदनै। 

४.२.३. गीत महे्ऱटन्छ कथामा चचचित नरनारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

     मजनु र बालम गीत मेह्ऱटन्छ कथाका मुख्य चह्ऱरिहरू हुन्। यस कथामा ाऄनेपाली चह्ऱरिहरू मजनु र 

बालमको दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। 

 

५५४.  चबहान सूयोदय ाऄचघ जचतबेला पूर्जणमा पनेरोमा पानी चलन जान्थी, चमेलीको फूल र पातले गुाँथेको गजरा पचहले त्यस 

चचिमाचथ लााआह्लदन्थी ाऄचन भचिपूिषक कुनै दिेमूर्जतलााइ नमस्कार गरे झैं नमस्कार गथी। पृष्ठ १५ 

५५५.  पूणाष, चतमी स्त्री हौ, चतम्रो जात छ। त्यसको रक्षा चतमीले गनुषपछष। मलााइ माया नगर। मलााइ पचन त चतम्रो माया लाग्छ। 

पृ. २१ 
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४.२.३.१. मजन ु

      बालमकह्ळ पत्नीको नाम मजन ुहो । ाअफ्नो जीिन साथै गृहस्थी बचााईनका चनचम्त ाईसल ेधेरै कष्ट झेलेकह्ळ 

छ। ाउ गरीब र ाऄचशचक्षत छे र मनोरञ्जनात्मक खेलहरू गरेर जीचिका चलााईाँ छे।  

४.२.३.२. बालम 

      मजनुको पचत बालम हो । ाउ पचन गरीब र ाऄचशचक्षत छ ाऄचन घुमन्ते जीिन चबतााईाँछ। ाउ एक दडृ 

मानचसक ाऄिस्था भएको व्यचि होाआन यसकारण नै ाईसले पत्नीलााइ दाम्पत्य सम्बन्धको सुख ह्लदन सकेको छैन। 

४.२.३.३. नर-नारी सम्बन्धको सामाचजक सम्बन्ध 

मजनु र बालम चििाह सूिमा बााँचधएका छन् यसकारण यी औपचाह्ऱरक रूपमा यी पचत-पत्नी हुन्। दस 

िर्षको ाईमेरमा हुाँदा मजनकुो माँगनी बालमसाँग भएको चथयो यस ाअधारमा यी दाुइको पारम्पह्ऱरक चििाह भएको 

चथयो भन्न सह्लकन्छ। यी दाुइ पचत-पत्नी एकल पह्ऱरिारमा बस्छन्। कथामा, नारी जाचतलााइ कमसल, कमजोर र 

चह्ऱरिहीन ठाने्न सामाचजक परम्पराले पे्रह्ऱरत भएर ाईसमानले मजनुको सतीत्ि भगग गने प्रयास गरेको छ। 

परपुरुर्बाट यस्तो ाऄचानकको ाऄचतिमण झेल्नको लाचग मजनुले ाईसमानलााइ छुरी हानरे घााआते बनााआह्लदएकह्ळ 

छ। झुण़्डको पञ्चायतले मजनुलााइ नै दोर्ी ठहऱ्याएर ाईसलााइ समाज बचहष्कार गरेको छ। यस सांिेदनशील 

ाऄिस्थामा पचतले पत्नीलााइ साथ र भरोसा ह्लदएको छैन। कथामा ाईसमानको चाह्ऱरचिक दबुषलताको दोर्को 

सजाय एकली मजनुमाचथ परेको दचेखन्छ। समाजका सारा शचिहरू एक भएर मजनुलााइ दबााईन तयार छन्। 

कथामा, बालम ाऄत्यन्त कमजोर र मूखष चह्ऱरि भएको पााआन्छ। मजनु सगघर्षशील तर लाचार चह्ऱरि दखेा पछे। 

बालमको दबुषल र हीन मानचसकताको कारणले नै चतनीहरूको दाम्पत्य सम्बन्धमा सामाचजक कुतत्िको प्रभाि 

ाऄचधक परेको दचेखन्छ। यी दाुइ पचत-पत्नी भए तापचन एकाऄकाषको सहयोगी र सहभागी बन्न सकेका छैनन्। 

४.२.३.४. नर-नारी माझको धार्जमक सम्बन्ध 

     बालम र मजनुको पह्ऱरिारमा धार्जमक र पारम्पह्ऱरक सांस्कार चिचध-चिधानहरूको चचाष भएको पााआाँदनै। 

यी दाुइ पचत-पत्नीहरूका ाऄत्यन्त सामान्य लौह्लकक जीिनशैलीमा धार्जमक जह्ऱटलता पााआाँदनै। 

४.२.३.५. नर-नारीमाझको ाअर्जथक सम्बन्ध 

      बालम र मजनु दिुै चनम्न ाअर्जथक िगषका चह्ऱरिहरू हुन्। चयनीहरूको कुनै स्थायी ठााईाँ  ठेगाना पचन 

छैन।ती नााँच र मनोरञ्जनात्मक िह्ळडाहरू गन े नट-नटीहरू हुन् यी। दिुै पचत-पत्नी खट््न् र घुमन्ते जीिन 

चबतााईाँछन्। यसकारण गरीब भए तापचन ाअर्जथक परचनभषरता दसेखदनै। थोरै कमााआ गरे तापचन ाअफ्नो 

पचसनामा भर गछषन्। जन्मदचेख नै चनम्निगीय जीिनशैली चजाईाँद ै ाअएका हुनाले पचत-पत्नीले यस ह्लकचसमको 
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बचााआलााइ स्िाभाचिक प्रकारले चलएका छन्। दाुइ दम्पतीमा कुनै ठूलो ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा पचन दसेखदनै। दाुइ 

माझ ाअर्जथक जह्ऱटलता भएको पचन दसेखदनै। तर चनम्न ाअर्जथक ाऄिस्थाको कारण एाईटा स्िस्थ पाह्ऱरिाह्ऱरक 

जीिन पचन दाुइले चबतााईन पाएका छैनन्। 

४.२.३.६. नर-नारीमाझको प्रेम सम्बन्ध 

      बालम र मजनुको मगनी चििाह भएको कुरा ाईल्लेख छ। दाुइ पचत-पत्नीमा पे्रमभाि भएको नै बुचझन्छ। 

मजनु ाअफ्नो पे्रम, पचत र दाम्पत्य सांसारप्रचत भरोसा राख्छ तर बालमको पे्रममा साहस र प्रचतबद्धता दसेखदनै। 

समाजबाट चबनादोर् बचहष्कृत गह्ऱरएकह्ळ पत्नीलााइ ाईसले साथ र सुरक्षा ह्लदन सकेको छैन। यस्तो चिश्वासहारा 

पचतसाँग छुटेर मााआत गए पचन मजनुल ेबालमको पे्रमलााइ बचााआराखेकह्ळ छ। ाईसल ेबालमको गभषधारण गरेकह्ळ 

ाअमाको सांरक्षणमा छोरी जन्मााआ, हुकाषाआ गरेकह्ळ छ। धेरै िर्षपचछ ाअफूकहााँ फकेर ाअएको पचतलााइ पे्रमपूिषक 

स्िागत गरी।५५६ सेिा सत्कारले स्िस्थ बनााइ। पचतको सगगत पाएर ाउ ाअनन्दले ाऄचभभूत भाइ।५५७ तर 

ाईसमानको चकुली सनुेर बालमले मजनुको सतीत्िमाचथ शगका गऱ्यो र फेह्ऱर ाअफ्नो पह्ऱरिार छोडरे चनखोज 

भयो। यसरी बालमले ाअफ्नी पत्नीप्रचतको चिश्वासलााइ बनााआराख्न सकेको छैन र गैरचजम्मेदार बनेको छ। यसरी 

गीत मेह्ऱटन्छ कथामा नर-नारीमाझ पे्रमको सम्बन्ध कमजोर भएको दचेखन्छ। 

४.२.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      गीत मेह्ऱटन्छ मजनु र बालमको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो। यसमा पे्रमको कमजोर सम्बन्धको चचिण 

गह्ऱरएको छ। त्यस्तै प्रकारले रचतरागात्मक सौन्दयषको सूक्ष्मतालााइ पचन कुनै चिशेर् ाअग्रहपूिषक चचिण गह्ऱरएको 

पााआाँदनै। चनम्नस्तरीय बोध, बुचद्ध र ाऄनुभूचतको कारण चह्ऱरिहरूमा यसप्रचत चिशेर् ाअग्रह भएको दखेााआएको 

छैन। बालम नीरि चह्ऱरि छ, ाउबाट रागात्मक प्रस्तुचत भएको छैन। बालमसाँग चिछोड हुाँदा मजनुले छ 

मचहनाको गभषधारण गरेकह्ळ चथाइ। त्यसपचछ पचत-पत्नीको प्रणय चमलनको ाअह्लाद मजनुको ाअफ्नो ाऄनुभिबाट 

बुझ्न सह्लकन्छ।५५८ कथामा यौन पचत-पत्नीमाझ जीिनको ाउजाष तथा रचनात्मक शचि भएर ाअएको पााआाँदनै। 

४.२.३.८. नरप्रचत नारीको धारणा 

      मजनुले ाअफ्नो पचत बालमप्रचत ाअफ्नो सम्पूणष समपषणको भाि राखेकह्ळ छ यसले नरप्रचत ाईसको 

 

५५६.  ममा यस्तो खुशी, यस्तो ाअह्लाद जाग्यो, म झटै्ट घरचभि पसें ाऄचन एाईटा ठूलो कटौरोमा पानी चलएर ाअएाँ ाऄचन भनें, हात 

मुख धोाउ, थकााआ मेह्ऱटन्छ। पृष्ठ २६ 

५५७.  फेह्ऱर त मेरो जीिनमा बहार ाअयो। ाईमांग ाऄचन ाअनन्द मेरो हृदय ाअाँगनमा नाच्न लाग्यो। पृष्ठ २६ 

५५८. पूिषित् 
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सकारात्मक धारणा रहकेो बुचझन्छ। ाउ ाअफ्नो पे्रम, पचत र गृहस्थीको मयाषदा राख्न प्राणपनले लाचगपरेकह्ळ छ। 

ाअफ्नो सतीत्ि रक्षाका चनचम्त ाईसमानलााइ छुरी प्रहारद्वारा घााआते बनााआह्लदएकह्ळ छ। बालमले पचतको दाचयत्ि 

पालन नगरे पचन मजनुले पचतप्रचत पे्रमभाि र ाअदर राखेकह्ळ दचेखन्छ।ाऄत: मजनुको नरप्रचतको धारणा 

पारम्पह्ऱरक न ैरहकेो पााआन्छ। 

४.२.३.९. नारीप्रचत नरको धारणा 

    कथामा, मजनुप्रचत बालमको धारणा पारम्पह्ऱरक न ैभएको छ। ाउ ाअफ्नी पत्नी, पे्रम ाऄचन गृहस्थीप्रचत 

गम्भीर र दाचयत्िशील दसेखदनै। पत्नीलााइ चिपचत्त परेको समयमा पचन ाईसल े साथ र सहयोग ह्लदन सक्दनै। 

ाईसमानको चुकली सुनेर ाउ ाअफ्नी पत्नीको सतीत्िमाचथ सन्दहे गछष। यसद्वारा ाईसको नारीप्रचतको हये चिचार 

स्पष्ट हुन्छ। नारीप्रचत नकारात्मक धारणाको कारणले नै एाईटा दाम्पत्य सम्बन्ध चिच्छेद भएको छ। 

४.२.३.१०. पह्ऱरणचत 

      गीत मेह्ऱटन्छ कथा ाईसमानको खलप्रिृचत्त र बालमको कमजोर मानचसकताको कारणल ेगदाष चियोगान्त 

बनेको छ। यस कथामा दाम्पत्य सम्बन्धका जह्ऱटलताहरू प्रस्तुत गह्ऱरएका छन्। एाईटा ाऄत्यन्त सांिेदनशील 

धागोमा नर-नारीको दाम्पत्य सम्बन्ध ाऄत्यन्त्य सांिेदनशील धागोमा गााँचसएको हुन्छ जो एाईटा कमजोर चिपदले 

नै चुाँचडन सक्छ भने्न कुरो स्पष्ट यहााँ हुन्छ। ाअफ्नी पत्नीप्रचतको ाअस्था र चिश्वासलााइ दडृ राख्न नसकु्न बालमको 

ठुलो दबुषलता भएको दचेखन्छ। चिछोड, िास र ाऄनास्था यस कथाको पह्ऱरणचत हो। धमषशास्त्रले यौन 

पचिितालााइ नै नारीत्िको एकमाि मानदण्ड मानेको छ। यसकारण नारी जीिनभह्ऱर रचक्षत गनुषपने िस्तु हो 

भचनएको छ५५९ तर नारी ाऄचस्मता भगग गने पुरुर्हरूको लाचग भने कुनै प्रभािी चिधान तय नभएको तकष  नारी 

चचन्तकहरूको छ।५६०  

४.२.४. मरेी घरकह्ळ कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

      मेरी घरकह्ळ कथा एक ह्लकसान दम्पतीको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो। ह्लकसान पचत-पत्नी यस कथाका 

मूल चह्ऱरि हुन्। कथा प्रथम पुरुर् दचृष्टचबन्दमुा लेचखएको छ। ह्लकसान स्ियां कथािाचक छ। 

४.२.४.१. ह्लकसान पचत 

      कथामा कथािाचक पचत पेशाले ह्लकसान हो। खेतीसाँगै ाईसले पशुपालन पचन गछष। ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ 

पे्रम गछष। एकै ह्लकचसमको दचैनक ताचलकामा ाउ कायषरत रहन्छ। 

५५९.  मनुस्मृचत, पूिषित्, पृ. ४५० 

५६०.  रेखा कस्तिार, पूिषित्, पृ. ४३ 
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४.२.४.२. ह्लकसान पत्नी 

      कथामा ह्लकसान पचतकह्ळ पत्नी एकमाि नारीचह्ऱरि हो। ाउ पचतलााइ पे्रम र सेिा पचन गछे। ाईसको 

जीिनशैली पचन ह्लकसानको दचैनक ताचलकाको िह्ऱरपह्ऱर घुचमरहन्छ। 

४.२.४.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

कथामा चचाष गह्ऱरएका नर-नारी दम्पती युग्म हो। दाुइको चििाह कुन तह्ऱरकाले भएको चथयो सो सगकेत 

पााआाँदनै। नर-नारीको एकल पह्ऱरिार छ। पह्ऱरिारमा ाऄरू सम्बन्धहरूको तानाबाना पााआाँदनै। दिुै एकाऄकाषमा 

समर्जपत छन् र परस्पर सहयोगी छन्।  

४.२.४.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कथामा पचत शैिभि छ। भतूपे्रतका सेिक चिजुिा ाईसको पुरोचहत हो।५६१ यसकारण ाउ लोकधमषमा 

चिश्वास गने व्यचि हो। पचत-पत्नीमा धार्जमक भेद पााआाँदनै। कथामा धमष कुनै िाह्य ाअचरण होाआन तर दचैनक 

व्यिहारमा स्िाभाचिक रूपमा पह्ऱरचाचलत ाअस्था रहकेो दचेखन्छ।५६२ 

४.२.४.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      कथाका मूल चह्ऱरिहरू ह्लकसान दम्पती हुन्। खेतीपाती र पशुपालन नै चतनको ाऄथाषजनको  मूल ाअधार 

हो। दिुै ाअफ्नो पह्ऱर्म र प्राचप्तसाँग सन्तुष्ट छन्।चतनीहरुलााइ चनम्न ाअर्जथक िगषका सदस्य भन्न सह्लकन्छ। कथामा 

कुनै ाअर्जथक द्वन्द्व ाऄथिा पचत-पत्नीमा ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा पचन पााआाँदनै। एकसरो खान लााईन र शाचन्तको 

एक चनरा सुत्न पााईनुमा नै जीिनको ाअनन्द पाएका छन्। कथामा, ाअर्जथक व्यिहार सुख र सन्तोर्पूणष भएको 

दचेखन्छ। 

४.२.४.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कथामा दम्पतीमाझ पे्रमभाि छ। यो पे्रमभाि दाुइको व्यिहाह्ऱरक गचतचिचधहरूमा दखेापछष। पचत-पत्नी 

ाअ-ाअफ्नो कायष तथा दाचयत्ि पालन गछषन्। दचैनक चयाषमा पचत-पत्नी सहयोग र सहभाचगता राख्छन्। 

 

५६१. ...के गनुष मेरा ाआष्टदिे छन् चयनै भूतप्रेतका नेता शांभु। मेरो पुरोचहत हुन् चयनै भूतप्रेतका परम भि चिजुिा जो 

चिचचि िस्त्र ाऄचन सद्दाभूर्णले चिभूचर्त भएका हुन्छ। पृष्ठ ६९ 

५६२. ...चनत्य ती दिेताको थानमा भचिपूिषक पूजााअजा गथे। धुपको सम्बन्ध त्यो मेरो सानो घरमा रूमचलन्र्थयो। यस्तो 

भचिको फल के पााईाँ र्थयौं ता म भन्न सचिनाँ तर पूजाह्लद मेरो मनमा एक प्रकारको सन्तोर् भने ाईत्पन्न हुन्र्थयो। 
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एकाऄकाषको प्रस्तुचतलााइ ाऄनुभूत गछषन्।५६३ परस्परमा ाअत्मीय र भौचतक सांसगष बचनरहोस् भने्न कामना 

राख्छन्।५६४ पत्नीको मृत्युपचछ यो पे्रमभाि ाऄझ गचहरो र व्यापक भएको दचेखन्छ। पचतको पत्नीपे्रम पूजा ाऄथिा 

भचिको स्तरमा पुगेको पााआन्छ।५६५ मृत्युपचछ पचन ाईसले पत्नीको सशरीर सहचायषको ाऄनुभूचत पाएको छ। 

पत्नीले पचन पचतको ाअिश्यकताहरूलााइ पूरा गने चेष्टा गरेकह्ळ छ। ाउ मृत्युपचछको जीिनमा कुनै ाअनन्द र सुख 

नभएको कुरा गछे र ाअफ्ना ाअत्मीयको सांसगष पााईन सबै मृतकहरू लालाचयत हुन्छन् भन्छन्। दाुइ माझको ाऄटुट 

पे्रम बन्धनकै कारणले नै मृत्युले पचन यस सम्बन्धलााइ चिच्छेद गनष नसकेको दचेखन्छ। पचत-पत्नीलााइ ाअफ्नो 

ाआष्टदिेको रूपमा पूजा गनष लागेको छ भन ेपत्नी पचतलााइ ाअफ्नै दचुनयााँमा चलएर जान चाहन्छे। कथामा पचत-

पत्नीको भािनात्मक सम्बन्ध गचहरो ह्लकचसमको दचेखन्छ। दाुइको पे्रम सम्बन्ध जीिनातीत छ भने्न कुरालााइ 

कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। 

४.२.४.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

मेरी घरकह्ळ कथा सपनाको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। यस कथामा पचतले दखेकेो सपनामा कुनै 

चप्रयतत्ि छैन बरू डर र ाअतगक  छ तर मृत्युले पचन पचत- पत्नीको पे्रम र ाअकर्षणलााइ रोक्न सकेको बुसझदनै। 

पत्नीमा पचत सांसगषको प्रबल ाअकागक्षा दचेखन्छ। ाउ ाअफ्नो दाम्पत्य सहचायषको सुखोभोग गनष चाहन्छे र पचतमा 

पचन पत्नी सगगतको गचहरो ाअग्रह दचेखन्छ। कथामा यौन सम्बन्धलााइ प्रत्यक्ष प्रकारले चिस्तार गह्ऱरएको छैन तर 

पचत-पत्नीको व्यिहारमा ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले व्यि भएको पााआन्छ। 

४.२.४.८ नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      मेरी घरकह्ळ कथामा पचतप्रचत पत्नीको गचहरो ाअत्मीयता र पे्रम रहाको पााआन्छ। यस ाअधारमा नरप्रचत 

नारीको सकारात्मक धारणा भएको कुरालााइ बुझााईाँछ। पत्नीले पचतलााइ दचैनक घर व्यिहारमा सहयोग गछे, 

खेतीपातीमा सघााईाँ छे, स्िाह्लदष्ट खानेकुरा बनाएर खुिााईाँ छे, मीठो बोलीिचन गछे, पचत सगगतको ाअग्रह 

राख्छे। मृत्यु ाईपरान्त पचन पचतको सहचायष चाहन्छे। यस ह्लकचसमको ाअन्तह्ऱरकताले पचत-पत्नी ाऄचभन्न चमिताको 

बन्धनमा गााँचसएका हुन् भने्न बुचझन्छ। कथामा पत्नीको पचतप्रचतको धारणामा कुनै प्रकारको कटुता रहकेो 

पााआाँदनै। 

५६३.  मैले मीठा मीठा गफ गदै खाएाँ। ाउ पचन त्यस्तै गफ गर्क्रदथी घह्ऱर यो खानु हुन्छ, त्यो खानु हुन्छ, ाऄचन सोचद्धथी, 

घह्ऱर खानेकुरा थचपह्लदन्थी। यसरी ाईसले मेरो मन ाअनन्दपूणष पारी ाऄथाषत् त्यो सुन्दर चबहान यसरी नै प्रमोदले चबतायौ ाँ। पृष्ठ 

७० 

५६४.  ...तर ह्लकन हो कुचन्न ाअज मेरो मन ाईसलााइ छाड्न मानेको चथएन। फकेर मैले ाईसलााइ बोलाएाँ, ाईसले मचतर 

फकेर हरेी, मैले पचन हेरें तर ह्लकन हो कुचन्न ाअज मेरो मन ाईसलााइ छाड्न मानेको चथएन। पृष्ठ ७० 

५६५.  ... त्यो ठााईाँमा मैले जहााँ ाउ ह्लकची मरेकह्ळ चथाइ, ाअफ्नो ओछ्यान पारेको चथएाँ। ाईसैलााइ मैले ाअफ्नो ाआष्टदिे ठान्न 

लागें, ाईसको स्मरणमा ाऄब म मनमनै पूजा गथें, यसैमा म ाअफ्नो भचि दखे्थें। पृष्ठ ७३ 
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४.२.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      मेरी घरकह्ळ भने्न शीर्षकबाट नै यो नारीकेन्री कथा हो भने्न स्पष्ट हुन्छ। कथामा पत्नी हुनुको सुखलााइ र 

पत्नी नहुनुको दाुःखलााइ पचतले चिशेर् ाअग्रहसाथ प्रस्तुत गरेको छ। यस ाअधारमा पचतको पत्नीप्रचतको धारणा 

सकारात्मक छ भने्न बुचझन्छ। पचतले पत्नीप्रचत पे्रम र सहभाि राखेको पााआन्छ। पत्नी पचतको ाऄचभन्न चमि र 

सहयोगी बनेकह्ळ र मृत्युपचछ पचन यो बन्धन यथाित हुन्छ भने्न कुरालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। ययचप पचतल े

पत्नीप्रचत नकारात्मक धारणाको फलस्िरूप ाऄिचेतन मनद्वारा पत्नीको मृत्युकामना गरेको हो भने्न ठोस ्ाअधार 

पााआाँदनै। पचतको सपनामा पत्नी सम्बन्धी सुखद ाऄनुभि भने पााआाँदनै तर पत्नीको सांसगष कामना हो भने्न 

दखेााआएको पााआन्छ। मृत्युपचछको जीिनको सपना बुनरे कथाकारल ेनारीप्रचत नरको ाअचत्मक लगािलााइ प्रस्तुचत 

ह्लदएको दचेखन्छ। पचतले ाअफ्नी पत्नीलााइ एक चचरजीिन साथीको प्रचतष्ठा र सम्मान ह्लदएको दचेखन्छ। 

४.२.४.१०. पह्ऱरणचत 

      कथामा नर-नारीको दाम्पत्य सहचायषलााइ प्रस्तुत गने सांरचना बुचनएको पााआन्छ। पचत-पत्नीको गृहस्थी 

सञ्चालनलााइ प्रकट गनष सह्लकएको छ। कथामा ह्लकसान दम्पतील े सुखपूणष गृहस्थी सञ्चालन गरेका छन्। दाुइ 

एकाऄकाषमा चनभषरशील छन्। दाुइको शारीह्ऱरक र मानचसक ाअग्रह र पारस्पह्ऱरक ाऄन्तर्क्रिया प्रबल रूपमा 

सकारात्मक भएको दचेखन्छ। सपनामा दचेखएको मृत्युपचछ दाुइको भािनात्मक एकात्म ाऄझ गचहरो भएको 

दचेखन्छ। यसले पचत-पत्नीको सम्बन्धलााइ मृत्युञ्जयी छ भने्न दखेााआएको छ। कथामा, सपना एाईटा कोरा सपना 

माि भएको कुरा पचन स्पष्ट छ। ययचप, सपनाको माध्यमद्वारा नर नारी सम्बन्धको गम्भीरतालााइ प्रस्तुत गन े

कथा भएको छ भन्न सह्लकन्छ। 

४.३. ाऄभाचगनीको साथी कथा सगग्रहका कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      ाऄभाचगनीको साथी ह्लकरातको तसे्रो प्रकाचशत कथासगग्रह हो। यस कथा सगग्रहमा तीनिटा कथा 

सङगृचहत छन्। यी कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन चनम्न प्रकार गनष सह्लकन्छ, 

४.३.१. ाऄभाचगनीको साथी 

      ाऄभाचगनीको साथी पुस्तकचभि सगगृचहत पचहलो  र शीर्षक कथा  हो ाऄभाचगनीको साथी। यो चिचभन्न 

ाईपकथा र बहुचह्ऱरिहरूल ेसांरचचत भएको छ। चिन्दाकह्ळ ाअमा र बाबु, काका र ाअमा, काका र काकह्ळ र चिन्दा 

कृष्णबहादरुको युग्म यस कथाका मूल चह्ऱरिहरू हुन्। 
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४.३.२.१. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      ाऄभाचगनीको साथी चिन्दा र कृष्णबहादरुको कथामा केचन्रत छ। ययचप, यसमा भएका सहायक 

जोडीहरू पचन ाईचतकै प्रभािकारी छन्। यस कथामा चिन्दाका काका र ाअमाको एाईटा जोडी छ। चिन्दाको 

बाबुको ाऄकाल मृत्यु भएको छ। ाईसको मृत्युपचछ चिन्दाकह्ळ ाअमा ाअफ्नै घरको गोठालो, धमेसाँग पोाआला गएकह्ळ 

छ। यसलााइ नारीको पुनर्जििाह ाऄथिा चिधिा चििाहको नमुना मान्न सह्लकन्छ। पुनर्जििाह गरे तापचन चिन्दाकह्ळ 

ाअमाले धमेसाँग सुखी दाम्पत्य सांसार बसााईन सकेकह्ळ छैन। धमे चनदषयी र धतूष पुरुर् छ जसले पत्नीलााइ कुटपीट र 

ाऄत्याचार गन ेकाम गरेको छ। सामाचजक सम्बन्धको रूपमा पचत-पत्नी भए तापचन यी दाुइ नर-नारीको दाम्पत्य 

सांसार ाऄसफल र चनरथषक बनेको दचेखन्छ। चिन्दाको सोचनीय ाऄिस्था दखेेर कृष्णबहादरुको हृदयमा समिेदना 

जागेको छ, यही समिेदना न ैपे्रमभािमा पह्ऱरणत भएको छ। यस पे्रमभािमा समपषणको गम्भीरता छ यसकारण 

ाउ ाअफ्नो पह्ऱरिारसाँग द्वन्द्व गछष।५६६ सामाचजक स्तर नचमल्ने हुनाले पह्ऱरिारबाट कृष्णबहादरुले चिरोध र 

ाऄस्िीकार माि पाएको छ। चिन्दा ाअफूलााइ चरम ाऄभाचगनी ठान्छे ाऄचन कृष्णबहादरुको राम्रो भाग्य पचन 

चबगाह्ऱरह्लदएकह्ळहो भने्न चिचार राख्छे।५६७ कृष्णबहादरुल े पे्रमको लाचग ाअफ्नो पह्ऱरिार, सुख-िैभि सबै त्याग 

गरेको छ साथै ाईसले चिन्दालााइ ाअचत्मक भरोसा र चिश्वास ह्लदएको छ।५६८ चिन्दामा ाअत्महीनता दचेखन्छ भन े

कृष्णबहादरुले ाईसको कुन्ठालााइ चनिारण गरेर ाईसमा ाअत्मचिश्वास जगााईने काम गरेको छ। 

४.३.२.२. नर- नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      ाऄभाचगनीको साथी कथामा नर र नारी कुनै चिशेर् धमष सम्प्रदायका ाऄनुयायीहरू छैनन्। धार्जमक 

औपचाह्ऱरकताचबना दिुैले सामान्य लौह्लकक जीिन ाअचरण चलाएका छन् यसकारण चिन्दा र कृष्णबहादरुको 

सम्बन्धमा धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया भएको पााआाँदनै। यसबाहके चिन्दाकह्ळ ाअमा र काका, काका र काकह्ळमाझ पचन 

धार्जमक सम्बन्धको ाऄिकाश भएको दसेखदनै। 

 

 

५६६. भूल मैले के गरें, एाईटी दाुःख पाएकह्ळ केटीको प्राण बचाएाँ। सहाराहीन नारीलााइ हाथ ह्लदएाँ, नष्टप्राय जीिनलााइ 

ह्लदएाँ, ाऄब भन्नोस् ाअमा मैले के चबगारें। पृष्ठ २० 

५६७.  जसको भाग्य फुटेको छ त्यो जोडेर जोड्न सदकदनै। मेरो भाग्य नै यस्तो, ाऄझ हजुरको भाग्य समेत यसले 

फोह्ऱरह्लदयो। पृष्ठ २२ 

५६८.  चिन्दा, दाुःख-सुख केही पचन होाआन। हरे त्यो चन्रमा ाऄचहले बादलले घोऱ्यो, ाऄन्ध्यारो भयो ाऄब फेह्ऱर बाचहर 

ाअयो, ाईज्यालो भयो तर चन्रमा केही पह्ऱरितषन भएन। दाुःख-सुख बादलचभि जीिनरूपी चन्रमा सधै ाँ हरााईाँ दनै तर फेह्ऱर 

चचम्कएर बाचहर ाअाईाँछ। पृष्ठ २२ 

५६९.  
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४.३.२.३. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      ाऄभाचगनीको साथी कथामा भएका चह्ऱरिहरूमध्ये चिन्दा, चिन्दाकह्ळ ाअमा चनम्न मध्यम ाअर्जथक िगषका 

सदस्य हुन्। यी पह्ऱर्म गछषन्, खान र लााईनको दाुःख दसेखदनै। थोरै भए तापचन धन सम्पचत्त सञ्चय गरेर राख्न 

सकेका छन्। धमे चिन्दाको घरको गोठालो व्यचि हो। चिन्दाकह्ळ ाअमालााइ चबह ेगरेर ाउ सबै सम्पचत्तको माचलक 

बनेको हुनाले ाईसले ाअर्जथक शोर्ण गरेको छ।५६९ पचतको सम्पचत्तमाचथ पत्नीको ाऄचधकार नभएको र 

ाऄज्ञानताको कारणले पचन चिन्दा र चिन्दाकह्ळ ाअमा धमेको ाअर्जथक शोर्णको चिमा परेका छन्। सम्पचत्तको 

लोभ राखेर नै धमेले चिन्दाकह्ळ ाअमालााइ चबह ेगरेको हो भने्न कुरा कथामा स्पष्ट हुन्छ। चिन्दाका काका-काकह्ळको 

सम्बन्ध पचन सुखी र सम्पन्न पााआाँदनै। काकाको रक्सी खाने र जुिा खेल्ने लतले घरको सम्पचत्त नष्ट भएपचछ 

चतनीहरू झगडा र कलह गछषन्। चिन्दाको पह्ऱर्म खान्छन्, चिन्दाले लुकााआ राखेकह्ळ ाअमाको सुनको कन्ठहार 

खोस्ने कोचशश गछषन्। कथामा भएको ाऄको जोडी हो कृष्णबहादरु र चिन्दा। कृष्णबहादरु धनी, सम्पन्न र 

प्रचतचष्ठत पह्ऱरिारको सदस्य हो। धनी भए तापचन ाईसमा ाऄहगकार र ाअडम्बर छैन। ाईसले चिन्दाका चनचम्त 

ाअफ्नो सम्पूणष भौचतक िैभि त्याग गरेको छ।५७० यस ाऄथषमा ाउ एकजना टुहुरी र ाऄभाचगनी कन्याको साथी 

बनेको दचेखन्छ। 

४.३.२.४. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      ाऄभाचगनीको साथी कथामा भएका नर-नारी यगु्महरूमध्ये चिन्दाकह्ळ ाअमा र काका औ काका-

काकह्ळमाझ पे्रमभाि र  भािनात्मक पारस्पह्ऱरकता पााआाँदनै।। कथाका मूल चह्ऱरिहरू चिन्दा र कृष्णबहादरुमा 

पे्रमको गचहरो सांसगष भएको पााआन्छ। धमेले चााँड ै दोस्रो चबहे गरेकोले ाईसलााइ पचहलो पत्नीसाँग पे्रम ाअकर्षण 

नभएको कुरा बुचझन्छ। धमेको दोस्रो पत्नीसाँगको सहिास पचन प्रीचतपूणष भएको बुसझदनै। कृष्णबहादरु र 

चिन्दामाझ पे्रमको सौन्दयष छ, समपषण छ तापचन यौनको स्थूल चचिण गह्ऱरएको भने पााआाँदनै। 

४.३.२.५. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      ाऄभाचगनीको साथी कथामा नर-नारीको यौन सम्बन्धलााइ स्थूल रूपमा िणषन गह्ऱरएको पााआाँदनै। 

चिन्दाकह्ळ ाअमाले धमेसाँगको चििाह नरल ेनारीलााइ ह्लदनसके्न सरुक्षा भरोसा र चिश्वासको लाचग हो भने धमेल े

धनसम्पचत्तको सुख प्राचप्तका चनचम्त। कथामा चिन्दाको काका र काकह्ळको एाईटा जोडी दचेखन्छ। चिन्दाकह्ळ ाअमा  

 

५७०.  धनसम्पचत्त चतनीहरूले चसयाए। फेह्ऱर पुचलस लााईाँ  भन्दा माचन्दनस। पृष्ठ १९ 

५७१.  चूप ताँ टुहुरो मुख लाग्छस्। ाअफ्नो गचत दखेााईाँछस्। दाजुको चबहे ाईह्लक्कलकह्ळ बचहनीचसत भयो, ह्लददीको लो्ेन  मेजर 

साहब छन्। ताँ ाअफ्नो घराना पैलााईाँछन्। जा यहााँ न बस्। पृष्ठ २१ 
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चजाईाँदोछाँदा नै काकाले कान्छी पत्नी चबह ेगऱ्यो। यो बहुपत्नी चििाहको ाईदाहरण भएको छ। काकह्ळ ाअएपचछ  

चिन्दाकह्ळ ाअमामाचथ काका र काकह्ळ दिुै चमलेर दोहोरो ाऄत्याचार गरेकाले ाअमाको मृत्यु भएको हो। बहुपत्नी 

पह्ऱरिारमा सौताल ेसौतामाचथ गने व्यिहारको स्िरूप यस कथामा पााआन्छ। स्ियां काका-काकह्ळको दाम्पत्य पचन 

सुखी र सम्पन्न पााआाँदनै। काकाको रक्सी खाने र जुिा खेल्ने लत दचेखन्छ। दिुै चनदषयी छन्। चिन्दालााइ हलेा 

गछषन्।५७१ ाईसको ्म खान्छन्। धेरै धेरै ाऄन्याय र ाऄपराधहरू गरेर ाअफ्नो गृहस्थी खडा गने ाआच्छा राख्छन् तर 

यस दाम्पत्य सम्बन्धमा कुन ैनैचतक सौन्दयष भएको दसेखदनै। 

कथामा भएको ाऄको यगु्मका सदस्य चिन्दा र कृष्णबहादरु हुन्। कृष्णबहादरुले चिन्दालााइ धमेको 

हातबाट माह्ऱरनुबाट बचाएको छ। ाउ चिन्दाप्रचत भािनात्मक रूपले ाअग्रही बनेको छ र चििाहको ाआच्छा राख्छ। 

तर कृष्णबहादरुको पह्ऱरिारलााइ यो चििाह स्िीकायष हुाँदनै। चिन्दाजस्ती गरीब र टुहुरी केटीलााइ चििाह गदाष 

पह्ऱरिारको सामाचजक प्रचतष्ठा र मानसम्मानमा खचत हुनसके्न सचतेता राचखएको छ। यस भौचतक ाअडम्बरसाँग 

परास्त भएर ाईसले ाअफ्नो घर त्याग गरेको छ तर चिन्दालााइ जीिन भरको साथ ह्लदने िचन ह्लदएको छु।५७२ 

दाुइले पे्रम चििाह गरेका छन् र पारस्पह्ऱरक ाअत्मीयता र एकात्म्यले यो जोडी प्रचतबद्ध भएको दचेखन्छ। 

४.३.२.६. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

ाऄभाचगनीको साथी कथामा चिन्दाकह्ळ ाअमाको धमेप्रचत लाचार ाअत्मसमपषण माि भएको बुचझन्छ। 

धमेप्रचत ाईसकह्ळ कान्छी पत्नीको धारणा सौहादषपूणष छैन। दाुइमाझ झैं झगडा र कलह भाआरहन्छ। चिन्दा साह्र ैदाुःखी 

र ाऄभाचगनी चह्ऱरि छे। यस पृष्ठभूचममा कृष्णबहादरु ाईसको लाचग ठूलो ाअ्य र सुरक्षा बनकेो छ। चिन्दाले 

कृष्णबहादरुप्रचत सम्पूणष समपषण र ाअदरभाि राखेकह्ळ दचेखन्छ। ाअफू ाऄभाचगनी भएकह्ळ र पचतलााइ पचन ाऄभागी 

बनाएकह्ळ कुरामा ाईसलााइ ठूलो क्षोभ भएको छ।५७३ 

४.३.२.६. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      ाऄभाचगनीको साथी कथामा धमेले ाअफ्नी पचहलो पत्नीप्रचत कुनै पे्रम र ाअदरभाि राखेको छैन। ाअफ्नो 

दह्ऱरर ाऄिस्थादचेख माचथ ाईठ्ने माध्यम माि ाईसले पत्नीलााइ बनाएको छ। पत्नीबाट ाईसले घर, सम्पचत्त र 

 

५७२.  ाअज पचन काकाले मानेछन्। त्यो फलामजस्तो हातले पिेपचछ फेह्ऱर ाईम्कनु पााआन्छ र? ाईसको हृदयमा दया-

माया भनेको के हो? छैन। घरको खााँभो िा गोठको खााँभोमा बााँधेर कुट्न थालेपचछ प्राण चनक्लेला तर छाड्ने होाआन। त्यचत 

र पचन फुकाचलह्लदए त हो चन, कचत ह्लदन भोकै राख्ने हो। काली? ाईसको त के कुरा गनुष छ र, ाई ता ाअमाकह्ळ सौता न हो। पृष्ठ 

५ 

५७३.  ाऄब साँगै मरौंला। पचहले चतमी एक्लै दाुःखी चथयौं ाऄब म पचन चतम्रो दाुःखको साथी भएाँ। पचहले चतमी एक्लै 

ाऄभाचगनी चथयौ ाऄब म पचन ाऄभाचगनीको साथी भएाँ। पृष्ठ २२ 

५७४.  म कचत ाऄभाचगनी, ाअफैले सुख थाहा पााआनाँ, ाऄरूको सुख समेत हनेष सह्लकनाँ म ह्लकन मनष नसकेकह्ळ। पृष्ठ २२ 



१६३ 

 

सामाचजक ाऄिस्थान प्राप्त गरेको छ तर ाईसको ाऄत्याचारबाट ाअहत भएर नै पत्नीको मृत्यु पचन भएको दचेखन्छ। 

धमेले दोस्रो पत्नी ाअफ्नो जैचिक चिलासको लाचग ल्याएको हो भने्न बुचझन्छ। ाईसले दोस्रो पत्नीलााइ पचन 

भािनात्मक सुख ह्लदनसकेको छैन ाऄथिा नारीप्रचत ाईसको दचृष्टकोण नकारात्मक छ। कृष्णबहादरुले चिन्दाप्रचत 

चिशेर् ाऄनुग्रह राखेको छ। यो ाऄनुग्रह केिल सहानभुूचत र दयाभाि नभएर पे्रमभाि हो भने्न बुचझन्छ। 

कृष्णबहादरुले चिन्दालााइ चििाह गरेर  यस कुरालााइ प्रमाचणत गरेको छ। सामाचजक स्तर, मानसम्मानको 

ाअडम्बर र ाऄहगकार सबलैााइ चजतेर ाईसले ाअफ्नी पे्रचमकालााइ पत्नी बनाएकह्ळ छ। यहााँ कृष्णबहादरुको 

नारीप्रचतको धारणा सकारात्मक भएको पााआन्छ। 

पह्ऱरणचत 

ाऄभाचगनीको साथी कथामा पापी र ाऄत्याचारी धमेको कुचिमा परेर चिन्दाकह्ळ ाअमाको जीिन नष्ट 

भएको छ। धमेकै कारणले ाईसकह्ळ दोस्रो पत्नीले पचन सुख-शाचन्त पाएकह्ळ छैन। कथामा कृष्णबहादरु र चिन्दाको 

चमलन भएको छ। यस चमलनले नर-नारी सम्बन्धको ाअस्थालााइ ाईच्च बनाएको छ।  

४.३.२. लो्न  ेस्िास्नी 

      लो्न े स्िास्नी ाऄभाचगनीको साथी कथा सगग्रहको दोस्रो कथा हो। यो चचम्री र चतुरेको गृहस्थी सांसारको 

कथा हो।  

४.३.२.१. चचम्री 

      चचम्री लो्न े स्िास्नी  कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ चतुरेकह्ळ पत्नी हो।  

४.३.२.२. चतरेु 

चतुरे लो्न े स्िास्नी कथाको मलू नर चह्ऱरि हो। ाउ चचम्रीको पचत हो।  

४.३.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथामा चतुरे र चचम्री पचत-पत्नी हुन्। यी दाुइको चििाह कस्तो प्रकारले भएको हो स्पष्ट ाईल्लेख छैन तर 

चतुरेको भनााआाऄनुसार चचम्रीको बाबुले भने जबषजस्ती छोरी ाईसलााइ कोचचह्लदएको हो।५७४ चचम्रीको 

भनााआाऄनुसार चतुरेले ाईसलााइ ाअफै चबह ेगरेर ल्याएको हो।५७५  ाऄरू पाह्ऱरिाह्ऱरक र सामाचजक सम्बन्धहरूको 

तानाबाना कथामा दखेााआएको छैन। 

५७५.  कल्ले ल्यायो? तेरा बाले चबक्न नसकेर मेरो घरमा कोचेको होाआन ऐ। पृष्ठ २४ 

५७६.  ल्यााईन नजान्ने, पुऱ्यााईन नजान्ने? चचम्रीले भनी। पृ. २४ 
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४.३.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     चतुरे र चचम्री सामान्य लोक चह्ऱरिहरू छन्। चतनीहरू कुनै धमषपन्थका ाऄनुयायी नभएका ाऄचन गृहस्थी 

सञ्चालनको पचन कुनै चिशेर् चनयम तथा ाअचरण भएको पााआाँदनै। सामान्य माचनसले भो्न े साांसाह्ऱरक जीिन 

चयनीहरूल ेभोगेका छन्। यी दाुइ पचत-पत्नी माझ धार्जमक सम्बन्धको ाऄिकाश भएको पााआाँदनै। 

४.३.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      यस कथामा चतरेु र चचम्रीको दाम्पत्य सहचायषलााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। चनम्निगीय दम्पतीचबच 

हुने सामान्य पारस्पह्ऱरकता यस कथामा पााआन्छ। ाऄनपढ, ाऄचशचक्षत र स्यताको चेतना नपाएका चह्ऱरि भएका 

हुनाले चतनीहरूको ाअचरणमा ाअिेश, ाअिेग, रीस, पे्रम ाऄत्यन्त स्िाभाचिक र सहज भएर ाअएको पााआन्छ। 

यस्ता भािनाहरूलााइ प्रकट गने ाअफ्नै ह्लकचसमको तह्ऱरका दचेखन्छ। चचम्री र चतुरे ाअफ्नो घर व्यिहार धाने्न 

िममा कोहोलो गरेर झगडा,कुटाकुट, गछषन्। चचम्री पचतलााइ नै मााआत पुऱ्यााआह्लदनु भनेर शतष राख्छे।५७६ ाअपसी 

झगडामा चतुरेलााइ टााईकोमा ठुलै चोट लागेको चचम्री मााआत जान सह्लकन तर घायल भएको पचतलााइ सेिा गनष 

चचम्री प्राणमनले लाचगपरेकह्ळ छ। पचत सेिाको लाचग ाईसले गभषिती ाऄिस्थामा सुन्तलाको भारी बोके्न मजदरुी 

गरेकह्ळ छ।५७७ सुन्तलाको गह्रौ ाँ भारी बोकेर पहाडी गोरेटोमा सहडनुपदाष ाउ लडरे घााआते बनेकह्ळ छ। यस्तो 

ाऄिस्थामा चचम्रीको सुस्िास्र्थयका चनचम्त चतरेु ाऄत्यन्त सचेत बन्छ र रुचपयााँको जोगाड पचन गछष।५७८ यसरी 

ाअपदकालीन ाऄिस्थामा दाुइ परस्परका चनचम्त पे्रमको साक्षात् रूप बनेका छन्। यी दिुै चह्ऱरिहरूमा चिचारको 

गम्भीरता नहुनाले ाअिेग र ाअिेशको सह्लियता छ। ययचप, दिुैको पे्रममा चनदोर् र चोखो भािना व्याप्त रह े

पचन भािनात्मक ाऄचस्थरता छ। तात्क्षचणक मानचसक ाऄिस्था र चस्थचतमाचथ दाुइको ाअचरण चनभषर रहकेो 

पााआन्छ। ाऄस्पतालबाट दिुै स्िस्थ भएर घर फकेपचछ फेह्ऱर घर सांसार सामान्य रूपले चलााईन थाल्छन्। फेह्ऱर 

एकह्लदन जुझ्छन्, झगडा गछषन्। चचम्रीको हृदय क्लेर्ले भह्ऱरन्छ। चतुरेल ेपचन पत्नीप्रचत नकारात्मक भाि राख्न 

सुरु गछष। । दाम्पत्य सांसगषमा यस्ता ाअचरणहरू सामान्य रूपमा जाने-ाअाईने घटना हुन् भने्न बोध हुन्छ। यी दाुइ 

पचत-पत्नी परस्परमा पे्रम नभएर ाऄथिा परस्परमा कुन ैद्वरे्, ाऄसन्तुचष्ट तथा घृणा भएर झगडा गरेको होाआन तर 

चतनीहरूको जीिनशैली ाऄत्यन्त धरातलीय र भौचतक हुनाले  दिुैको ाअचरण पचन चस्थचत सापेचक्षत छ। । झगडा  

 

५७६. मााआत जान्छु, पुऱ्यााआदेाउ। चचम्रीले भनी। पृष्ठ २४ 

५७७. ाईनी भखषरै जाती हुाँदैछन्, खान खोज्छन्, हाम्रा ाईनलााइ ताँग्रााईनुपछष चन त। पृष्ठ २६ 

५७८. चतुरेले काम्द ैगरेको हात खास्टो चभिबाट चनकाल्यो ाऄचन एाईटा हह्ऱरयो नोट नसषको हातमा राख्द ैभन्यो, हजूर, राम्ररी 

स्याहार गह्ऱरह्लदनुहोला। पृ. २८ 
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र पे्रम दिुै चस्थचतमा पचत-पत्नीको समान सहभागी छन्। कथामा एकतफे दबााई तथा दमनको ाऄिस्था दसेखदनै। 

चतुरेल ेचचम्रीलााइ लात लगााईन सक्छ भने चचम्रील ेपचन सोतेको झटारो हान्न सक्छे। दिुै एकाऄकाषलााइ भरपूर 

झपानष सक्छन् ाऄचन दिुै समानरूपले पे्रमभाि पचन राख्छन्। 

४.३.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      लो्न े स्िास्नी कथामा पचत-पत्नीमाझ यौन सम्बन्धको स्थूल चििरण गह्ऱरएको छैन्। चह्ऱरिहरू 

चनम्नाअर्जथक िगषका, ाऄनपढ र सामान्य मानचसकता भएका हुनाले यौनको सूक्ष्मतालााइ ाऄनुभूत गनष सके्न 

स्तरसम्म पु्न  सकेका छैनन्। यसैकारण नर- नारीको कामानात्मक पक्षको सौन्दयष चचिण गह्ऱरएको छैन। ाऄत्यन्त 

व्यिहाह्ऱरक र स्थूल ाअचरणमा यी चह्ऱरिहरूलााइ चचिण गह्ऱरएको हुनाल े भािनात्मक र रागात्मक 

पारस्पाह्ऱरकता गौण रहकेो पााआन्छ।  

४.३.२.८. नरसम्बन्धी नारीको धारणा 

      लो्न े स्िास्नी कथामा मूल नारी चह्ऱरि चचम्री एक साधारण नारी हो। चशक्षा र स्यतादचेख टाढा बसेकह्ळ 

मजदरु नारीले चतरेुलााइ पारम्पह्ऱरक रूपमा पचत भनेर स्िीकार गरेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो प्राकृचतक गुणले र 

व्यािहाह्ऱरक ाअिश्यकताले गचतशील दचेखन्छे। ाउ ाअफ्नो पचतलााइ हपानष, झपानष, झटारो चहकाषाईन र माया गनष 

प्रकृचतको चनयम जस्तो स्िाभाचिक र सहज ठान्छे। सुख र दाुःख बराबर सहभागी हुने सहचर साथीको रूपमा 

ाईसले पचतलााइ स्िीकार गरेकह्ळ छे तर ाउ पचतको एकोहोरो दमनमा ाअाईने नारी भने दसेखदनै।५७९  

४.३.२.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चतुरेले चचम्रीलााइ पारम्पह्ऱरक रूपमा पत्नी स्िीकार गरेको छ।ाउ पचन ाअधुचनक स्यताको ाईज्यालो 

नपाएको, ाऄचशचक्षत, ाऄज्ञान सामान्य युिक हो । यसकारण प्राकृचतक रूपमा नर- नारीमा हुन े स्िाभाचिक 

धारणाभन्दा ाऄचधक ाईसले ाऄरू चिचार पुऱ्यााईन सकेको दसेखदनै। चतुरेमा सामाचजक परम्पराले ह्लदएको 

चपतृतन्िी ाऄहांकारको धारणा पााआाँदनै। पत्नीसाँग ाईसको द्वन्द्व नारीप्रचत घृणा तथा ाऄनास्थाको कारणले भएको 

होाआन तर भािनात्मक ाअिेग र ाअिेशको कारणले भएको दचेखन्छ। ाईसको यो स्िभाि चस्थचत सापेक्ष छ। कचहल े

ाउ पत्नीलााइ ह्ऴहसात्मक प्रकारले कुट्न सक्छ र कचहल ेप्राणपनले पे्रम पचन गनष सक्छ। कचहले  ाअफै पत्नीद्वारा  

 

५७९. स्िास्नी भनेर त्यसरी दल्नु हुन्छ? त्यस्ता काले स्िााँठ मोरा। चबहानदचेख सााँझसम्म काममा जोचतएर पचन भएन। भात भान्सा 

गह्ऱरह्लदयो, जुठो भााँडो, गऱ्यो फेह्ऱर तमाखु भह्ऱरद,े चिस्तरा हाल्द,ै तेल दल्द,े ऐ के के द,े के के दे। यस्ता पोाआको जोाइ हुनुभन्दा कसैको 

कमारी हुनु चनको। पृष्ठ २३ 
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प्रताचडत भएको ाऄनुभि पचन गछष।५८० चस्थचत सापेक्ष ाअचरण गने हुाँदा नारी सम्बन्धी चतुरेको धारणा चनचश्चत 

र प्रचतबद्ध रहकेो छैन। 

४.३.२.१०. पह्ऱरणचत 

      लो्न े स्िास्नी कथा लो्न े स्िास्नीको झगडा परालको ाअगो भने्न ाईखानमाचथ ाअधाह्ऱरत भएको पााआन्छ। 

चिचिध पह्ऱरचस्थचतमा एाईटा गृहस्थीचभि पचत-पत्नीको सम्बन्ध एकै ाऄिस्थामा रहाँदनै भने्न कुरालााइ कथाल े

ाआचगगत गरेको छ। यस कथामा चतुरे र चचम्री झगडा गछषन् र परस्परमा पे्रमभािले चिह्िल पचन बन्छन्। 

एकाऄकाषको प्रचतद्वन्द्वी बनरे ह्ऴहस्रक हुन्छन् तर दया र मायाका मूर्जत पचन बनकेा छन्। यहााँ मानिीय 

भािनाहरूको ाईतार चढााईलााइ ाऄथिा चनम्निगीय ाऄचशचक्षत नर-नारीमा हुने भािुक ाईत्तेजनालााइ प्रस्ततु 

गह्ऱरएको छ।  

४.३.३. सात मााआलको खटु्टी 

      सात मााआलको खुट्टी ाऄभाचगनीको साथी कथा सगग्रहमा सगगृचहत तेस्रो कथा हो। यो कह्ळतुष र 

रणमायाको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो।  

४.३.३.१. कह्ळतुष 

      कह्ळतुष सात मााआलको खुट्टी कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ रणमायाको पचत हो।  

४.३.२.२. रणमाया 

रणमाया सात मााआलको खुट्टी कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ कह्ळतुषकह्ळ पत्नी हो। जगगलको बास भए 

तापचन पचतको सांसगषले ाउ सखुी दचेखन्छे।५८१ 

४.३.२.३. नर- नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      यस कथामा चचिण गह्ऱरएको कह्ळतुष र रणमाया पचत-पत्नी हुन्। चतनीहरू दाुइले भागी ाऄथिा गन्धिष चबहे 

गरेका छन्।५८२ तर भागी चििाहलााइ रुचााईनहेरू ाऄचधक भएका कारणले ाऄब यो सामाचजक रूपले मान्य 

भाआसकेको छ भने्न कुरालााइ पचन कथामा सगकेत गह्ऱरएको पााआन्छ।५८३ पचहले, कह्ळतुषल ेचोाआली काट्ने काम  

५८०. मेरो छायासम्म ाईसले हनेष नसके्न, यो कस्तो ाऄनाचार? तै बरू एक्लै बसु्न पऱ्यो। ...यो त्यस्ती स्िास्नी चाचहएन।  पृष्ठ २३ 

५८१. रणमाया चढ्दो ाईमेरको चुटुल प्रकृचतकह्ळ युिती ाअज ाअफ्नो प्रेमीसाँग चिदशेमा स्ितन्ि पृष्ठ ३६ 

५८२. ाऄाँ भागेका, ाऄब ता फेह्ऱर गााईाँ  फर्क्रकाआन्छ फर्ककदनै। ाईसको मुख ाऄाँध्यारो भयो। पृ. ३० 

५८३. फके के हुन्छ? सबै भाग्छन् चतमीहरू मािै हो र? हामी पचन पोहोर...। ाईसले कुरा त्यही ाँ टुाँगााआ। पृ. ३० 
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पायो। एकान्त जगगलमा ाअफू सरह न ै चिचभन्न गााईाँ  ठााईाँबाट ाअएकाहरूल ेएकान्त जगगललााइ ाअफ्नो बास 

बनाए।भौचतक सुखचिलासको चाहनाले गदाष रणमाया परपुरुर् सांसगषमा परेकह्ळ छ तर चााँड ैाईसको भ्रम चनिारण 

भएको छ र ाअफ्नै दाम्पत्य ाअस्थामा फकेकह्ळ छ। यस्तो चस्थचतमा कह्ळतुषको पाह्ऱरिाह्ऱरक र सामाचजक व्यिस्थामा 

कुनै ाऄन्तर ाअएको दसेखदनै। समाजको ाऄचभभािक भएर बसेका बुढोले पचन रणमायालााइ स्िागत गरेको छ। 

कह्ळतुषले सहज र स्िाभाचिक प्रकारले पत्नीलााइ क्षमादान र ाऄभयदान ह्लदएको छ। यसरी एाईटा सामाचजक 

सांस्थाको रूपमा सांचस्थत कह्ळतुष र रणमायाको दाम्पत्य सांसार बााँचेको छ। 

४.३.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कह्ळतुष र रणमाया कुनै चिशेर् धमाषचरणका ाऄनुयायीहरू दसेखदनै। ाईनीहरू काम गह्ऱरखानलााइ ाअफ्नो 

थलो छोडरे मुगलानको जगगलमा बसेका छन्। यी दाुइ पचत पत्नीमाझ धार्जमक सम्बन्धको ाअधार भानुभिकृत 

रामायण न ैदचेखन्छ। यसबाट पचत-पत्नी दिुै सनातनी धमष माने्न रामभि दचेखन्छ। कुनै धार्जमक ह्लिया कमषको 

व्यिहारको चचिण कथामा पााआाँदनै। सीता रामको कथालााइ धार्जमकभन्दा पचन बढी सामाचजक सन्दभषको रूपमा 

चलाआएको पााआन्छ। िनबासी सीता रामको दाम्पत्य सम्बन्धलााइ जीिन चजाईने ाअधारको रूपमा कह्ळतुष र 

रणमायाले मानेको पााआन्छन्। मयाषदा पुरुर् राम र सीताको ाअदशष चह्ऱरिको परोक्ष प्रभाि दाुइ पचत-पत्नीलााइ 

परेको बुचझन्छ। 

४.३.२.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      सात मााआलको खुट्टी कथाका नर-नारी दिुै चनम्न स्तरीय ाअर्जथक िगषका सदस्य हुन्। गह्ऱरखानको लाचग 

मुगलान पसेको यस दम्पतीले जगगललााइ ाअफ्नो बासथलो बनाएका छन्।५८४ यी गरीब साथै ाऄनपढ र 

ाअधुचनक स्यताको चशक्षा नपाएका चह्ऱरिहरू हुन्। कह्ळतुषले जगगलमा चोाआली काट्ने काम पाएको छ। ह्लदनभह्ऱर 

कठोर पह्ऱर्म र सााँझमा रामायणको सुमधुर पाठ प्राकृचतक स्िच्छ पह्ऱरिेशमा कह्ळतुष र रणमायाको दाम्पत्य 

सम्बन्धको घडरेी बसकेो दचेखन्छ। रणमाया ाअफ्नो यस बासलााइ सीता रामको िनबासको ाअ्य भएको 

ाऄनुभि गछे। एकान्त जगगलमा सबै ह्लकचसमका सामाचजक बन्धनहरूबाट मुि भएर स्ितन्ि चिचरणबाट पााआन े

ाअनन्दलााइ रणमायाले ाअत्मसात गरेकह्ळ छ ।५८५ क सात मााआलको खुट्टीमा लेचखएको सात ाऄगकदचेख ाऄक्षरज्ञान 

शुरु गने कह्ळतूष५८६ बढी चजज्ञासु र लगनशील दचेखन्छ। ाईसले रामायण प्न चसकेर जगगलमा नै साक्षरता हाचसल  

 

५८४.  बाचल्मकह्ळकालको तपोभूचम यी स्य ाऄचशचक्षत ढाभ्रे पहाडेहरूले ाअज यहााँ चबसाषाआह्लदयो। पृष्ठ ३२ 

५८५.   डेरा पऱ्यो प्रभुजीको तहीं चिच बन्मा। एकान्त दचेखकन हर्ष भयो र मनमा कचत मीठो छ। हामीले पचन बरू 

त्यसरी एक्लै जगगलमा बस्न पाए सीताराम झै ाँ खुशी मनााईने चथयौ ाँ। पृष्ठ ४२ 

५८६. यो कह्ळतुषको जीिनको नयााँ ाऄध्याय चथयो। कह्ळतुषको ाऄध्ययनको शुरु यही ाँ सात ाऄगकदचेख भयो। पृ. ३१ 
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गरेको छ। त्यसपचछ ाईसल ेपढ्ने, लेख्न ेिम चलााआरह्यो। कह्ळतुष दााईरेदचेख बचहदार बनपेचछ ाईसको सामाचजकता 

पचन पह्ऱरितषन भएको छ। ाउ सरदारको चिशेर् ाऄनुग्रहमा सरदारकै घरमा सपत्नी बास गन ेभयो। रणमायाल े

पचन सरदारको घरेलु काम-धन्धा गने नोकरी पााइ। दिु ैखुशी भए तर सरदारको कुह्ऱटल र्ड्यन्िको ज्ञान दिु ै

पचत-पत्नीलााइ भएको दसेखदनै। सरदारले धन ह्लदएर रणमायाको यौिन ह्लकन्न खोजेको छ।८८७ धन र पौरुर् 

दिुैको ाआच्छा रणमायाले राखेकह्ळ र चद्वचिधामा परेकह्ळ छ। मुगलान पसेपचछ ाऄक्षरज्ञान चसकेको हुनाल ेकह्ळतुषल े

बचहदारको ाऄचल सुह्लकलो काम पायो। माचसक तीस रुचपयााँ मजदरुी पायो। सरदारकै घरमा बस्ने थलो पाएर ाउ 

ाऄझ सुरचक्षत भयो। रणमायाले पचन सरदारको घर धन्धा गह्ऱरह्लदने काम पााइ। माचसक पााँच रुचपयााँ मजदरुी पचन 

तोह्लकयो। यी पचत पत्नीको ाअर्जथक ाऄिस्थामा सुधार ाअयो। यसरी यस कथामा पचत पत्नी दिुै ाऄथष ाअजषन गनष 

सके्न ाअर्जथक चह्ऱरिहरू छन्। कथामा, कह्ळतुष पह्ऱर्मी र सन्तोर्ी छ। रणमाया पचन पह्ऱर्म गछे तर ाऄचधक 

धनको लालसा राख्छे। भौचतक िस्तुको ाअकर्षण ाऄचधक भएको कारणले न ैाईसल ेपरपुरुर् (सरदार)साँग सांसगष 

राख्न पुगी। तर धनप्रचत ाईसको चााँड ैमोहभगग भएको छ र ाउ ाअफ्नो दाम्पत्य सम्बन्धलााइ सम्हाल्न ाअाआपुगेकह्ळ 

छ। दिुैले पह्ऱर्म गरेर धन कमााईने र ाअफूल ेकमाएको जे जचत धनमा न ैसन्तोर् गने ाअचरण बनाएको हुनाल े

दाुइको ाअर्जथक सम्बन्ध सुदढृ भएको दचेखन्छ। कह्ळतुष पौरखी र ाईयमी छ र भचिष्यका चनचम्त पचन एाईटा चनचश्चत 

ाऄथषनीचत ाउसाँग भएको पााआन्छ।५८८ 

४.३.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कह्ळतुष र रणमायाले चििाहाऄचघ पे्रम गरेका र गन्धिष (भागी) चििाह गरेका हुन। दिुै युिा ाईमेरका 

ाअकर्षक नर-नारी छन्। मुगलानको एकान्त जगगलमा दाुइको पे्रमले चिकास हुने मौका पाएको छ।५८९ रणमाया 

ाअफ्नो जगगलको बासलााइ रामायणमा राम-सीताको ाअ्मसाँग तुलना गछे। रणमायामा तरुणी ाईमेरको 

भािनात्मक ाऄचस्थरता पााआन्छ। ाउ भौचतक सुख र ाअचत्मक सुखमाझको ाऄन्तरलााइ छुट्डााईन नसकेर ाऄन्योलमा 

परेकह्ळ छ। धनको लालसाले ाईसलााइ परपुरुर् सांसगषसम्म पुऱ्यााईाँछ । ाउ पचतलााइ माया-प्रीचत र धनमा के रोज्छौ 

भने्न प्रश्न गछे। कह्ळतुषले पह्ऱरपक्व प्रकारले पे्रम र धनचबचको ाऄन्तरलााइ छुट्डााआह्लदएको छ। धन सांसारमा ाअफ्नो 

पौरखको प्राचप्त हो र पे्रम भाग्य प्राचप्त हो भने्न ाईसको चिचार पााआन्छ।५९० भौचतक सुखप्रचत ाऄचत ाअग्रही भएर 

५८७. ...तर मोरी चटुल रणमायामा सरदारको लोभी ाअाँखा गाचडयो। ाईसले जाल रच्यो ाऄचन ती दाुइलााइ ाअफ्नै घरमा 

डेरा ह्लदयो। पृष्ठ ३६ 

५८८. पचहले चबाई छनुषपछष ाऄचन फल पााआन्छ। चबरुिाले तत्कालै फल दददनै। मैले पचन त्यही ाँ गरें, ाऄचहले काम चसक्दछुै। 

ाअऔं म पचन सरदारको काम गदै टुिाटािह्ळ काम गनेछु। चोाआलीमा नाफा छ। पृष्ठ ४० 

५८९. कह्ळतुष सुधो ाअफ्नी पत्नीको कुनै काम कुरामा टीका, ाअलोचना िा बाधा दददनै चथयो। रणमाया पचन ाअफ्नो लो्ेन  

चसिाय प्रायाः ाऄरू युिकहरूचसत ाईस्तो सम्पकष  राख्तैन चथाइ। राखोस् पचन ह्लकन। कह्ळतुष जस्ता खााआलाग्दा युिक त्यहााँ को 

चथयो र फेह्ऱर ाउ ाअफ्नै मुलुकको। पृष्ठ ३६ 

५९०.  जन राम्रो त्यसपचछ धन पचन। जन छैन भने धन के काम। 
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रणमायाले परपुरुर् सांसगष गरेकह्ळ छ तर ाईसको यो मोह चााँड ैभगग भएको छ। ाउ ाअफ्नो पचतको प्रचतबद्ध र 

पचिि पे्रम ाऄचन रामायणमा राम सीताको ाअदशष दाम्पत्य सहचायषल े प्रभाचित भएकह्ळ छ र धुरुधुरु रोएर 

पचतलााइ क्षमा मागेकह्ळ छ।५९१ रामायणमा रामले सीता त्याग गरेको भए तापचन सात मााआलको खुट्टी कथामा 

कह्ळतुषले रणमायालााइ बचहष्कार गनष सकेको छैन बरू ाऄत्यन्त सहज र स्िाभाचिक प्रकारले पत्नीलााइ क्षमादान र 

ाऄभयदान ह्लदएको दचेखन्छ।५९२ समाजको रीचतचथचत र चनयमलााइ सांरक्षण गरेर बस्ने ाऄचभभािकरुपी बुढो 

माचनसले पचन रणमायालााइ ाऄभयदान ह्लदएको छ।५९३ 

कथामा भौचतक सुख र ाअचत्मक सुखको द्वन्द्व छ। यस द्वन्द्वले कह्ळतुष र रणमायाको पे्रम-प्रीचतलााइ 

प्रभाचित गने प्रयास गरेको दचेखन्छ। रणमाया ाईमेर, िगष र ाऄिस्थाले ह्लदएको ाऄचस्थरता छ। कह्ळतुषमा िैचाह्ऱरक 

चस्थरता र पह्ऱरपक्वता पााआन्छ। यस पे्रम सम्बन्धमा कह्ळतुषको ाईदार ाअचरणल े सकारात्मक ाऄचभप्राचप्त ह्लदएको 

पााआन्छ। दिुै नर नारीमा हृदयको सरलता र पचििता भने पााआन्छ। यसले नै दाुइको पे्रमलााइ पचन पचिि 

बनाएको भने्न बुचझन्छ। यस पे्रममा दहेको दोर् नगण्य छ, हृदयको पचििता नै ्ेष्ठ भने्न कथाकारको चबचार 

पााआन्छ।  

४.२.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      कह्ळतुष र रणमाया तरुण मनप्राण भएका पचत-पत्नी हुन्। मुगलानको एकान्त जगगलमा दाम्पत्य 

सहचायषको सुखभोगमा दिु ै ाअनचन्दत भएका छन्। कथामा पचत-पत्नीको सहिासमा यौनको स्थूल चििरण 

पााआाँदनै। तर यौनको सुख र सौन्दयषलााइ परोक्ष प्रकारले चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। कह्ळतुष ाअफ्नी पत्नीप्रचत समर्जपत 

छ। रणमाया पचन ाअफ्नो पचतप्रचत ाअग्रही छे तर सरदारको धनचतर पचन ाअकर्जर्त बनेकह्ळ दचेखन्छे। कथामा 

ाईसको यौन समपषण पचतको पुरुर्ाथष र सरदारको धनचबचको सखचातानीमा परेको दचेखन्छ। कह्ळतुषसाँग धन छैन 

भने सरदारसाँग युिा पौरुर्ता छैन ाऄचन रणमायाको तरुण मनप्राण दिुै सुखको भोग गनष चाहन्छ।५९४ धनको 

सुखका चनचम्त रणमाया सरदारप्रचत समर्जपत हुने ाआच्छा राख्छे तर सरदारको बुढ्यााआाँ यौन ाऄसमथषता ाअफै 

बाधक बनेको दचेखन्छ। सरदार कह्ळतुषको चढ्दो जिानी र पौरुर्ताप्रचत ाइष्याष राख्छ, ाअफ्नो सारा धन ह्लदएर सो 

 

५९१. ...रणमायाको गम्भीर मुहारमा ाअाँसु दखेा परे। ाउ रामायण बााँच्न लागेका ाअफ्ना पचतको काखमा घोचप्टएर रून 

लागी। ाईसले रूाँ द ैभनी- मैले ठूलो पाप गरेाँ, चतमीलााइ छलेाँ, म पाचपनी हुाँ। पृष्ठ ४३ 

५९२.  ठीक भन्नुभयो बाजे। ाऄझै रणमाया ाईस्तै राम्री छे, जगगलको गुरााँसजस्तै ाऄचन चबहानको तारा झै ाँ एक्लै। पृष्ठ ४३ 

५९३.  नरो बाटो भुलेर भुचलहाल्नु नराम्रो हो, तर भुलेर पचन फेह्ऱर फर्क्रकनु राम्रो हो। चतमीले राम्रो गऱ्यौ। चतमी ाऄझै 

राम्री छ्यौ। पृष्ठ ४३ 

५९४. रणमाया धन दखेेर ाऄचन त्यसले ह्लदने ऐश ाअराम सम्झी ाईता ाऄनायास झुक्थी तर सरदारको ढल्दो जोभान दखेेर 

हतोत्साह हुन्थी। यता कह्ळतुषलााइ देख्दा एकाएक ाईसको धनको नशा क्षीण भएर लुप्त हुन्र्थयो। पृष्ठ ३९ 
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ह्लकन्न चाहन्छ तर यो सम्भि नहुनाल े ाउ चनाःसहाय बनकेो दचेखन्छ।५९५ रणमाया सरदारले ह्लदएको सुगचन्धत 

चसगे्रट खान्छे र ाअफ्नो छेाईमा सुचतरहकेो पचतलााइ हछेे। पचतको तरुण, भखषरै जुगगाको रेखी बसकेो, पुष्ट र 

सिाषगग पुरुर्ाथी शरीर दशषन गरेर ाउ दगग परेकह्ळ छ। जचलरहकेो चसगे्रटलााइ हदेाष ाईसलााइ सरदारको चााईरी 

परेको रातो ाऄनुहार र फुलकेो केशको सम्झना ाअयो। तुरन्तै चसगे्रट फ्यााँकेर ाउ पचतलााइ ाऄगगाल्न पुगेकह्ळ छ। 

ाईसलााइ धनको सुखमा कुन ैाअनन्द र सन्तोर् प्राप्त भएको छैन। ाईसको दहे र ाअत्माले खोजेको सुख पचतको 

सहचायष नै हो भने्न ाईसले ह्ऱठम्याएकह्ळ छ। कथाको यौन ाअचरणमा ाअचत्मक सुखलााइ चिशेर् औ नैचतकतालााइ 

महत्ि ह्लदाआएको पााआन्छ। कह्ळतुष र रणमायाचबचको प्रगाढ पे्रम सम्बन्धले यौन सम्बन्धलााइ पचन सकारात्मक बाटो 

ह्लदएको दचेखन्छ। 

४.२.३.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      सात मााआलको खुट्टी कह्ळतुष र रणमायाको िैिाचहक सम्बन्धको कथा हो। ाईसले कह्ळतुषको पे्रममा परेर 

ाअफ्नो गााईाँघर सबै त्याग गरेकह्ळ र मुगलानको कुनै ाऄज्ञात जगगलमा ाअफ्नो गृहस्थीको डरेा लगााईन स्िीकार 

गरेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो पचतलााइ सबैभन्दा ाअकर्षक र खााआलाग्दो युिक मान्छे। ाअफ्नो पचतप्रचत कुन ै चििाद र 

नकारात्मक भाि भएको कारणले गदाष ाईसल े परपुरुर् सांसगष गरेकह्ळ होाआन तर रणमायामा तरुणी ाईमेरको 

स्िाभाचिक चञ्चलता र गरीबीको पीडा छ। यसबाट ाईन्मुचिको बाटोजस्तो सरदारलााइ भेटेकह्ळ छ तर 

सरदारसाँगको सांसगषले ाईसलााइ भौचतक सुखप्रचत घृणा र ाअचत्मक सुखप्रचत पे्रम बढााआह्लदएको छ। ाउ ाअफ्नो 

पचतप्रचत प्राणपनले समर्जपत बनेकह्ळ छ। यसरी यस कथामा नरसम्बन्धी नारीको सकारात्मक धारणा भएको 

दचेखन्छ। 

४.२.३.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      कथामा कह्ळतुषल े रणमायालााइ पे्रम गरेको छ। ाअफ्नो दशे माया मारेर मुगलानमा ाईसले रणमायासाँग 

घरजम जोडकेो छ। ाईसले पह्ऱर्म गरेको छ र पत्नीलााइ सुख र सुरक्षा ह्लदएको छ ाऄचन पत्नीप्रचत ठूलो ाअस्था र 

चिश्वास राखेको छ।५९६ ाउ ाअफ्नो पे्रम भािीले जुरााआह्लदएको ाअशीिाषद हो भने्न मान्छ। ाउ धनभन्दा बढी 

मान्छेलााइ माया गछष। पत्नीको मनमा चलेको परपुरुर्को मोह ाअह्लदको सगकेत ाईसल ेपाएको छैन। पत्नीको नयााँ 

र राम्रो पचहरन र सुगचन्धत तेलले पचन ाईसको मानचसकतालााइ प्रभाचित पानष सकेको छैन। ाईसले परपुरुर्को  

५९५. यौिन ाअफ्नो छन-्छन् बज्ने रुचपयााँले रणमायाको ाअधा हृदय ह्लकन्यो। ाउ रणमायाको यौिन ाऄचन सनु्दरताको फागु खेल्न 

तयार चथए तर त्यहााँ बाधा ह्लदने चथयो ाअफ्नो सेतो केश ाऄचन कह्ळतुषको च्दो बैंस। ाउ सक्दो हो ता कह्ळतुषको जिानी ाअफ्नो ाअधा 

सम्पचत्त ह्लदएर पचन ह्लकन्दो हो, तर नहुने कुरा हुनाले ाउ चनाःसहाय चथयो। पृ. ३९ 

५९६. कह्ळतुष सुधो ाअफ्नी पत्नीको कुनै काम कुरामा टीका, ाअलोचना िा बाधा दददनै चथयो। पृ. ३६ 
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सगगतमा परेकह्ळ पत्नीलााइ सहज प्रकारले क्षमादान ह्लदएको छ। ाउ घोर चस्थर र ाईदार चचत्तले पत्नीलााइ पे्रम गन े

महान पे्रमी बनेको छ। ाईसल ेरणमायाको हृदयको चोखोपनलााइ बुझेको छ भने्न चिश्वास दखेाएको पााआन्छ। 

४.२.३.१०. पह्ऱरणचत 

      सात मााआलको खुट्टी सुखान्त कथा हो। यस कथामा पचत-पत्नीको गचहरो पे्रमको चिजय भएको दचेखन्छ। 

सरदारको लोभी नजरल ेपचन िैिाचहक सम्बन्धको धरातललााइ यचत सहज ैभत्कााईन सक्दनै भने्न चनष्कर्ष यस 

कथामा चचचित छ। कथामा पचत-पत्नीमाझ गचहरो ाअन्तह्ऱरकता दचेखन्छ। कथामा नारीप्रचत पुरुर्ताले गचहरो 

सचहष्णुता राखेको पााआन्छ। सबै ह्लकचसमका समस्या र पारम्पह्ऱरक धारणाहरूको चबचमा पचन कह्ळतुष र रणमायाको 

गृहस्थी सुरचक्षत रहनु कथाको मूल पह्ऱरणचत भएको दचेखन्छ। 

४.४. चिजय कथासगग्रहमा सगगचृहत कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      चिजय हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’को चौथो प्रकाचशत कथासगग्रह हो। यस कथा सगग्रहको दोस्रो 

सांस्करण (२००९) मा दाुइिटा कथा सगगृचहत छन् ाऄचन दिुै कथाहरूको मूल कर्थय नर- नारीचबचको रागात्मक 

सम्बन्ध हो।  

४.४.१. चिजय 

चिजय कथा सगग्रहको पचहलो र शीर्षक कथा चिजय हो। यसमा धन्िा र कणषकुमारीको पे्रम 

सम्बन्धलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।  

४.४.१.१. धन्िा 

     धन्िा ह्लकरात प्रदशेको सरदारको स्िामीभि सेनापचतको छोरा हो। ाउ कणषकुमारीको चप्रय साथी र पे्रमी 

हो। ाउ स्ियां स्िामीभि र दशेभि छ। 

४.४.१.२. कणषकुमारी 

     कणषकुमारी ह्लकरात प्रदशेको सरदारकह्ळ छोरी हो। ाउ ाअफ्नो चप्रय चमि औ पे्रमी धन्िालााइ पे्रम गछे। ाउ 

ाअफ्नो ह्लकरात प्रदशेमा स्ितन्ि चिचरण गह्ऱररहने चनमषल र दयालु हृदय भएकह्ळ कन्या हो। 

४.४.१.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      धन्िा र कणषकुमारी परस्पर पे्रमी-पे्रचमका हुन्। यस कथामा ह्लकराती प्रदशे, ह्लकरााँत राज व्यिस्था, 

ह्लकरााँत समाज व्यिस्था र जीिनशैलीको झलक पााआन्छ। चहमालयको एकान्त काखमा ाअफ्नो स्ितन्ि 
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राजव्यिस्था सञ्चाचलत गरेर गौरिसाँग बााँच्ने लडाकु र स्िाचभमानी जाचत हो ह्लकरााँत। यस्तो ह्लकराती स्यताको 

पृष्ठभूचममा चिजय कथा रचचएको छ। प्रकृचतको काखमा चनबषन्ध चिचरण गह्ऱरसहड्ने ह्लकरााँती युिाहरूको 

स्िच्छन्द तर चोखो माया प्रीचतको चिर्यलााइ कथाको चिर्यिस्तु बनााआएको छ। कणषकुमारी ह्लकरााँत सरदारकह्ळ 

छोरी हो भने धन्िा ाईनै सरदारको स्िामीभि सेिक सेनापचतकह्ळ छोरी हो। यस ाअधारमा यी दाुइ पे्रमी-

पे्रचमकाको सामाचजक स्तरमा समानता पााआाँदनै। पे्रम र चििाहजस्ता सम्बन्ध स्थापना समान स्तरमा हुन ु

ाअिश्यक छ भने्न चनयम ह्लकरााँत राज व्यिस्थामा पचन भएको कुरा कथामा ाईल्लेख भएको पााआन्छ।५९७ 

सामाचजक स्तरमा भएको ाऄसमानता नै कथामा नर-नारी सम्बन्धमा बाधा पुऱ्यााईने तत्ि बनेको पााआन्छ। 

कणषकुमारीको काकाले धन्िा र कणषकुमारी दिुैलााइ बन्दी बनाएको छ। ह्लकनभने यी दाुइले एकाऄकाषलााइ पे्रम गनुष 

ठूलो ाऄपराध माचनएको छ। धन्िालााइ मृत्युदण्डको सजाय पचन तोह्लकह्लदएको छ। तर ाईसल े ाऄत्यन्त 

बुचद्धमत्तापूणष ाईपाय गरेर चहमपुरको सरदार पुरुिाको सहयोगमा कणषकुमारीलााइ बन्दीमुि गनष सक्षम बनेको 

छ। धन्िा भने पुरुिाको कैदी नै रहन्छ र ाईसको मृत्युदण्डको सजाय पचन यथाित न ैरहकेो दचेखन्छ ह्लकनभन े

माचलक र सेिकमाझको पे्रम ह्लकरााँत कूललााइ कलगक हो भने्न धारणा ाईसको प्रदशेमा पचन भएको पााआन्छ। 

यस्तो चस्थचतमा कणषकुमारीले पे्रमको ाईदात्त स्िरूपको पह्ऱरचय ददद ैधन्िाको जीिनदानको बद्लामा पुरुिाल े

राखेको चबहकेो प्रस्तािलााइ स्िीकार गरेकह्ळ छ। यसरी, पुरुिाले ाअफ्नो स्िाथष चसचद्धका चनचम्त दाुइ पे्रमीलााइ 

चिच्छेद गह्ऱरह्लदएको दचेखन्छ। तर यस्तो दिाबपूणष चििाहले कणषकुमारी र धन्िाचबचको पे्रमलााइ मानष सकेको 

छैन। दिुै एकाऄकाषलााइ ाईचतकै ाआमान्दार र ाईदार भािल ेपे्रम गछषन्। त्यही पे्रमको पे्ररणास्िरूप धन्िाले सरदार 

पुरुिाको चिश्वास चजत्न सकेको छ र ाईसले ाअफ्नो पे्रमलााइ प्राप्त गरेको छ। पुरुिाले ाअफ्नै पत्नीको चििाह 

धन्िासाँग गह्ऱरह्लदएको छ।  धन्िाको िीरताल ेन ैचहमपुरको चिजय भएको छाऄचन पुरुिाको ाऄचभर्ेकल े धन्िा र 

कणषकुमारी िैिाचहक बन्धनमा बााँचधएका छन्। सामान्य दचृष्टले हदेाष कणषकुमारीको यो दोस्रो चििाह हो तर 

कणषकुमारी र धन्िाले चििाहमा मानचसक लगााई र ाअग्रहको ठूलो महत्ि भएको मान्छन्। यसरी एाईटा नयााँ 

सामाचजक सम्बन्धको चिकास भएको पााआन्छ। 

४.४.१.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      चिजय कथामा ह्लकरााँत प्रदशेको ह्लकरााँती जनजातीय सांस्कृचत र रीचतह्ऱरिाजको चचाष गह्ऱरएको पााआन्छ। 

धन्िा र कणषकुमारी दिुै ह्लकरााँती युिक युिती हुन्। ह्लकरााँती सांस्कृचत र ाअचरणलााइ जन्मैदचेख बााँच्द ैाअएका छन्। 

यस सांस्कृचत र जीिनशैलीदचेख बाचहर ाऄको धार्जमक ाअचरण कथामा ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। 

 

 

५९७....सेिकले ाअफ्ना माचलककह्ळ छोरीचसत प्रेम गनुष के कसुर होाआन? सरदारले िूर हााँसो हााँसेर भने। पृष्ठ २ 
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४.४.१.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

कथामा ाईल्लेख भएाऄनुसार कणषकुमारी सरदारकह्ळ छोरी र धन्िा सेिकको छोरो हो। यी दाुइको ाअर्जथक 

स्तरमा ाऄन्तर दचेखन्छ। ह्लकरााँत दशेको कानून ाऄन्तगषत माचलक र ाऄनचुरमाझको पे्रम ाऄपराध हो यसरी यस 

स्यतामा पचन िगषभेदको समस्या दचेखन्छ। यो भेद सामाचजक चनयम काननूमा पााआने चिचध माि भएको तर 

पे्रममा िगषभेदको कुनै ाऄिसर नै नहुने कुराको चचिण कथामा गह्ऱरएको छ। धन्िा र कणषकुमारीले यस भेदलााइ 

चजतेर पे्रम गरेका छन्। 

४.४.१.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      चिजय एाईटा पे्रमकथा हो। धन्िा र कणषकुमारीले परस्परमा गचहरो पे्रम गरेका छन्। कथाकारल ेनर-

नारीको सम्बन्धलााइ यस कथामा चोखो र रमााआलो चमजाससाँग बन्द ैिीरता, साहस, रोमाञ्च, पे्रम र समपषणको 

ाईदात्त चचिणसम्म पुऱ्याएका छन्। ह्लकरााँत प्रदशेमा भएको प्राकृचतक सुख र सौन्दयषको पृष्ठभूचममा नर-नारीमाझ 

चनमषल खेलठट्टामा पे्रम हुर्ककद ैगएको छ। धन्िा चराको बचेरा समााईाँछ औ कणषकुमारी कणषकुमारी फूलको माला 

गुाँचथरहन्छे। धन्िाले सुगाको बचेरा दददा कणषकुमारीले ाअफूले गुाँथेको फूलको माला लगााआह्लदन्छे । कथामा यस्ता 

धेरै पे्रममय प्रसगगहरू ह्ऱटचपएका छन्। पे्रमकै चनचम्त दाुइ बन्दी बनेका र धन्िाले मृत्युदण्डको सजाय पाएको छ। 

कणषकुमारीले धन्िाको प्राण बचााईनका चनचम्त पुरुिासाँग चििाह गनुष परेको छ। यसै ह्लकचसमको िासदील े

दाुइचबचको पे्रमलााइ मानष सकेको छैन। धन्िालााइ ाअफ्नो पे्रम र पुरुर्ाथषमाचथ ठूलो चिश्वास छ र पे्रम भने्न भािना 

कुनै सामाचजक पद, मयाषदा, चनयम, िगष र शचिमाचथ भर पने हुाँदनै ाऄचन यो कसैको बन्धनमा बााँच्न सके्न मूल्य 

पचन होाआन भने्न चिश्वास राचखएको छ।५९८ कणषकुमारीको चिचारमा सरदार पुरुिाको पे्रम ाऄत्यन्त सस्तो चथयो 

ह्लकनभन ेयो चििाह त ाईसको धन्िाको ज्यानको शतषमा दखल गरेको माि चथयो ाऄथिा लुटेको चथयो।५९९ पे्रम 

भने्न सधै ाँ ्द्धा र त्यागमा ाअधाह्ऱरत हुन्छ ाऄचन त्यो भचिको स्तरसम्म पुगेको मूल्य हुन्छ भने्न ाईसको चिचार 

दचेखन्छ। यसरी नर-नारीचबच भएको ाअदशष पे्रम दखेेर सरदार पुरुिाले भािचिह्िल हुाँद ै दाुइलााइ मुि 

गह्ऱरह्लदएको छ र ाअशीिाषदसचहत राजसुखको प्राचप्त होस् भने्न कामना राख्छ।६०० पे्रमकै प्रबल ाअधारको कारणल े

 

५९८.  प्रेम मुि हुन्छ, तर पद मयाषदा बन्धन हो। म ाअफ्नो राज्य, धन, सम्पचत्त सम्पूणष त्या्न  सक्छु तर बन्धन मन 

परााईाँ ह्लदनाँ। पृष्ठ १० 

५९९.  त्यो प्रेम ाऄत्यन्त सस्तो चथयो, लुटेको प्रेम चथयो। त्यसमा ्द्धा चथएन। त्यो बद्लामाचथ पु्न  चलस्नो चढेजस्तो 

चथयो। मेरो प्रेम महाँगो छ। महाँगो प्रेममा भचि हुन्छ। त्यो त्यसै प्राप्त गनष सदकदनै ाऄचन हजुरमा त्यो त्याग छैन, त्यो योग्यता 

पचन छैन। त्यो फेह्ऱर केटाकेटीमै धन्िाले ाअफ्नो पाह्ऱरसकेको छ। पृष्ठ ११ 

६००.  धन्िा! चतमी दिुै मुि छौ। कणुष! मैले चतमीलााइ खुशी राख्न सह्लकनाँ तर म चतमीहरूसाँग प्रसन्न छु। चतमीहरूको 

चजाईाँदो प्रेम दखेेर खुशी छु। जााउ, ाअफ्नो राज्यमा सुखसाँग राज्य गर। चतमीहरू फले फुलेको दखे्न पााउाँ । पृष्ठ ११ 
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पुरुिाकह्ळ पत्नी बचनसकेकह्ळ कणषकुमारीलााइ धन्िाले ाअग्रहपूिषक स्िीकार गरेको छ। यहााँनेर, नारीको यौन 

पचििता र दहेको चनमषलता भने्न प्रश्न ाईठेको छैन। कथामा नर नारीको पे्रम सम्बन्धलााइ सिषप्रथम ाअचत्मक 

चनमषलताले पोचर्त गरेको छ। कणषकुमारी स्ियांल ेपचन ाअफ्नो पे्रमप्रचत सम्पूणष समपषण र ाअफ्नो समपषणप्रचत दह्रो 

ाअत्मचिश्वास राखेकह्ळ दचेखन्छ। 

४.४.१.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चिजय कथामा नर-नारीमाझ यौन सम्बन्धको स्थूल चचिण पााआाँदनै। यस कथामा िीरता, शौयष, त्याग, 

पे्रम समझदारीजस्ता सांिेदनशील भािनाहरूको चचिण पााआन्छ। यी भािनाहरूचभि कतै सूक्ष्म चेतनाको रूपमा 

माि यौन सन्दभष प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। यस कथामा धन्िा र कणषकुमारीमाझ भचिमय पे्रमको चचाष गह्ऱरएको 

छ। त्याग र बचलदानमा पे्रमको ाऄथष खोचजएको छ। यस्तो ाईचा भािनाले भह्ऱरएको पे्रमको मयाषदाचभि नै यौनको 

सौन्दयष पचन चनचहत भएको पााआन्छ। एकपल्ट धन्िालााइ समर्जपत गह्ऱरएको पे्रम ाऄरूलााइ ह्लदन सदकदनै भने्न 

कणषकुमारीको चिचारलााइ ाअधार गदाष समपषणको एकान्त मयाषदालााइ ाऄक्षुण्ण राचखएको छ। यस कथामा िणषन 

गह्ऱरएको नर-नारीमाझको रागात्मक ाअकर्षणमा गम्भीरता दचेखन्छ। युितीले िनपुष्पले ससगाह्ऱरएको ाअफ्नो 

कपाल ह्लकरात युिकको चिशाल िक्षस्थलमा राखेकह्ळ चचिणमा ाईत्तेजना नभएर सौम्यता नै पााआन्छ। 

४.४.१.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

     कणषकुमारी धन्िालााइ समर्जपत भािले पे्रम गछे। धन्िाको शौयष, िीरता र पे्रमप्रचत ाईसलााइ ठूलो गिष  छ। 

सामाचजक र ाअर्जथक स्तरको चििादले ाईसको पे्रमलााइ प्रभाि पानष सकेको दसेखदनै। ाउ कुनै पचन चिर्यमा एाईटा 

स्पष्ट चिचार र धारणा राखेर बााँच्ने प्रभािशाली नारी दचेखन्छे। धन्िाप्रचत ाईसको ाअस्था ाऄचल भएको पााआन्छ। 

ाईसले धन्िाको प्राण बचााईनका चनचम्त चहमपुरको सरदार पुरुिासाँग चििाह गछे। पे्रमीहरूमाझ पााआएको पे्रमको 

ाऄटल ाअस्था दखेेर नै पुरुिाले पचन दाुइको चमलन गरााआह्लदन्छ। यहााँ, एक चििाचहत नारीले ाअफ्नै पचतद्वारा 

ाअफ्नो पे्रमी प्राप्त गरेकह्ळ छ। कथामा धन्िाप्रचत चिशेर् भरोसा र चिश्वास भएको कारणले नै यस्तो ह्लकचसमको 

साहस कणषकुमारीले गनष सकेकह्ळ दचेखन्छ। यस ाअधारमा नर-नारीको सकारात्मक धारणा रहकेो दचेखन्छ। 

४.४.१.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चिजय कथामा कणषकुमारीलााइ एक ओजस्िी ह्लकरााँती नारीको रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। ाउ एक 

दढृसगकल्पी, िीर र बुचद्धमती ह्लकरााँती नारी छे जसले जीिनभर ाअफ्नो पे्रमको जयका चनचम्त ओजपूणष समपषण 

गह्ऱररही। ाऄिीर खाचलङको कथााऄनसुार ह्लकरााँती समाज व्यिस्था मातृसत्तात्मक चथयो, समाजमा नारीको 

चिचारले प्राथचमकता पााईाँ र्थयो ाऄचन प्रत्येक सामाचजक चनणषयमा नारीको चिचार सिोपह्ऱर रहन्र्थयो। नारीको 
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 महत्ता, प्रमुखता औ चनणषय क्षमताको पुचष्ट ह्लकरातका कथाका पाि पािाहरूल ेबोलकेा िाक्यहरूबाट हुन्छ।६०१ 

कणषकुमारीको सांिादमा ाअचधकाह्ऱरक गम्भीरता छ, एक पह्ऱरपक्व चिचारको प्रखरता पााआन्छ।६०२ धन्िाले 

कणषकुमारीको यस्तो व्यचित्िको सम्मान गरेको पााआन्छ। पे्रचमकाले ाअफ्नो प्राण बचााआह्लदनका चनचम्त गरेकह्ळ 

त्याग र बचलदानको कदर धन्िाले गरेको छ। यस सम्मान भािले गदाष नै परपुरुर्साँग चििाह भाआसकेकह्ळ 

पे्रचमकालााइ ाईसले सहर्ष स्िीकार गरेको छ। ाईसल ेनारीको पे्रम, ाअस्था र चिश्वासलााइ बुझेको दचेखन्छ। ाईसल े

एक िीर पुरुर्को रूपमा ाअफ्नो िीरताद्वारा ाअफ्नी पे्रचमकालााइ चजतेर चलएको छ। यस ाअधारमा कथामा नारी 

सम्बन्धी नरको धारणा सकारात्मक रहकेो दचेखन्छ। 

४.४.१.१०. पह्ऱरणचत 

      चिजय कथा धन्िा र कणषकुमारीको चमलन भएर ाऄन्त भएको छ। कथामा नर-नारीको ाअपसी पे्रम, 

ाअस्था र पारस्पह्ऱरक समझदारीको जय भएको छ। नर-नारीको िीरता, शौयष र समपषणको सम्मान र 

प्रचतष्ठालााइ कायम राख्ने कथा रचचएको छ। यस कथाले नर-नारी सम्बन्धको प्रगाढ चिश्वासलााइ स्थाचपत 

गह्ऱरह्लदएको छ। यसले नारीको पुनर्जििाहको सन्दभषलााइ पचन स्पष्ट पारेको दचेखन्छ। 

४.४.२. मनुाल 

      मुनाल चिजय कथा सगगृचहत दोस्रो कथा हो। यस कथामा पारु र मुकुमको पे्रम सम्बन्धलााइ चचिण 

गह्ऱरएको पााआन्छ।  

४.४.२.१. पारू 

      पारू मुनाल कथाको केन्रीय नर चह्ऱरि हो। ाउ पहाडी ह्लकरााँत जनजाचतको युिा सदस्य हो। 

बालककालदचेख नै मुकुमसाँग ाईसको चमिता भएको र युिाकालमा पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको छ।  

४.४.२.२. मकुुम 

      मुकुम मुनाल कथाको केन्रीय नारी चह्ऱरि हो। ाउ पचन पहाडी ह्लकरााँत जनजाचतको तरुणी कन्या हो। ाउ 

ाअफ्नो बाल्यकालको साथी पारूसाँग पे्रम गछे। 

 

६०१. हायमनदास रााइ ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृष्ठ ११२ 

६०२. कदाचप ाईसलााइ बन्दी बनााईन सक्दनैौ। यस राज्यको चनयमाऄनुसार तपाईंले मेरो रायचबना यो काम गनुष सकु्नहुन्न। सरदार! 

म ह्लकरात पचत शगकर भगिानको ाअशीिाषदले ाईत्पन्न भएका ह्लकरात नामक कुसुण्डाको िांशकह्ळ ह्लकरात पुिी हुाँ। मेरो 

ाआच्छाचिरुद्ध हजुरदचेख मलााइ छुट्डाएर लाने कसैको शचि छैन। पृष्ठ ५ 



१७६ 

 

४.४.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      पारू र मुकुम एकाऄकाषमा पे्रम गछषन्। यो पे्रमको ाअधार बालककालमा नै बसकेो दचेखन्छ। ह्लकरााँत 

प्रदशेको भौगोचलक र साांस्कृचतक पह्ऱरिेशलााइ ाअधार बनाएर यो कथा रचचएको छ। युिा नर-नारीमा हुन े

नैसर्जगक ाअकर्षण, प्रीचत र समपषणको कथानक यसमा बुचनएको छ। पहाडी ाआलाकामा पााआने मुनाल चरालााइ 

ाअधार गरेर पारू र मुकुमको प्रीचत सुरु भएको छ। कथामा पे्रमको सौन्दयष समयाऄनुसार चबस्तारै चिकास भएको 

पााआन्छ। पारूले मुकुमलााइ ाईसको मुनाल ल्यााआह्लदने िचन राख्छ ाऄचन मुकुमले पचन पारूलााइ पखेर बस्छे। 

प्रतीक्षाको यस ाऄिचधमा मुकुम ह्लकशोरीदचेख झरझरााईाँदी, मोहनी लााईाँलाजस्ती तरूण युितीमा पह्ऱरणत 

बचनसकेकह्ळ छ तर पारू ाअाआपुगेको छैन। यस्तो ाऄिस्थामा भरटेन (पिषत मुलुक)का हागपा भरहााँग मुकुमलााइ 

चबह ेगनष भनी ाअयो। भरहााँग पचास िर्ष पु्न  लागेको प्रौढ छ। ाउ धनी, सम्पन्न र बलिान छ। कथामा ह्लकरााँत 

जाचतमा हुने मगनी चििाहको रीचताऄनसुार दाुइजना कोगपी (कल्या)हरूले मुकुमको बाबुलााइ छोरी मागेका 

छन्।६०३ तर मुकुमको बाबुले, ह्लकरााँती स्यताको व्यिस्थााऄनुसार ाअफूले छोरीको ाआच्छाचबना कुनै चनणषय ह्लदन 

नसके्न ाऄसमथषता प्रकट गछष।६०४ यस कुराल ेह्लकरााँती समाजमा नारी जाचतको स्ितन्िसत्ता र ाऄचस्मतालााइ बोध 

गराएको दचेखन्छ।६०५ ाऄिीरधन खाचलङको चिचारमा ह्लकरााँती सांस्कृचत र स्यता, ाअचार चिचार, रीचतह्ऱरिाज 

परम्परा पालनाल े छोरीको हक र ाआच्छालााइ सिोपह्ऱर महत्त्ि ह्लदएको कुरा ह्लकरााँतका कथाले प्रस्ततु गरेको 

दचेखन्छ।६०६ छोरीलााइ ाअत्मचनणषयको ाऄचधकार हुन ेमौचलक र धनी परम्परा ह्लकरााँती सांस्कृचतमा पााआन्छ। 

४.४.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

मुनाल कथामा ह्लकरााँती समाज व्यिस्था, सांस्कृचत, जीिनशैली, मनोचिज्ञान ाअह्लदलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको 

पााआन्छ। पारू र मुकुम ह्लकरााँती जनजातीय समाजका सदस्यहरू हुन्। ह्लकरााँती रीचतह्ऱरिाज, परम्परा, िीरता, 

शौयष ाअह्लदको चचाष यस कथामा गह्ऱरएको छ। ह्लकरााँती धमषको प्रत्यक्ष िणषन पााआाँदनै। तर ह्लकरााँती व्यिहार, 

ाअचार, चिचार ाअह्लद प्रस्तुचत कथामा पााआन्छ। एाईटै सांस्कृचतका ाऄनुचर भएका हुनाले कुनै चििाद ाअह्लदको 

चचिण भने पााआाँदनै। 

 

६०३.  के कमी छ हाम्रो राजामा, एाईटा टेनको हाांग हो – राजा। जन-धन, बल-रूप, हक-डक सबै सबै छ। तपाईंकह्ळ 

छोरी रानी भएर बसे्नचछन् िहााँ। पृष्ठ १३ 

६०४.  म त राजी छु तर केटीले मन पराएको नपराएको जान्नुपछष। ाईसको ाईसले छाचनराखेको ाअफ्नो कुनै केटा छ भने 

ाईसको हक मेरो के लाग्छ। थुन्ने ाऄचख्तयार मसाँग छैन। चतमीहरूलााइ भन्न सचिनाँ। पृष्ठ १३ 

६०५.  हो, तर दश ह्लकरााँतचभि भएको छोरीको हक मासे्न हुचत ममा छैन। ाउ ाअफूले रोजेको चल्दो चमल्दो केटासाँग चबह े

गछे, हाम्रो रीत हो। चखमहागपा बोल्यो। पृष्ठ १३ 

६०६.  हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृ. ११३ 
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४.४.२.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     पारू र मुकुमको कुनै चनर्क्रदष्ट ाअर्जथक स्तर र ाऄिस्था चिशेर्को चचाष कथामा गह्ऱरएको छैन। 

४.४.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     कथामा, पारू र मुकुमको बालककालको चमिता युिा कालमा पे्रममा पह्ऱरणत भएको छ। युिक 

युितीमाझ हुन ेनसैर्जगक भािनाहरूको पारस्पह्ऱरकता सहज प्रकारल ेकथामा रचचएको छ। ाईमेर साँगसाँगै दाुइको 

पे्रम चिकास हुाँद ैएकाऄकाषलााइ सम्पूणष समपषण भाि राखेका छन्। पारू र मुकुममा ह्लकरााँती जनजातीय चमजास 

छ। दिुैको पे्रममा एक चनदोर् र पचिि ाअचरण चनचहत छ। मुकुमले पारूलााइ लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेकह्ळ 

ाऄचन पारूले पचन ाअफ्नो िचन पूरा गरेको छ। भरटेनका शचिसम्पन्न राजा भरहााँगको चििाहको प्रस्तािलााइ 

मुकुमले ाऄस्िीकार गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ। ाअफ्नो पे्रम सम्बन्धमा यी दिु ैनर नारी गम्भीर र प्रचतबद्ध दचेखन्छ। दाुइको 

पे्रमलााइ पह्ऱरिार र समाजको पचन मान्यता प्राप्त भएको दचेखन्छ। िास्तिमा, ह्लकरााँती सांस्कृचतमा सबैलााइ 

स्ितन्िता र ाअत्मचनणषयको ाऄचधकारको ाऄिसर ह्लदाआएको छ। कथामा, मुकुम र पारू दिुै ओजगुणले भह्ऱरएका 

तर ाईदात्त भािनाले माचथ ाईठेका, िीरताले सुदडृ भएका तर शालीन चिचारले सांस्कृत बनेका चह्ऱरिहरू छन्। 

यस ह्लकचसमको मनोिैज्ञाचनक सांरचना भएका नर-नारीमाझ नैसर्जगक पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको छ भने पे्रमको 

प्रचतष्ठा रक्षाथष दिुै स्िाभाचिक रूपमा दडृ सगकचल्पत रहकेा दचेखन्छन्। 

४.४.२.६.नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      मुनाल कथामा नर-नारीमाझ भािनात्मक समपषणको प्रस्तुचत पााआन्छ। पारू र मुकुममाझ सांिेदनशील 

ाअग्रह छ। दिुै एकाऄकाषप्रचत ाअग्रही छन्। ययचप, यौनको स्थूल चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। पे्रमलााइ एक पचिि 

भािनाको रूपमा नर-नारील ेपरस्पर चिचनमय गरेका छन्। कथामा माांसल पे्रम नभएर ाअचत्मक पे्रमको चचिण 

गह्ऱरएको छ। 

४.४.२.७.नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      पारू तरुण ाईमेरको गुणकारी युिक हो। ाउ मुकुमलााइ पे्रम गन ेाऄसल र प्रचतबद्ध पे्रमी हो। यसकारण न ै

ाउ मुनाल चलएर धरैे िर्षपचछ मुकुमकहााँ ाअाआपुगेको छ। ाईसमा चिचारको पह्ऱरपक्वता पचन पााआन्छ। भरहााँगल े

ाईसलााइ प्रचतद्वन्द्वी ठानेको छ जसको भरपदो ाईत्तर ह्लदनका चनचम्त ाउ तत्पर बनेको छ। ह्लकरााँतीहरूको ाअह्लदम 

हचतयार धनुकााँड प्रचतयोचगतामा चिजय भएर ाईसले ाअफ्नो पे्रम प्राप्त गरेको छ। यसरी ाउ िीर पुरुर् दचेखएको 

छ। मुकुमले नरको यी स्िरूपलााइ सम्मान गरेको छ। यसरी नर सम्बन्धी नारीको धारणा सकारात्मक भएको 

पााआन्छ। 
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४.४.२.८. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      पारूको लाचग मुकुम ाअफ्नो बालकपनको चप्रय चमि हो। युिा ाईमेर पुगेर ाईसल े मुकुमलााइ ाऄसल 

पे्रचमकाको रूपमा पायो। मुकुममा एक ह्लकरााँती कथामा हुने साहस, जुझारूपन, सगघर्षशीलता र ाऄन्तर्क्रियात्मक 

चमजास भएको पााआन्छ। ाउ भरहााँगसाँग ठाडो चििाद गनष सक्छे। चििादमा युचिलााइ जोखेर कुरा गनष सक्छे।६०७ 

यसबेला पारूले मुकुमलााइ एक पह्ऱरपक्व र प्रचतबद्ध नारीको रूपमा पाएको छ। ाअफ्नो प्रचतद्वन्द्वी तथा दशु्मन न ै

भए तापचन िीर र िीरताको कदर गनुष प्रत्येक िीर व्यचिको कतषव्य र धमष हो भने्न कुरामा मुकुमले नै पारूलााइ 

पे्रह्ऱरत गरेकह्ळ दचेखन्छ। यहााँ मुकुम एक बहादरु र ाअत्मसम्मानले पह्ऱरपूणष नारी दचेखन्छे। मुकुम चनजी 

ाऄचस्मताप्रचत सचेत, ाअत्मचिश्वासले भह्ऱरएकह्ळ तर ाईदारचचत्त भएकह्ळ नारीको रूपमा कथामा चचिण गह्ऱरएको 

छ। पारूले नारीको यस स्िरूपलााइ सम्मान गरेको छ। 

४.४.२.९.पह्ऱरणचत 

      मुनाल कथा चमलनमा ाऄन्त भएको छ। पारू र मुकुमको पे्रम सुखद ्पह्ऱरणचत भएको छ। कथामा िीर र 

िीरताको सम्मान गह्ऱरन ेसांस्कृचत र मानचसक ाअचरणलााइ घनात्मक प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ। 

४.५. चबनायो कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      चबनायो कथा सगग्रहमा सबै सामाचजक चिर्यिस्तु भएका कथाहरू सगगृचहत छन् तीमध्ये नर-नारीको 

रागात्मक सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएका मुख्य कथाहरू छन् जसलााइ चनम्नप्रकारले चिशे्लर्ण गनष सह्लकन्छ, 

४.५.१. चबनायो 

       चबनायो सगग्रहमा सगगृचहत शीर्षक कथा हो चबनायो। यो कथा माया, चन्रबहादरु र कााआाँली तीन 

चह्ऱरिहरूमा केचन्रत भएको पााआन्छ।  

४.५.१.१. माया 

      चबनायो कथाकह्ळ एाईटी नारी चह्ऱरि हो माया। ाउ चन्रबहादरुलााइ पे्रम गछे।६०८ ाउ मीठो सुरमा चबनायो 

बजााईन सक्छे। 

 

६०७.  पारू, चतमी एकजना िीर पुरुर्को ाऄपमान गने काम नगर। पृष्ठ १७ 

६०८.  ...यहााँ कचत रमााआलो, घर पचन नफकौं भनेजस्तो...। पृ. ४ 
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४.५.१.२. चन्रबहादरु 

      चन्रबहादरु पचन ाऄनाम गााईाँको गााईाँले युिा हो। ाई बााँस खोपेर चबनायो बनााईाँछ र सुन्दर पाराले बुट्टा 

भनष सक्छ र मीठो लयमा बजााईन पचन सक्छ। ाईसलााइ मायाको साथ चप्रय लाग्छ।६०९ 

४.५.१.३. कााआाँली 

      चबनायो कथाको ाऄकी नारी चह्ऱरि हो कााआाँली। माया र कााआाँलीमाझ ह्लददी बचहनीको सााआनो छ। 

कथामा ाईसको चन्रबहादरुसाँगको सम्बन्ध पचन ाऄत्यन्त चनमषल र ाअत्मीय चमिहरू समान छ। कथामा कााआाँली 

ाऄत्यन्त ाईदार र चोखो हृदय भएकह्ळ नारी दचेखन्छे। 

४.५.१.४ नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      माया र चन्रबहादरु पे्रमी-पे्रचमका हुन्। मूल घरदचेख टाढा एकान्त गोठमा चन्रबहादरुको बास हुाँदा यी 

दाुइ तरुण नर-नारीमाझ परस्पर पे्रम चिकचसत भएको दचेखन्छ। यी दाुइको पे्रम चििाहमा पह्ऱरणत हुनसकेको छैन। 

मायाको ाऄकै मान्छेचसत चििाह भयो, यसरी कथामा ाऄसफल पे्रमको चचिण गह्ऱरएको छ। कााआाँली र 

चन्रबहादरुमाझ ाऄसल चमिहरूको चमितापूणष सम्बन्ध भएको दचेखन्छ। 

४.५.१.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      माया र चन्रबहादरु ाऄनाम गााईाँका ग्रामीण चह्ऱरिहरू हुन्। कुन ै चिशेर् धमीय ाअचरणमा बााँचधएका 

छैनन् यसकारण दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्धको जह्ऱटलता छैन। 

४.५.१.६. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      माया र चन्रबहादरु खेती र पशुपालन गरी जीचिका चलााईने ग्रामीण नर-नारी हुन्। दाुइमा कुनै चिशेर् 

ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा रहकेो दसेखदनै। ाऄथषले दाुइको सम्बन्धलााइ कुनै चिशेर् प्रभाि पारेको छैन। 

४.५.१.७. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      माया र चन्रबहादरु दाुइ परस्पर पे्रम गछषन्। माया थोरै बर्जहमुखी भएको कारणले ाईसको पे्रमको 

स्िरूपलााइ सचजलै बुझ्न सह्लकन्छ, तर चन्रबहादरु ाऄन्तमुषखी भएको कारणले गदाष ाईसको पे्रमधारणा बुझ्न ाऄचल 

गाह्रो छ। ययचप, ाईसलााइ मायाको सांसगष चप्रय लागेको कुरा बुचझन्छ।६१० मायाको प्रेममा चनदोर् ह्लकचसमको 

६०९. ठााईाँ  ता रमााआलो हो, तर यो पचन साथी गुण होला। यहााँ ाअाईाँदा चतमी छौ भने मलााइ पचन रमााआलै लाग्छ। पृष्ठ ४ 

६१०. पूिषित् 
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ाअत्मसचेतता पााआन्छ। चन्रबहादरु कााआाँलाप्रचत ाअकर्जर्त बनेको हुनसक्छ भने्न सोचेर माया कााआाँलाप्रचत मनमन ै

ाइष्याष गछे। कााआाँली ाअफूभन्दा सुन्दरी भएकह्ळले मायालााइ हीनताबोध भएको छ। ाउ चन्रबहादरुको पचहलो 

रोजााआ को हो भने्न कुरा पचन बुझ्न चाहन्छे। कााआाँलीप्रचत नजासनदो ाइष्याष भािको कारणले नै मायामा यस्तो 

ाअत्मसचेतता ाअएको हो भन्न सह्लकन्छ। चन्रबहादरुले पचन सोझो र स्पष्ट ाईत्तर नह्लदएर मायाको मानचसक 

व्यग्रतालााइ बढााआह्लदएको दचेखन्छ। यस्तो ह्लियाकलापले नर-नारीको सम्बन्धमा एाईटा मीठो सांिेदनशील चाप 

परेको ाऄनुभि गरेको छ तर ाईसले एक कोरी चबनायोहरू मायालााइ ाईपहार ह्लदाआसक्दा कााआाँलीलााइ एाईटै पचन 

चबनायो ाईपहार ह्लदएको छैन भने्न कुरा कथामा स्पष्ट भएको छ। मायाल े यी चबनायोहरूलााइ पे्रमको 

स्मृचतचचन्हको रूपमा सम्हालेर राखेकह्ळ छ६११ तर चन्रबहादरु सम्पूणष जीिन न ै स्मृचत हो भने्न मान्छ।६१२ 

चन्रबहादरुमा पे्रमको ाअनन्दमय रस स्िाभाचिक रूपमा पसेको दचेखन्छ६१३ ाऄचन मायाले पे्रमलााइ सौन्दयषपरक 

शचि माचनचलएको छ।६१४ यी दाुइ नर-नारीको पे्रम ाअचत्मक र दचैहक दिुै छ । मायाल ेचन्रबहादरुको गभषधारण 

गरेकह्ळ भए तापचन ाअफ्नो पे्रमीप्रचत कुन ैदबााई, दाबी र ाअरोप ाआत्याह्लद ह्लदन ेकाम गरेकह्ळ छैन। चन्रबहादरुल े

पचन मायाप्रचत एकाचधकार गरेको छैन। स्िाभाचिक र सहज प्रकारले यी घटनाहरू घटेका छन् तर यी 

घटनाहरूको गचहरो प्रभाि मायालााइ परेको दचेखन्छ। ाईसलााइ पे्रम चियोगको ठूलो क्षोभ भएको छ। यस क्षोभल े

नै ाईसलााइ मृत्यु िरण गनषमा चििश बनाएको छ। चन्रबहादरु ाअफ्नो पे्रम र सन्तान दिुै चिर्यमा तटस्थ र 

चस्थर दचेखन्छ। यस कुराले ाउचभि ाईत्तरदाचयत्िबोधको ाऄभाि भएको भन्न सह्लकन्छ। चन्रबहादरु र 

कााआाँलीचबचमा ाऄत्यन्त चनमषल र ाअत्मीय चमिहरूको सामन्जस्य छ । मायाले सोचजेस्तो भािनात्मक सामञ्जस्य  

दाुइचबच भएको दसेखदनै। गोठमा, चबरामी ाऄिस्थामा भने कााआाँलीले चन्रबहादरुलााइ सके जचत सुसार गरेकह्ळ छ। 

कथामा पे्रमको स्िरूपलााइ मायाको ाऄनुभूचतबाट बुझ्ने कोचशश गह्ऱरएको छ। यस कथामा नारी पे्रमको सम्पूणष 

समपषणको स्िरूप दखेााआएको छ। पे्रममा दहेको चनमषलतामाचथ पचन मायाले ाअस्था राखेकह्ळ छ।६१५ कााआाँलील े

ाअफ्नो पूणष यौिनािस्थामा मायाको निजात चशशुलााइ पालन पोर्ण गने चजम्मेदारी ाईठाएकह्ळ छ यसलााइ पचन 

नारी पे्रमको चनशतष स्िरूप भन्न सह्लकन्छ। मायासाँग भएको बचनबद्धता माि नभएर चन्रबहादरुप्रचतको मैिी 

भािको कारणले पचन ाईसले यो काम गनष सकेकह्ळ हो भन्न सह्लकन्छ। यी चिचिध घटनाहरूको चबचमा पचन 

चन्रबहादरुको चिशेर् प्रचतह्लिया र भूचमका दसेखदनै। सिह िर्षपचछ ाउ ाअफ्नो भरापूरा पह्ऱरिार चलएर  

६११. चतम्रा एक मुट्ठी चबनायो सधै ाँको सम्झना हुनेछ। पृष्ठ ४ 

६१२.  चबनायो ह्लकन सम्झौटो हुन्र्थयो, हाम्रो सम्झना नै मीठो सम्झौटो हो चन। पृष्ठ ४ 

६१३.  माया! केही कुरा नभए पचन सतनभन्दा पचहले चतम्रो सम्झना ाअाईाँछ। त्यहीं सम्झनाको गुलाबी धुिााँले मलााइ 

कता कता पुऱ्याएर भुलााआराख्छ ाऄचन म ाअफूलााइ समेत चबसी चनदााईाँ छु। पृष्ठ 4 

६१४.  मायाजाल रेशमको धागोले बुनेको छ, हो ह्लक? यो कचत बचलयो छ। जीाई ाऄकाषको बने पचन मन ाईसैको हुन्छ। पृष्ठ 

५ 

६१५. मैले ाऄब ाईसको चनचम्त के राचखह्लदएको छु र। यो ाऄकाषकह्ळ भाआसकेको चजाई, त्यो पचन त्यस्तो चोखो मन भएको 

त्यस्तो चोखालााइ बासी, जुठो कसरी ह्लदाउाँ ? म कस्ती पाचपनी! पृ. १० 
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पल्टनबाट घर फकेको छ। ाउ ाअफ्नो प्रेमलााइ चिगतको सामान्य स्मरणहरूजस्तै सम्झना माि गनष सक्छ। 

४.५.१.८. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      कथामा माया र चन्रबहादरुको पे्रम ाअचत्मकसाँगै दचैहक पचन छ। यसकारण नर-नारीमाझ हुने नसैर्जगक 

राग तथा स्िाभाचिक यौनको पुट रहकेो पााआन्छ। मूलघरदचेख टाढा गोठको एकान्त पह्ऱरिेशमा दाुइको सम्बन्ध 

चिकास भएको हुनाले ती दाुइमा ाअत्मीय लगााई ाअएको हो भन्न सह्लकन्छ। कथामा यौनको ाईदागगो र ाईग्र 

चचन्तन गह्ऱरएको छैन। मायाले चन्रबहादरुको गभषधारण गरेकह्ळ छ भने्न कुरालााइ पचन शालीन प्रकारले प्रस्तुत 

गह्ऱरएको छ। मायाको गभषिती ाऄिस्थामा नै मायाको दोस्रो व्यचिसाँग चििाह भएको छ। तर माया दहे र 

ाअत्माको एकचनष्ठ समपषणमा ाअस्था राख्छे। ाअफ्नो जुठो शरीर पचतलााइ ह्लदनुमा ठूलो क्षोभ गछे र यही पीडाल े

पीचडत भएर ाईसल ेप्राण त्याग गरेकह्ळ छ। कथामा चबनापे्रम यौनको महत्ि नभएको ाऄथिा यौनको प्रथम ाअधार 

पे्रम नै हो भने्न बुचझएको छ। 

४.५.१.९. नरप्रचत नारीको धारणा 

      मायाले चन्रबहादरुप्रचत पे्रममय ाअस्था राखेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो पे्रमीप्रचत समर्जपत छे। ाईसले पे्रमीप्रचत 

मृत्युपयषन्त पे्रम गरी। ाईसको गभषको रक्षा गरी। ाअफ्नो पे्रम र दहेको पचििताबारे ाआमान्दार भाआरही। ाईसल े

चन्रबहादरुले ह्लदएको चबनायोहरूलााइ सम्हालेर राखी र मृत्युभन्दा ाऄचघ कााआाँलीलााइ सुम्पेर गाइ। यी सब ै

ह्लियाहरू ाईसले चन्रबहादरुप्रचत पे्रम भएर न ैगरेकह्ळ हो भने्न बुचझन्छ। मायाले जीिनमा पीडा पााइ तर पे्रमीप्रचत 

कुनै गुनासो गरेकह्ळ छैन। कुनै दाबी गरेकह्ळ तथा कुन ै कैह्लफयत पचन मागेकह्ळ छैन। मायाले चन्रबहादरुको 

सम्मानलााइ सधै ाँ बचााआराखेकह्ळ छ।  

४.५.१.१०. नारीप्रचत नरको धारणा 

      चबनायो कथामा चन्रबहादरु एक चस्थर चह्ऱरि छ। मायासाँग ाईसको मानचसक र शारीह्ऱरक दिुै सम्बन्ध 

भएको बुचझन्छ तर मायासाँगको चिछोडले ाईसलााइ ाअन्तह्ऱरक रूपमा कुनै प्रभाि परेको कुरा बुसझदनै। मायाको 

चििाह परपुरुर्साँग भाआसकेको, मायाले ाअफ्नो गभषधारण गरेकह्ळ, माया ाईसको चियोगको दाुःखमा पीचडत भएकह्ळ 

सत्य थाहा भएपचछ पचन चन्रबहादरु चस्थर र शान्त दचेखन्छ। यी घटनाहरूको ाअधारमा नारीप्रचत ाईसको कुन ै

नकारात्मक धारणा रहकेो छैन भन्न सह्लकन्छ तर ाउ ाअफ्न ैचिशेर् ह्लकचसमको स्िभािल ेसञ्चाचलत भाआरहकेो कुरा 

बुचझन्छ। कााआाँलीप्रचत ाईसको चिशेर् मैिी रहकेोले नारीप्रचत ाईसको समभाि बचनरहकैे दचेखन्छ। 
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४.५.१.११. पह्ऱरणचत 

      चबनायो कथा चियोगान्त छ र कथामा मृत्युको िासदी छ। माया र चन्रबहादरुको पे्रम सम्बन्धल े

औपचाह्ऱरक रूप चलन सकेको छैन। मायाको मृत्यु पे्रम पीडाले भएकोछ र चन्रबहादरु गााईाँ  छोडरे सहडकेो छ। 

कााआाँलीले मायाकह्ळ छोरीलााइ पालन पोर्ण गनषमा नै ाअफ्नो बैंस चबतााआह्लदाइ। यसरी कथामा चह्ऱरिहरूको 

ह्लियाकलापले सगगचतपूणष भएको दसेखदनै फलस्िरूप यसैकारण चिचिध जह्ऱटलता सृचष्ट भएको छ। कथामा 

दाुःख, चिछोड र मृत्युको पह्ऱरणचत भएको पााआन्छ। 

४.५.२. सााँध 

      सााँध कथा चबनायो  कथा सगग्रहमा सगगृचहत चौथो कथा हो। यो कृष्णिीर र सनुरेखाको प्रेमकथा हो।  

४.५.२.१. कृष्णिीर 

      सााँध कथाको मूल नर चह्ऱरि हो कृष्णिीर। ाउ सुनरेखालााइ पे्रम गछष। ाउ ाअफ्नो पे्रमप्रचत ाआमान्दार र 

प्रचतबद्ध  छ । 

४.५.२.२. सनुरेखा 

      सााँध कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो सुनरेखा। ाउ कृष्णिीरलााइ पे्रम गछे। ाअफ्नो पे्रमप्रचत ाआमान्दार भए 

तापचन पह्ऱरचस्थचतको ाऄचघ ाईसले ाअत्मसमपषण गरेकह्ळ छ। 

४.५.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

     कृष्णिीर र सुनरेखामाझ पे्रम सम्बन्ध पााआन्छ। पे्रम सम्बन्धलााइ सामाचजक व्यिस्थाको मूल धारामा 

नपरेको ाऄनौपचाह्ऱरक सम्बन्धमा यी बााँचधएका दचेखन्छन्। दाुइ चभन्न जात गोष्ठीको सदस्य भएका हुनाले यी 

दाुइको सम्बन्ध सामाचजक समस्या भएको दचेखन्छ। कृष्णिीर तथाकचथत ाईच्चजात र सुनरूपा चनम्नजात भएको 

कारणले नै दाुइको सम्बन्धले औपचाह्ऱरक मान्यता प्राप्त गनष सकेको छैन। जातको भेदभाि नै कथामा िासदीको 

मूल कारण भएको छ। 

४.५.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कृष्णिीर र सनुरेखामाझ कुनै धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया भएको दसेखदनै। यी दाुइ कुनै धमीय पन्थका ाऄनुयायी 

पचन छैनन्। 
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४.५.२.५.नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      कथाको मूल नर चह्ऱरि कृष्णिीर धनी र सम्पन्न छ। ाउ गााईाँको मुचखयाको छोरा हो। धनी र सम्पन्न 

भएको कारणले नै सम्पूणष समाज ाईसको पक्षमा छ। सुनरेखा गरीब छे। ाउसाँग एक्ली बज्यूमाि सबल छ। यी दाुइ 

समाजको ठूलो हकैमसाँग डरााईाँछन्। यसरी कृष्णिीर र सुनरेखाको ाअर्जथक स्तरमा चिचभन्नता छ। ाअर्जथक 

ाऄसमानताको कारणले पचन दाुइको चियोग सहज भएको दचेखन्छ। कथामा, धनले धनीमानी मान्छेको मान-

सम्मान ह्लकन्न सह्लकन्छ भने्न कुरा चचिण गह्ऱरएको छ। सनुरेखाकह्ळ बज्यूलााइ एकरास धन सम्पचत्त ह्लदएर दाुइ पे्रमी 

नर-नारीको चिच्छेद गनष दबााई ह्लदाआएको छ।६१६ यसरी सनुरेखा र कृष्णिीरको पे्रमचिच्छेद गनषलााइ धनलााइ मूल 

ाअधार बनााआएको छ। 

४.५.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     सााँध पे्रमकथा हो। कृष्णिीर र सुनरेखा परस्पर पे्रम गछषन्। जातको भेदभाि दाुइको पे्रमले चजतेको छ। 

दाुइमाझ ाअचत्मक साँगै शारीह्ऱरक सम्बन्ध पचन स्थाचपत भएको दचेखन्छ। दाुइ पे्रमी-पे्रचमकाले परस्परमा ाअफ्ना 

सारा ाअन्तह्ऱरकताहरू साटासाट गरेका छन्। दाुइ नर-नारीले परस्परको मयाषदालााइ सम्मान गरेका छन।् 

सुनरेखाले कृष्णिीरको सामाचजक प्रचतष्ठालााइ ध्यानमा राखेर ाअफ्नो पे्रमको बचलदान ह्लदएकह्ळ छ। कृष्णिीरले 

पचन तीन िर्षसम्म सनुरेखाको खोजी गह्ऱरसहडकेो छ। ाउ जात र धन सबैको व्यिधानहरू भत्काएर ाअफ्नो 

पे्रमप्रचत गम्भीर लगााई राख्ने पे्रमी बनेको छ। कथामा, सुनरेखाको पे्रम ाऄचधक दडृ र शचिशाली दचेखन्छ। ाईसले 

ाऄन्तसम्म पचन कृष्णिीरको सामाचजक प्रचतष्ठामा धक्का नपुगोस् भने्न चेष्टा गरेकह्ळ छ र धेरै िर्षपचछ फकेर 

ाअफूकहााँ ाअाआपुगेको पे्रमीलााइ पुनाः ाईसको यथास्थानमा फकष न चििश बनााआह्लदएकह्ळ छ। सुनरेखाले चबनाशतष, 

चबना गुनासो र चबना दाबी कृष्णिीरको चशशुलााइ जन्म ह्लदएकह्ळ छ र पालन पोर्ण पचन गरेकह्ळ छ। यसरी ाईसल े

एक चनाःशतष पे्रमको ाईदाहरण प्रस्तुत गरेकह्ळ छ। 

४.५.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     सााँध कृष्णिीर र सनुरेखाको पे्रमकथा हो। यस पे्रमी-पे्रचमकामाझ यौनको प्रस्तुचत पााआन्छ। पे्रमी-

पे्रचमकामाझ नैसर्जगक कामनाहरूको ाईत्साहलााइ कथामा प्रकट गह्ऱरएको छ। फागु पूर्जणमाको प्राकृचतक पह्ऱरिेश र 

तरुण ाईमेरका पे्रमी-पे्रचमकाको रागात्मक ाअग्रहलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। नर-नारीमाझ पे्रमको 

गम्भीरता नै यौनको सौन्दयषमा पह्ऱरणत भएको छ। यसैकारण कथामा यौनलााइ बाचहरबाट थोचपएको चिशेर्  

६१६. मेरो चबन्ती सुचनदाेउ बूढी ाअमै! मेरो जात र लाज जोगााआदाेउ।... ाअजै राती ाअफ्नी नाचतनी चलएर छाः 

महीनासम्म कहीं जााआहाल, कृष्णेको चबह ेहोस् ाऄचन ाअाउ। पृष्ठ २१ 
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स्िरूप होाआन तर पे्रममय भािुकता भन्न सह्लकन्छ। सुनरेखा चििाहाऄचघ नै गभषिती बनकेह्ळ चशशुलााइ जन्म ह्लदएकह्ळ 

छ। यस ाअधारमा ाईसले यस यौन सम्बन्धलााइ खूबै स्िाभाचिक र प्राकृचतक प्रह्लिया माचनचलएकह्ळ छ। यसका 

चनचम्त ाईसलााइ कुनै ाऄपराधबोध नभएको ाऄचन कृष्णिीरप्रचत पचन कुनै गनुासो र दखुेसो राखेकह्ळ छैन। 

४.५.२.८ नरप्रचत नारीको धारणा 

सााँध कथामा नरप्रचत नारीको सकारात्मक धारणा पााआन्छ। सुनरेखाले कृष्णिीरप्रचत चनशतष समपषण 

गरेकह्ळ छ। पे्रमीको सामाचजक प्रचतष्ठाको चनचम्त ाउ सचेत दचेखन्छे। ाअफ्नो कारणले गदाष पे्रमीको मानसम्मानमा 

कुनै दोर् नपुगोस् भने्न ाऄन्तर कामना सनुरेखाले राखेकह्ळ छ। कथाको ाऄन्तसम्म पचन ाईसले यो कामना दढृतासाँग 

राखेकह्ळ छ। कथामा सनुरेखाले पे्रमप्रचतको ाअस्था बनााआराखेकह्ळ छ र ाअफूलााइ सम्पूणष बचलदान ह्लदएर पे्रमीको 

सुख र मयाषदाका चनचम्त तत्पर भएकह्ळ दचेखन्छ। 

४.५.२.९. नारीप्रचत नरको धारणा 

      कृष्णिीरले सुनरेखालााइ पे्रम गरेको छ। सम्पूणष समपषण पचन गरेको छ। पे्रचमकाको पे्रमप्रचत पूणष ाअस्था 

राखेको छ। यस ाअधारमा, कथामा नारीप्रचत नरको सकारात्मक धारणा रहकेो दचेखन्छ। सुनरेखाले गााईाँ  

छोडपेचछ एक दाचयत्िशील पे्रमी भएर ाईसल े तीन िर्षभह्ऱर पे्रचमकाको खोज गरेको छ।६१७ समय र स्थानको 

ाऄन्तरालले ाईसको ाअस्थामा कुनै ाऊणात्मक प्रभाि परेको दसेखदनै। ाऄन्तमा सुनरेखाले परायको चसन्दरुको सााँध 

दखेाएपचछ माि ाईसले ाअफ्नो ाऄलग बाटो ाऄप्नाएको दचेखन्छ। कृष्णिीरको पे्रमको गम्भीरताल े नारीप्रचत 

सम्मानजनक ाअस्था राचखएको बुचझन्छ। 

४.५.२.१०. पह्ऱरणचत 

      सााँध कथा पे्रमी-पे्रचमकाको चिछोडमा टुचगगएको छ। ाअडम्बरी सामाचजक प्रचतष्ठा र धनको दबााई पचन 

एाईटा सामाचजक िासदी भएको दचेखन्छ। जातको भेदभािले न ैकथामा द्वन्द्व सृचष्ट गरेको छ। तर सनुरेखाकह्ळ 

बज्यूले सहज रूपमा ाअत्मसमपषण गह्ऱरह्लदएकह्ळ हुनाले कथामा द्वन्द्व चशचथल भएको छ। कथामा दाुइ नर-नारीको 

सम्बन्ध सामाचजक परम्पराको कसीमा नै जोचखएर समाप्त भएको गह्ऱरएको छ। सामाचजक परम्पराको दबााईमा 

परेर नै कथामा ाअत्मसमपषण, पलायन र चियोगको िासदी घटेको पााआन्छ। कथामा पे्रममाचथ सामन्ती 

व्यिस्थाको दमनलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

 

६१७. मैले ाअफ्नो घर त्यागें। ाअज तीन िर्ष भयो, चतमीलााइ गााईाँ  गााईाँ  ाऄचन घर घरमा खोचजसहडेको छु। पृष्ठ २२ 
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कुनै ाऄन्जान गााईाँमा पुगेर सुनरेखाले कृष्णिीरको छोरोलााइ जन्मह्लदएकह्ळ छ। यस कनीज छोरोलााइ सुनरेखाले न ै

ाईसको लालन पालन गरेकह्ळ छ। कथामा कृष्णिीरले पचन ाअफ्नो पे्रमको ाआमान्दाह्ऱरता प्रस्तुत गरेको छ र 

सुनरेखालााइ खोज्द ै ाअाआपुगेको छ।६१८ तर सुनरेखाले धन, जात र चसन्दरुको सााँध परेको दखेााईाँद ै ाईसलााइ 

फकाषाआह्लदएको छ।६१९ यसरी कृष्णिीरको पे्रम प्रचतबद्धता कथामा स्पष्ट ैदचेखन्छ तर सनुरेखामा त्यो ाअत्मचिश्वास 

पााआाँदनै। ाउ परम्पराले हाचलह्लदएको सााँधमा नै सीचमत बनेकह्ळ छ। यसको फलस्िरूप यी दाुइ नर नारीको चबचमा 

सम्बन्धको नयााँ ाअयाम जोचडनसके्न सम्भािना रहकेो दसेखदनै। एाईटा पारम्पह्ऱरक समाज व्यिस्थाचभि रहकेा 

चिचिध एकााइहरूमाझ हुन ेसगघर्षलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। मननारायण प्रधानको चिचरानुसार सााँध 

कथामा ाअफ्नै गााईाँ  ठााईाँका पह्ऱरिेशमा ाअफ्नो मानसम्मान जोगााईनका चनचम्त तल्लो जातकह्ळ नारीचसत चबह ेगनष 

िचञ्चत गरााईने पृष्ठभूचममा कथा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।६२० सार रूपमा प्रचतलोभ चििाह िजषनाको प्रसगग कथामा 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

४.५.३. लो्न केो रहर 

लो्न ेको रहर चबनायो कथा सगग्रहमा सगगृचहत छैटौ ाँ कथा हो। यो मैना र रणह्ऴसगको दाम्पत्य जीिनको 

कथा हो।  

४.५.३.१. मनैा 

कथामा, मैना रणह्ऴसगको तरुणी पत्नी हो। ाउ नेपालको सदुरू पहाडी ाऄञ्चलको ाऄनाम गााईाँकह्ळ बाचसन्दा 

हो। ाउ ाअफ्नो पचतलााइ ाऄग्घोर पे्रम गछे र सधै ाँभह्ऱरको पचत सगगत चाहन्छे। ाउ भौचतक सुखभन्दा ाअचत्मक 

सुखमा चिश्वास राख्छे। 

४.५.३.२. रणह्ऴसग 

      लो्न ेको रहर कथाको मूल नर चह्ऱरि रणह्ऴसह हो। ाउ मैनाको पचत हो। ाउ पचन नेपालको सुदरू ग्रामीण 

ाआलाकाको तरूण पाि हो। ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ ाऄचत पे्रम गछष तर ाईसको पे्रममा भौचतक ाअस्था ाऄचधक दचेखन्छ। 

भौचतक सामग्रीहरूको माध्यमद्वारा ाउ ाअफ्नी पत्नीप्रचत पे्रम प्रस्तुचत गनषमा ाअनन्द मान्छ। 

 

६१८.  मैले ाअफ्नो घर त्यागे। ाअज तीन िर्ष भयो, चतमीलााइ गााईाँ -गााईाँ  ाऄचन घर घरमा खोचजसहडेको छु। पृष्ठ २२ 

६१९.  मुचखयाले रुचपयााँको सााँध हाले, बज्यूले जातको माया गह्ऱरन्, चतमी रुचपयााँले छेचलयौ, म जातले बााँचधएाँ। पृष्ठ २२ 

६२०.  हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृ. २५ 
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४.५.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      मैना र रणह्ऴसग चििाचहत जोडी हो। दाुइको एकल पह्ऱरिार छ। जोरी पाह्ऱर, छरचछमेकमा मेलजोल गरेर 

बसेका छन्। दाुइ पचत-पत्नीमा एाईटा सुखद ्दाम्पत्य जीिनलााइ बााँच्ने ाऄदम्य ाआच्छा रहकेो पााआन्छ। 

४.५.३.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      मैना र रणह्ऴसग ग्रामीण पृष्ठभूचममा हुकेका चह्ऱरिहरू हुन्। यी दाुइको कुनै चिशेर् धमीय पन्थ भएको 

पााआाँदनै। यसकारण दाुइमाझ कुनै धमष-ाअचरणको सन्दभष पााआाँदनै। 

४.५.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     मैना र रणह्ऴसग ज्यामी-ज्याला गरेर दाुःख-सुख जीिन धाने्न चनम्न ाअर्जथक िगषका प्रचतचनचध हुन्। चशक्षा र 

ाअधुचनक सचुिधादचेख टाढा बसेका सामान्य ग्रामीण नरनारी हुन् यी। दशेको कमजोर ाऄथषनीचतले ाईठाएको द्वन्द्व 

नै यस कथाको मूल समस्या हो भन्न सह्लकन्छ। कथामा नर-नारीमा ाअर्जथक समानता छ तर ाऄथषप्रचत दाुइमा चभन्न 

चभन्न धारणा छ। लो्न ेको रहर भन्नाले रणह्ऴसगको भौचतक सुखको ाअकागक्षा भने्न बचुझन्छ। पहाडी ाआलाकामा 

धन कमााईन े ाऄन्य साधन नभएको कारणले गााईाँका ाऄचधकाांश युिाहरूजस्त ै रणह्ऴसग पचन चिदशे गएर धन 

कमााईन चाहन्छ। ाउ ाअफ्नी पत्नीको लाचग मुगलाने चोलो फह्ऱरया ाऄचन चााँदीको एक जोडी बाला कमााईन 

चाहन्छ। तर मैनालााइ भन े भौचतक सुख र सामाचजक ाऄिस्थानभन्दा ाऄचधक पचतको ाअत्मीय सामीप्य नै 

बहुमूल्य छ। पचत-पत्नीको चिचार र ाआच्छा परस्पर चिरोधी भएको हुनाले न ैकथामा गचहरो द्वन्द्व ाईत्पन्न भएको 

पााआन्छ। यसरी लो्न ेको रहर कथामा भौचतक सुख र ाअचत्मक सुखचबचको द्वन्द्वात्मक स्िरूपलााइ दखेााआएको छ। 

रणह्ऴसगले धन कमाएर पत्नी चसगगानुषलााइ ाअफ्नो पुरुर्ाथषसाँग जोडकेो छ६२१ ाऄचन मैनाल े पचतको मायालु 

सामीप्यमा नारीत्िको ाऄचन्तम सुख दखेेकह्ळ छ।६२२ दिुैको ाअकागक्षा भोगमा केचन्रत छ तर पचतमा पुरुर्को 

पौरुर् ाऄहाँ छ र भौचतक ाअकर्षण ाऄचधक छ भने पत्नीमा नारीको पे्रमपूणष ाअग्रह छ र दाम्पत्य सहचायषको 

प्रीचतपूणष लालसा छ। पचतमा भौचतक लगन छ फलस्िरूप पत्नी चियोगलााइ झेल्नसके्न चुनौतीका चनचम्त ाउ तयार 

बन्छ तर पत्नीमा पचतप्रचत ाअचत्मक लगााई छ फलस्िरूप ाईसका चनचम्त पचत सुखभन्दा ठूलो धनको सुख हुन 

सकेको छैन। यी पचत पत्नी सखु प्राचप्तको बेग्ला बेग्लै धारणा बोकेर सहडकेा परस्पर चिपरीत ह्लदशाका यािीहरू  

 

६२१. ...के म त्यसो गनष सचिनाँ र? म मदषको छोरो होाआन र? पृष्ठ ३७ 

६२२.  ाऄहाँ, यो न्यानो काख, यो मायालु कुरा के त्यो एक छेस्को सुन चााँदीमा बेच्नु छ र? मलााइ चाचहएन। पृ. ३७ 
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बनेका छन्। कथामा पचत-पत्नीमा पे्रमभाि गचहरो छ तर दाुइको पे्रम प्रस्तुचतको माध्यम बेग्ला बेग्लै छन्। पचत 

धनद्वारा पत्नीलााइ सुख ह्लदन चाहन्छ तथा भौचतक सखुलााइ नै पे्रमको मानदण्ड माचनचलन्छ। पत्नी ाअफ्नो 

ाअत्मीय साथद्वारा पचतलााइ सुख ह्लदन चाहन्छे र ाअचत्मक सन्तुचष्ट नै सुखको एकमाि मानदण्ड हो भने्न मानेकह्ळ 

छ।६२३ 

कथामा ाअर्जथक समस्या गााँसबासको चिपन्नतासम्म पुगेको दसेखदनै। सामाचजक मयाषदा धनद्वारा नै 

चनधाषह्ऱरत हुन्छ भने्न कुरामा रणह्ऴसह चिश्वास गछष। पच्चीस िर्षपचछ ाउ चााँदीको गहना र केही रुचपयााँ बोकेर 

पत्नीकहााँ पुगेको छ। धनले पत्नीलााइ चसगगार गने ाईसको रहर पूरा भएको छ ाऄचन यसबाट सन्तुचष्ट चलने चेष्टा 

पचन ाईसले गरेको छ। तर मैनालााइ धन प्राचप्तको कुनै ाअनन्द छैन तर व्यथषमा चबतेको ाऄमूल्य जोबन र ाईमेरको 

ठूलो पछुतो छ। यसरी पचत-पत्नीमा समयलााइ जोख्ने बेग्ला बेग्लै गचणत भएको पााआन्छ। पचत ाअफ्नो बुढो 

ाईमेरमा यौिनको ाउजाष भनष चाहन्छ६२४ तर पत्नीमा समयबोधले ह्लदएको गचहरो चनराशा दचेखन्छ।६२५ 

४.५.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      रणह्ऴसग र मैनामाझ पे्रमको गचहरो बन्धन भएको पााआन्छ। दिुै एकाऄकाषलााइ प्राणपनले पे्रम गछषन्। तर 

दाुइ नर-नारी चभन्न मानचसकताका हुनाको कारणले ाईनीहरूको पे्रमको धारणा पचन बेग्ला बेग्लै छ। रणह्ऴसगलााइ 

पे्रमको ठोस र भौचतक प्रस्तुचत ह्लदन ु परेको छ भने मैना चनाःशतष ाअपसी सांसगषमा ाअस्था राख्छे। रणह्ऴसगल े

पे्रमलााइ ाअफ्नो ाऄहां र ाऄचभमानसाँग जोडरे बुझेको छ। मैना समर्जपत सामीप्यमा ाअस्था राख्छे। ाईसको पे्रममा 

चनदोर् सरलता छ। रणह्ऴसगको पे्रममा एक चनश्छल ह्लकचसमको कामना छ।६२६ ाईसको पे्रममा रोमान्सको सुन्दर 

पुट र  एक ह्लकचसमको ाऄपह्ऱरपक्व चञ्चलता भएको तर मैनामा एाईटा पह्ऱरपक्व दढृता पााआन्छ।६२७ पच्चीस िर्षपचछ 

दाुइमा यौिनको जोश, जााँगर र ाईत्साह दसेखदनै तापचन दाुइ एकाऄकाषप्रचत पे्रमभाि राख्छन्। पे्रमको ाअत्मीय 

प्रबलता प्रौढ ाईमेरमा पचन बााँचचरहकैे पााआन्छ। 

 

६२३.  चतम्रा मीठा र रचसला कुरा सुन्न पाए, हाँचसलो मुख हनेष पाए ाऄचन न्यानो काखमा सुत्न पाए म ाऄरू केही खोचज्दनाँ। पृष्ठ २८ 

६२४.  म ता ाअशा गछुष, ाअशाले ाअनन्द ह्लदन्छ, जीिन ह्लदन्छ, ाअशाले म बाचाँको हुाँ, ाअशाले म ाऄब जिान हुन्छु,- चतमीलााइ पचन 

तरुणी बनााईाँ छु। पृष्ठ ४७ 

६२५.  व्यथषमा स्िाङ पाछौ। चतमी ाअफू चााईरे बााँदर चबसाषाईने भाआसक्यौ, म त्यसैकह्ळ जोडी चााईरी त हुाँ चन। के सकाषाईाँछौ! पृष्ठ ४६ 

६२६. ...िहााँ फकेपचछ दशेी चुरा, फह्ऱरया, चोलो लाएर लेकमा चााँप गुरााँस ह्ऱटप्न जााईाँला।...त्यो ह्लदन ता मेरो चनचम्त चाडजस्तै हो। 

पृष्ठ ४५ 

६२७.  पूिषित्, पृ. ४५ 
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४.५.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

लो्न ेको रहर मैना र रणह्ऴसगको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो। परस्परमा पे्रमको प्रगाढता छ, यस पे्रम 

प्रगाढताचभि नै यौनको सौन्दयष पचन पााआन्छ तर ह्लकरातले ाऄत्यन्त शालीन र परोक्ष प्रकारले पचत पत्नीको यौन 

कामनालााइ प्रकट गरेका छन।् रणह्ऴसगलााइ ाअफ्नी पत्नीलााइ चुरा, फह्ऱरया र चोलो ाअह्लदले ससगारेर लेकमा चााँप 

गुरााँस ह्ऱटप्न जाने कामना राखेको पााआन्छ। यसबाट ाईसको नैसर्जगक कामनाहरूको प्रकट हुन्छ औ ाईसमा िस्तु, 

चसगगार र सौन्दयष पे्रमको झलक पााआन्छ। मैनामा रचत रागात्मक सौन्दयषलााइ स्पष्ट दखे्न सह्लकन्छ। पचतको 

शारीह्ऱरक सांसगष र सामीप्यको लालसा ाईसल े राखेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो यौिनपूणष ाईमेरलााइ पे्रम गछे। पच्चीस 

िर्षसम्म पचतले परदशेमा चबताएर नष्ट गह्ऱरह्लदएको ाअफ्नो सुन्दर बैंसको ाईसलााइ चिशेर् पश्चाताप छ।६२८ मैना 

ाअफ्नो ाईमेरको ाआच्छा-ाअकागक्षाहरूलााइ भरपुर चजाईन चाहन्छे। यी दाुइ पचत पत्नीले एकसाथ रहरे बााँच्नुपन े

महत्त्िपूणष समयमा चियोगको कष्ट खपु्न परेकोले दाुइको यौिन सम्बन्ध पराकाष्ठामा पु्न  ाऄसमथष भएको दचेखन्छ। 

पचत पत्नीको यौन जीिन ाअधा ाऄधुरो न ैभएको पााआन्छ। यौनको शचि र सौन्दयषलााइ भोग गने ाऄिसर पचत 

पत्नीलााइ प्राप्त नभएको न ैदचेखन्छ।६२९ 

४.५.३.८. नरको नारी सम्बन्धी धारणा 

रणह्ऴसग ाअफ्नी पत्नीलााइ पे्रम गछष। ाउ दाम्पत्य सम्बन्धसाँग ाआमान्दार पचन छ। ाईसले बुझे ाऄनुसारको 

सुख सन्तोर् पत्नीलााइ ह्लदन ेकोचशश पचन गछष। सुन चााँदीको गहनाले ससगारेर भौचतक िैभि ह्लदने ाआच्छा राख्छ। 

ाअफ्नी पत्नीलााइ ाउ सुन्दर र यौिनमय बनााईन र लेकाली ठााईाँमा चााँप-गुरााँसको सौन्दयष पान गनष चलएर जान े

रहर राख्छ तर ाअफ्नो भौचतक िैभिप्रचतको ाअकर्षणल ेगदाष पत्नीको ाअन्तह्ऱरक ाआच्छालााइ बुझ्न सकेको छैन। 

एक युिा पत्नीले पचतबाट चाहकेो सुख ाअनन्द र पे्रम ाईसले ह्लदन सकेको छैन। ययचप, नारीप्रचत यो ाईसको 

नकारात्मक धारणाको ाईपज भन्न सदकदनै तर ाईसको चनजी ाअन्तह्ऱरकता हो भन्न सह्लकन्छ।६३० 

४.५.३.८. नरप्रचत नारीको धारणा 

मैना रणह्ऴसगप्रचत समर्जपत मनोभाि राख्छे। ाईसल ेसुखको एकमाि ाअधार पचतलााइ नै मानेकह्ळ छ।  

 

६२८.  यी दाुइ टुिा चााँदीको चनचम्त चतमीले ाअफ्नो त्यो राम्रो रूप र कलकलााईाँदो बैंस त्यसै फाल्यौ। पृष्ठ ४६ 

६२९.  बैंसमा ह्लफरी ाअाईन सचिनाँ। पैसा कमााईने लोभले मलााइ सतायो। त्यसको साम ु रहरको साभार रूप मलााइ भ्रम सुन्दर 

प्रतीत हुन्र्थयो। पृष्ठ ४५ 

६३०.  हुाँदा हुन्, तर मेरो रहर ता चतमीलााइ मुगलान फैशनले ससगारूाँ लााँ भन्ने चथयो। पृ. ४६ 
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पचतको सामीप्यमा नै ाईसल ेजीिनको ाऄचन्तम सुख पााईने चिश्वास राखेकह्ळ छ। ाईसल ेभौचतक िैभि र सम्पचत्त 

सुखको लालसा राखेकह्ळ दसेखदनै। यस ाअधारमा नरप्रचत ाईसको सकारात्मक धारणा छ। ठूलो ाअस्था र 

चिश्वाससाँग ाईसल े परदशे गएको पचतलााइ पच्चीस िर्षसम्म पखेकह्ळ छ। ाअफ्न ै नसैर्जगक ाआच्छाहरूको दमन 

गनुषपरेको ाऄसन्तुचष्टले ाउ पचतप्रचत चिरोधी भएकह्ळ छैन। ाईसको यो ाऄसन्तुचष्ट कुन्ठा बन्न पाएको छैन। ाउ ाअफ्नो 

पचतप्रचत सचहष्णु ाईदार र प्रचतबद्ध भािना राख्छे र पचतको ाअकागक्षाहरूको कदर गछे। 

४.५.३.९. पह्ऱरणचत 

कुल चमलाएर मैना र रणह्ऴसगको दाम्पत्य सम्बन्धलााइ साथषक र सफल भन्न सदकदनै। जीिनको 

महत्त्िपूणष पच्चीस िर्षको ाऄिचधभह्ऱर पचत-पत्नी एकसाथ बस्न सकेनन् यसकारण कुनै चिशेर् ाईपलचब्ध पचन 

हाचसल गनष सकेनन्। यस ाईमेरमा दाुइ नर-नारीको भौचतक सुखको ाऄिसर रहकेो छैन न त ाईत्साह र ाउजाष न ै

बााँकह्ळ रहकेो छ। पचत-पत्नीले सामाचजक, ाअर्जथक, धार्जमक, भौचतक ाअह्लद कुनै पचन ाअयामलााइ साथषक प्रकारले 

बााँच्न सकेको छैन र यी दाुइको दाम्पत्य सम्बन्धबाट कुन ैचिशेर् ाईपलचब्ध पचन प्राप्त भएको छैन। मननारायण 

प्रधानले यस कथामा भएको गचतचिचधलााइ एक सामाचजक परम्परा नै भएको कुरा मानेका छन्।६३१ 

४.६. बटुिा कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

बटुिा कथा सगग्रहमा चारिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। बह, कथा, बटुिा र सुख यी कथाका नामहरू 

हुन्। यी सब ै सामाचजक चिर्यिस्तु भएका कथाहरू हुन्। यी कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धलााइ 

चनम्नप्रकारले चििेचना गनष सह्लकन्छ, 

४.६.१. बह कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

बह कथा पूिषदीचप्त शैली र प्रथमपुरुर् दचृष्टचबन्दमुा रचचएको छ कथामा कथािाचक स्ियां र सााँचहलीको 

पे्रम प्रसगग रचचएको छ।  

४.६.१.१. कथािाचक 

बह कथामा कथािाचक स्ियां मूल नायक हो जो एकजना सामान्य ग्रामीण व्यचि हो। ाउ घााँस दााईरा र 

पशुपालन गछष। ाउ बीस िर्े तरुण ाईमेरमा हुाँदा घटेको घटनालााइ कथामा बुचनएको छ। ाउ ाईमेरको जोशल े

भह्ऱरपूणष युिा हो। ाउ सााँचहलीलााइ पे्रम गछष। दचैहक सम्बन्ध पचन राख्छ तर ाईसले पे्रमको प्रचतबद्धता भने राख्न 

सकेको छैन। 

६३१. हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृष्ठ ५२ 
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४.६.१.२. सााँचहली 

      सााँचहली बह कथाकह्ळ मूल नारी पािा हो जो एकजना सामान्य गााईाँले तरुणी हो। ाउ पचन घााँस दााईरा, 

जगगलपात गछे। ाउ सिह िर्षकह्ळ मस्त तरुणी ाईमेरकह्ळ चह्ऱरि रहकेह्ळ छ। ाउचभि पचन ाईमेरको ाअिेग र जोश 

भह्ऱरएको छ। ाउ कथािाचकलााइ पे्रम गछे। पे्रमीसाँग रचतसुखमा पचन सहभागी बन्छे। ाउ सम्पूणष समर्जपत पे्रचमका 

दचेखन्छे।  

४.६.१.२. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथािाचक र सााँचहली परस्पर पे्रमी पे्रचमका हुन्। यी दाुइ समाजको मूलधारामा औपचाह्ऱरक मान्यता 

प्राप्त नभएको पे्रम सम्बन्धमा बााँचधएका छन्। जगगलको एकान्त भीरपाखामा यी दाुइको पे्रमले चिकास हुन े

मौका पाएको छ। दाुइको पे्रममा ाअचत्मकसाँगै दचैहक चमलन पचन भएको पााआन्छ।६३२ भला-पञ्चले यसलााइ 

महाभारत कथामा भएको दषु्यन्त र शकुन्तलाको सम्बन्ध ाऄथाषत् गन्धिष चििाहको रूपमा स्िीकार गनष सह्लकन्छ 

भने्न प्रस्ताि राखेको भए तापचन६३३ पे्रमी स्ियांले पे्रचमकासाँगको सम्बन्धलााइ ाऄस्िीकार गरेको हुनाल ेकथामा 

ाऄको िासदी ाईत्पन्न भएको पााआन्छ। यस घटनाल ेनारीप्रचत पुरुर्को िस्तुगत धारणा नै प्रबल भएको दचेखन्छ। । 

पे्रमीको बाबुले पचन सााँचहलीसाँगको सम्बन्धलााइ झ्यास र कचसगगरसाँगको सम्बन्ध भनरे हलेा गरेको छ।६३४  

६.४.१.३. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      कथािाचक र सााँचहलीमाझ कुनै चिशेर् ाअर्जथक चभन्नता दचेखएको छैन। चतनीहरु चनम्निगीय नर-नारी 

हुन्। ाऄथषनीचतले दाुइको सम्बन्धमा कुनै चिशेर् प्रभाि पारेको दसेखदनै। 

६.४.१.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     कथािाचक र सााँचहली कुनै चिशेर् धार्जमक पन्थ चिशेर्का सदस्यहरू होाआनन ् यसकारण दाुइको 

सम्बन्धमा कुनै चिशेर् धार्जमक भूचमका दसेखदनै।  

 

६३२.  ाउ लाचडएर मेरो काखमा पल्टी। ाईस बेलाको मन त्यसरी ाअफ्नो काखमा एाईटी तरूणी लचडबचड खेल्दा मैले स्िगषको राजै 

पाए झै ाँ ठानेाँ। सांसारको सुख त्यहीं हो ह्लक भने झैं लाग्यो। ाईसले मायालु स्िरमा भनी – चतमी कचहले चबह ेगने? मेरा राजा 

दाजु! पृष्ठ २ 

६३३.  ...यो हुने कुरै हो, चैने महाभारतमा पचन दषु्यन्त र शकुन्तलामा यस्तो भएको कुरा छ। कण्ि मुचनले चैने बेला पु्ेन  बेलामा 

छोरीलााइ लो्ेन को घरमा पठाएका चथए।... चैने ाअज जो चतमीहरूले पचन त्यहीं गऱ्यौ। पृष्ठ ६ 

६३४.  मेरो बाबु गजे ‘नाहक बाजे! चतमी मेरो कपालमा झ्यास थुपाछौ। हरे मेरो छोरोको चशर ाईठााईनुपलाष।’ पृ.६ 
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६.४.१.५. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कथािाचक र सााँचहलीमाझ पे्रमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। दिुै परस्पर स्िताःस्फूतष र प्राकृचतक रूपल े

ाअकर्जर्त भएका छन्। दिुै एकाऄकाषलााइ पे्रम गछषन्। यो पे्रम ाअचत्मक माि नभएर दचैहक पचन छ। दाुइले 

एकाऄकाषमा ाअफूलााइ समर्जपत रहने िाचा बन्धन गरेका छन्। सााँचहली जीिनको ाऄचन्तम समयसम्म पचन 

पे्रमीप्रचत समर्जपत र ाअस्थािान दचेखन्छे । कथािाचकल ेपचन सााँचहलीलााइ पे्रम गरेको छ तर ाईसल ेाअफ्नो पे्रम, 

प्रचतबद्धता कायम राख्न सकेको छैन। यहााँ, पे्रमी पारम्पह्ऱरक घेरामा बााँचधएको डरपोक र कायर चह्ऱरि बनेको छ। 

यसले पे्रम सम्बन्ध एकोहोरो ह्लिया होाआन तर दोहोरो प्रह्लिया हो ाऄचन नर-नारी दिुैको समान प्रस्तुचतमा फचलत 

हुने सौन्दयष हो भन्ने कुरा बुझाएको दचेखन्छ। 

६.४.१.६. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      कथािाचक र सााँचहलीमाझ पे्रमको गचहरााआ यौनाचारसम्म पुगेको दचेखन्छ। कथामा यौन सम्बन्धलााइ 

ाऄत्यन्त नैसर्जगक र प्राकृचतक प्रह्लियाको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ तर कालान्तरमा ाउ ाअफ्नो गभष र गभषिती 

पे्रचमकालााइ चनदषयतापूिषक ाऄस्िीकार गछष।६३५ कथामा पे्रमीले यौनको मयाषदालााइ बचााईन सक्दनै। ाईसल े

नारीलााइ ाअफ्नो यौनक्षुधा पूर्जतको साधन माि ठानेको दचेखन्छ। यसप्रकार कथामा नर-नारीमाझको यौन 

सम्बन्ध ाईत्तरदायी र मयाषदापूणष बन्न सकेको छैन। कथामा, दाुइको सम्बन्धलााइ दषु्यन्त शकुन्तलाको पे्रम 

सम्बन्धसाँग तुलना गह्ऱरएको भए तापचन कथाको ाऄन्तसम्म पे्रमीलााइ कुनै ाऄचभज्ञानको ाऄिस्था ाअएको पााआाँदनै। 

६.४.१.६. नरप्रचत नारीको धारणा 

  बह कथामा नारीले नरप्रचत सम्पूणष चिश्वास र ाअस्था राखेकह्ळ छ। सााँचहलील े एक पे्रचमकाको रूपमा 

ाअफ्नो पे्रमीप्रचत सम्पूणष समपषण गरेकह्ळ छ। ाईसको यो समपषण ाऄत्यन्त प्राकृचतक र स्िाभाचिक छ। ाईसले ाऄचन्तम 

समयसम्म पे्रमीलााइ पे्रम र ाअ्यको लाचग चनिेदन गरेकह्ळ छ।६३६  

६.४.१.७. नारीप्रचत नरको धारणा 

      बह कथामा नरले नारीप्रचत सम्मानजनक धारणा राखकेो छैन। नारीप्रचत यही हये दचृष्टकोण भएको  

कारणले गदाष न ैाउ ाअफ्नो पे्रमप्रचत प्रचतबद्ध बन्न सकेको छैन। ाईसलााइ नारीको ाऄचस्मता र मयाषदाको कुनै मूल्य 

छैन। ाउ गभष तुहााईने कुरा गछष।६३७ ाईसलााइ नारीको जीिनसाँग पचन कुनै सरोकार छैन र सााँचहलीलााइ खोलामा 

६३५.  के मेरो ाआज्जत खोल्ने त? ाअफ्नो करनीको फलभोग, कसले मसाँग ाअाईन लायो? पृष्ठ ७ 

६३६.  यो हुकोस, चतम्रो एक कुनामा ठााईाँ  दाेउ, यो चतम्रै हो। पचछ म कहीं जााईली। पृष्ठ ७ 

६३७.  दबााइ खााइ, चछाः मेरो त्यो बुचद्ध सम्झाँदा ाऄचहले पो पछुतो लाग्छ। पृ. ६ 
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हाम फालेर मन ेगाली ह्लदन्छ।६३८ यी सबै तुच्छ र ाऄनुत्तरदायी कायषहरू ाईसल ेनारीप्रचत नकारात्मक चिचारले 

पे्रह्ऱरत भएर नै गरेको बुचझन्छ। कथामा ाईसको चह्ऱरि ह्ऴहसात्मक बनकेो छ। ाईसल े नारी सस्तो, मूल्यहीन र 

महत्त्िहीन िस्तु माि हो भने्न बुचझन्छ। 

६.४.१.८. पह्ऱरणचत 

     कथामा नर-नारीको पे्रम सम्बन्ध चिछोडमा ाऄन्त भएको छ। कथामा मृत्युको योग छ। पे्रमीबाट धोखा 

पाएपचछ गभषिती सााँचहलील ेाअत्महत्या गरेकह्ळ छ। कथामा पे्रमको मयाषदालााइ कायम राचखएको छैन। चपतृतन्िी 

व्यिस्थालााइ नै िचषस्िशाली व्यिस्थाको रूपमा स्थाचपत गह्ऱरएको छ। कथामा कुनै चिशेर् सकारात्मक 

सामाचजक ाईपलचब्ध प्राप्त भएको दसेखदनै। 

४.६.२. कथा कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्ध :  चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      कथा एाईटा सामाचजक चिर्यिस्तु भएको कथा हो। कथामा जह्ऱटल ह्लकचसमको नर नारी सम्बन्धलााइ 

चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। मीरा, रमेश र नरेश कथाका मलू चह्ऱरिहरू छन्। 

 ४.६.२.१. मीरा 

     मीरा यस कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। मीरा एक चशचक्षत र स्य तरुणी हो। ाउ नरेशसाँग पे्रममा परेकह्ळ 

छ र स्िेच्छाले चििाह गरेकह्ळ छ। ाईसले चििाहलााइ एकप्रकारको ाअत्मसमपषणको ाऄथषमा चलए पचन जीिनलााइ 

सकारात्मक ाईपलचब्धको रूपमा चलने एक तरुणी नारी हो मीरा। 

४.६.२.३. रमशे 

      रमेश यस कथाको ाऄको चह्ऱरि हो। ाउ जिान छ। स्य र ाअधुचनक छ। ाईसले ाअफ्नो पे्रमभाि मीरालााइ 

प्रकट पचन गरेको छ। नरेशको चह्ऱरि राम्रो नभएको जानकारी पचन ाईसल े मीरालााइ ह्लदएको छ। ाउ मीराको 

शुभचचन्तक र  एकजना ाऄसल साथी बन्न सके्न गुण भएको युिा हो भन्न सह्लकन्छ। 

४.६.२.४.नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      पचहले मीरा र नरेशमाझ पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको र पचछ यो सम्बन्ध चििाहमा पह्ऱरणत भएको छ। 

यसरी एक पे्रमी-पे्रचमका पचत-पत्नीमा सांचस्थत बनेका छन्। रमेश कथाको ाऄको चह्ऱरि हो। ाउ मीराप्रचत ाअग्रही  

६३८. मेरो ताँ जस्तीलााइ बसे्न ठााईाँ  छैन। जा खोलामा हाम् फाल्। पृष्ठ ७ 
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छ। ाउ मीरालााइ पे्रम गछष तर ाईसको पे्रम एकोहोरो माि छ। मीराले स्पष्टसाँग ाईसको पे्रमलााइ ाऄस्िीकार गरेकह्ळ 

छ।६३९ 

 ४.६.२.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      मीरा र नरेश कुनै पन्थ चिशेर्को सदस्य होाआनन ् यसकारण धार्जमक, पारम्पह्ऱरक सांस्कार चिशेर्को 

ाऄन्तर्क्रिया दाुइमाझ छैन। 

४.६.२.६. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      कथामा मीरा र नरेशको ाअर्जथक चस्थचत घनात्मक नै छ। दिुैको जीिनशैली  स्िच्छन्द र सम्पन्न छ। 

मीराले ाअफ्नो मााआतीघरमा भौचतक सुखभोग गरेकह्ळ छ६४० भने नरेश ाऄझ बेसी िैभिशाली छ भने्न कुरा 

बुचझन्छ।६४१ ाईनीहरू चसनेमा र चथएटर जान्छन्। पाकष  भ्रमणमा जान्छन्। चििाहमा भव्य प्रीचतभोज गछषन्। दाुइ 

पचत-पत्नीको िास्तचिक पेशा के भन्ने स्पष्ट छैन ययचप, कथामा ाअर्जथक द्वन्द्व पााआाँदनै। 

४.६.२.७. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

मीरा र नरेशमाझको पे्रम सम्बन्ध नै चििाह सम्बन्धमा स्थाचपत भएको पााआन्छ। यी दाुइ नर-नारीको 

दाम्पत्यमा पे्रमको भूचमका कमजोर भएको पााआन्छ। चििाहको थोरै समयपचछ नै पचत-पत्नीमाझ चनकै ठूलो दरुत्ि 

सृचष्ट भएको दचेखन्छ। पचत-पत्नी दिुै एकला-एक्लै र बेग्ला-बेग्लै चस्थचतमा बस्न थाले।६४२ दाुइमाझको 

भािनात्मक सौहादषता ाऄत्यन्त चछटो नष्ट भएको पााआन्छ। नरेशको परस्त्रीगमन, लापरिाहीपन, िेिास्ता र 

गैरचजम्मेिार व्यिहारले मीरालााइ ठूलो कष्ट ह्लदएको छ। चििाह सांस्थाचभि ाऄसमञ्जस्य, ाऄसन्तुलन र ाऄसन्तुचष्टल े

मीराको मानचसकता पचन चि्ृगखल भएको दचेखन्छ। ाउ कचतसम्म चिचक्षप्त भाइ भने रमेशको पे्रम ाऄस्िीकार 

गरेकोमा ाईसलााइ पछुतो भएको छ६४३ ाऄचन रमेशकह्ळ प्रेचमका (भािीपत्नी)साँग पचन ाइष्याष गने भएकह्ळ छ।६४४  

४.६.२.८.नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      मीरा र नरेशचबच यौनको सामान्य पारस्पह्ऱरकता नभएकै बुचझन्छ। पचत-पत्नीमाझ पे्रमजस्तो 

भािनात्मक सामञ्जस्य नभएपचछ यौनको रागात्मक तीव्रता पचन चशचथल ाऄिस्थामा पुगेको बुचझन्छ। नरेश  

६३९. म परााआकह्ळ भाआसकें कह्ळ, हामीलााइ यो सोहााईाँ दनै। पृ. १२ 

६४०. म ाअफ्नो त्यो ठुलो दाुआतले घरको ाअफ्नै कोठामा ्ृांगार मेचमा बसेर सोंचचरहकेो। पृष्ठ ११ 

६४१. ाईनी एकजना नामी ाऄचन धनी िह्लकलका ाईत्तराचधकारी चथए। िहााँ म स्िगीय सुख भो्न  सक्थेाँ। पृ. १० 

६४२. ाईनी चनत्य राचत चसनेमा, चथएटरबाटम  एघार बजीचतर ाअाईाँथे। म प्रायाः ाईनैलााइ कुह्ऱररहन्थेाँ।... म खोरचभि थुचनएको 

मुसोजस्तो चथएाँ। पृ. ११ 

६४३. ...म चनमषम छु। मैले चप्रयतमको कदर गह्ऱरनाँ। चनमषम चतचम हौ, मेरो सामु ाअयौ ाँ। पृष्ठ १६ 

६४४....मैले हात जोडेर ाऄचभिादन गरें तर मेरो हृदयमा एकतमासको खलबली मचचयो। त्यो युितीचसत म ाइष्यािती भएाँ। पृष्ठ १४ 
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ाअधा रातमा माि घर फकष न्छ भने मीरा एकान्त रातमा जागेर समय काह्ऱटह्लदन्छे। 

४.६.२.९. नरप्रचत नारीको धारणा 

कथामा चििाहपचछ नरेश ब्यचभचारी बनेको हुनाले मीराको पचत प्रचतको धारणा नकारात्मक भएको 

छ। ाईसले पचतसुख पााईन नसकेकह्ळ हुनाले ाईसको क्षोभ ाअफ्नो पचतप्रचत छ सम्पूणष नरप्रचत होाआन भने्न नै दचेखन्छ 

ह्लकनभने ाउ रमेशलााइ चनदषयी भने्न पक्षमा छैन। कथाको ाऄन्तमा ाईसले पुनर्जििाह गरेकह्ळ हुनाले ाईसको नर 

ाअस्था बचनरहकैे छ भन्न सह्लकन्छ। 

४.६.२.१०. नारीप्रचत नरको धारणा 

      कथामा नरेशले मीराप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको पााआाँदनै ाईसले ाअफ्नी पत्नीलााइ ाअचत्मक र 

शारीह्ऱरक सुख ह्लदने प्रयास पचन गरेको छैन । यी ह्लियाहरूको ाअधारमा नारीप्रचत ाईसको धारणा नकारात्मक छ 

भन्न सह्लकन्छ। ाईसले नारीलााइ सस्तो, चििेकहीन, खेलको साधन र िासनापूर्जतको औजारको रूपमा माि 

चलएको दचेखन्छ। 

४.६.२.११. पह्ऱरणचत 

कथामा पे्रमी-पे्रचमकाको पे्रमले सामाचजक स्िीकृचत पाएर चििाह सांस्थाको चनमाषण भएको छ। तर 

ाऄत्यन्त शीघ्रतासाँग मीरा र नरेशको चििाह व्यिस्था भत्केको पचन छ। नरेश परस्त्री पे्रममा डुबेको छ भने मीराल े

दोस्रो सांसार बसाएकह्ळ छ। 

४.६.३. बटुिा कथामा चचचित नर नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      बटुिा, बटुिा कथा सगग्रहको शीर्षक कथा हो। बटुिा र करुणाको प्रेमकथा यसमा रचचएको छ।  

४.६.३.१. बटुिा 

      बटुिा कथाको मूल नर चह्ऱरि बटुिा नै हो। कथाभह्ऱर जाचतिाचक सांज्ञाद्वारा नै सम्बोधन गह्ऱरए तापचन 

कथाको ाऄन्तमा ाउ रणिीर ह्ऴसह हो भने्न सत्य ाईद्घाटन भएको छ। ाउ एाईटा चनरुद्दशे्य बटुिा भएर धेरै ह्लदनदचेख 

यािा गह्ऱररहकेो छ। ाउ एकजना सामान्य बटुिाको रूपमा करुणाको घरमा बास बसेको छ। ाउ करुणाको चमि 

साथै चशक्षक पचन बनेको छ। िास्तिमा ाउ मधेसका धनीमानी धनिीर खचतिडाको एक्लो छोरो चथयो। बाबुको 

मृत्युपचछ ाईसको सम्पूणष सम्पचत्त ाअह्लद नष्ट भयो। यस पीरले चपरोचलएर ाउ चनरुद्दशे्य बटुिा भएको छ। ाउ 

चशचक्षत, स्य,र चिनयी छ। बालककालमा कुन ैएक बालासाँग भएको चनदोर् प्रीचतको स्मरण सााँचेर बााँचकेो छ। 
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४.६.३.२. करुणा 

      करुणा बटुिा कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो जो सुिेदार साहबेकह्ळ एक्ली छोरी हो। ाईसले ाऄनुनय गरेर 

बटुिालााइ ाअफ्नो घरमा राखेकह्ळ छ। ाउ बटुिाको चमि र चशष्या दिुै बनेकह्ळ छ। सरल, सुशील र चोखो हृदय 

भएकह्ळ यस कन्याचभि यौिनको सुन्दर र कोमल भािना पााआन्छ। 

४.६.३.३. नर-नारीको सामाचजक सम्बन्ध 

      यस कथामा, बटुिा र करुणाको चििाहपूिषका जीिन प्रसगगलााइ कथामा रचचएको छ। यसैकारण यो 

एाईटा पे्रमकथा हो। बाटोमा भेह्ऱटएको बटुिालााइ करुणाले ाअफ्नो घरमा बास ह्लदन्छे। यही सहिासमा दाुइमाझ 

परस्पर ाअकर्षण र प्रीचत सृजना भएको दचेखन्छ। कथाको पूिाषद्धषभह्ऱर बटुिा र करुणा पे्रमी-पे्रचमका हुन्। यसरी 

यी दाुइ एाईटा सामाचजक सांरचनाचभिै ाऄनौपचाह्ऱरक सम्बन्धलााइ पालन गने र नर-नारी हुन्। कथाको ाऄन्तमा 

दाुइलााइ सुिेदार साहबेको ाअशीिाषद प्राप्त भएको छ र दाुइ पचत-पत्नीमा सांचस्थत भएका छन्। 

४.६.३.४. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     बटुिा र करुणाको पे्रम प्रसगगलााइ केन्र गरेर रचचएको कथा भएकोले दाुइ पे्रमी-पे्रचमकामाझ ाअर्जथक 

ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर थोरै भएको पााआन्छ। तर यी दाुइको ाअर्जथक ाऄिस्थान तत्काचलक चस्थचतको लाचग चभन्न छ। 

करुणा सम्पन्न र स्थाचपत घरकह्ळ छोरी हो भने बटुिा त्यहीं घरमा बास बस्न ाअाआपुगेको चनरुद्दशे्य यािी। ाउ 

बटुिालााइ ाअफ्नो ाअच्त पचन भन्छे जसले गदाष बटुिाले ाअत्मसम्मानमा ठूलो धक्का लागेको ाऄनुभि गछष। बटुिा 

एक सम्पन्न र सम्माचनत घरको सदस्य भए तापचन ाईसको तत्काल ाऄिस्था एक गरीब यािीभन्दा बढी केही 

छैन। यस्तो चस्थचतमा पचन दाुइ ाऄञ्जान नर-नारीमाझ सहयोगी, सहचर र ाअत्मीय भािनाको चिकास हुाँद ैगएको 

छ।६४५ दाुइमाझ चििाह सम्बन्ध स्थाचपत हुनमा पचन दाुइको ाअर्जथक व्यिधानले कुनै ाऄन्तर पानष पाएको छैन। 

४.६.३.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     बटुिा र करुणा कुन ै चिशेर् धमष तथा पन्थ चिशेर्का ाऄनुयायी छैनन ् यसकारण धार्जमक सम्बन्ध 

चिकासको ाऄिसर छैन।  

४.६.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     बटुिा र करुणामाझ रहकेो पे्रम ाऄप्रत्यक्ष छ ाऄथिा यस कथामा पे्रमलााइ सोझो रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको 

छैन। बटुिामा चिचारको गम्भीरता छ। ाउ चनकै पह्ऱरपक्व प्रकारले व्यिहार गने व्यचि हो र ाउ ाअफ्नो ाऄतीतका  

६४५. चतमीलााइ म ाअफ्नो िैभि दखेााईन ाआच्छा गर्क्रदनाँ तर एकजना साथी झै ाँ ाअफ्नो पानुष चाहाँदछु। पृष्ठ २३ 
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ाऄनुभिले पचन खाह्ऱरएको छ। नयााँ ठााईाँमा ाईसले ाईस्तो खुलेर ाअफ्ना भािनाहरू पोख्न पचन सकेको पचन छैन तर 

करुणामा यौिनको चञ्चलता छ। ाउ धेरै ाईदार र मुि भएर व्यि भएकह्ळ दचेखन्छे।६४६ ाउचभि एाईटा नैसर्जगक 

ह्लकचसमको कोमलता छ र पे्रमको ाअन्तह्ऱरक ाअग्रह दचेखन्छ।६४७ दिुैले बाल्यकालको ठो स्मृचतलााइ बचााआराखेका 

छन् जसको सूि समातरे दाुइको पे्रमले स्पष्ट र साकार रूप पाएको छ। पे्रममा ाअत्माको ाअग्रहसाँगै दहेको राग 

पचन ाअकचस्मक प्रकारल ेघटेको छ तर यस ह्लकचसमको रागात्मक प्रस्तुचतलााइ करुणाले सहज प्रकारल े चलएको 

छैन।६४८ बटुिाको मानचसकतामा िर्ौंाऄचघको छाचपएर बसेको बालसखीको प्रीचतको प्रभािले यस्तो घटना 

घटेको हो भने्न चिचार छ।६४९ कथामा पे्रम चिस्तारैसाँग प्रगाढ हुाँद ै गएर ाऄन्तमा ाअफ्नो ाऄतीतको यथाथष 

ाऄचभज्ञान भएपचछ दाुइको चमलन भएको छ। 

४.६.३.६. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      बटुिा कथामा नर-नारीको नसैर्जगक ाअकर्षणको सौन्दयष रचचएको छ। कथामा पे्रमको शालीन स्िरूप छ 

भने यौनको ाअग्रहलााइ ाऄचनिायष माचनएको छैन। जगगलको एकान्त पह्ऱरिेशमा बटुिाको रागात्मक भािना 

व्यि भएको कुरालााइ पचन ाऄचत सूिात्मक प्रकारले प्रस्ततु गह्ऱरएको छ। बटुिाको यस्तो प्रस्तुचतलााइ करुणाल े

स्िागत गनष सकेकह्ळ छैन बरू क्षबु्ध बनकेह्ळ छ।६५० बटुिालााइ पचन ाअफ्नो यस प्रस्तुचतको लाचग ठुलो पछुतो 

भएको दचेखन्छ।६५१ यसरी यी दाुइ तरुण नर-नारीमाझ पे्रमको ाअचत्मक स्िरूपलााइ नै प्राथचमकता ह्लदएको 

दचेखन्छ। 

४.६.३.७. नरप्रचत नारीको धारणा 

     करुणाले बटुिाप्रचत चिशेर् ाअदर र ाअस्था राखेकह्ळ दचेखन्छ। ाअफ्नो बाल्यकालमा बसेको ाऄबोध 

प्रीचतलााइ पचन ाईसले सााँचेर राखेकह्ळ छ। बटुिाप्रचत ाईसको भािना एाईटा ाअत्मीय साथीको रूपमा नै ाईद्घाह्ऱटत 

भएको दचेखन्छ। करुणाले बटुिालााइ एकजना चशक्षकको रूपमा सहज रूपले स्िीकार गनष सकेको छैन । नरप्रचत 

नारीको चोखो र पचिि भािना रहकेो दचेखन्छ। 

६४६. बटुिा। ाअज खूब रमााआलो ह्लदन छ, घुम्न जााउाँ । खोलापाह्ऱर सेतै फूल फुलेको छ, त्यो डुचलाअाउाँ । 

६४७. पचत भोजको ह्लदन छ, चतमी ाअफ्नो कचिताको ह्लकताप र बााँसुरी बोक, म केही खाने कुरा बोकुाँ ली। िहााँ िनभात पचन 

खााईाँला। 

६४८. नीच, पाखण्डी, कामुक, मैले चतमीलााइ त्यस्तो नीच भािले हरेेकह्ळ छैन। 

६४९. म पचन चतमीजस्तै कसैलााइ प्रेम गथे। ाउ सानै पााँच िर्षकह्ळ चथाइ, म तेह्रको चथए। मेरा ाअमा बाबु चथए, त्यही बेला ाउसाँग 

मेरो प्रेम बसेको चथयो। माफ गर करुणा। मैले चतम्रो ाऄपमान गरे। पृष्ठ २५ 

६५०. ाईनले करुणाका ाअाँखामा हरेे, त्यहााँ सारा सृचष्ट नै भष्म पाने िोधाच्न  दचन्करहरे्थयो- नीच पाखण्डी, कामक। पृष्ठ २५ 

६५१. ओहो, ओफ, मैले के ाऄनथष गरेाँ तर म ाअफ्नो होशमा चथाआनाँ। त्यही भूल भुल्न मलााइ चबदा दाेउ करुणा। पृ. २७ 

 

४.६.२.८. नारीप्रचत नरको धारणा 
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      करुणाप्रचत बटुिाले चिशेर् स्नेह र ाऄनरुाग राखेको छ। करुणा नै ाईसको बाल्यकालीन पे्रम हो भने्न कुरा 

थाहा भएर पचन ाउ चिनयपूिषक चुपचाप बसेको छ। ाअफ्नो तत्कालीन गरीबी ाऄिस्थाले ाईसलााइ चििश 

बनाएको छ। ययचप, ाअफ्नो ाऄहांमाचथ कुन ै प्रकारको चोट नपुगोस् भने्न सचतेता ाईसमा पााआन्छ।६५२ ाउ 

करुणाप्रचत चिशेर् ाअदरभाि राख्छ यसकारण नै ाअफ्नो भािनात्मक दबुषलताका चनचम्त ाईसलााइ क्षोभ भएको 

दचेखन्छ। कथाको ाऄन्तसम्ममा बटुिाले करुणाको भािनात्मक ाअग्रहको सम्मान गरेको दचेखन्छ। 

४.६.२.८. पह्ऱरणचत 

     बटुिा कथाको सांयोगात्मक ाऄन्त भएको छ। दाुइको प्रेमले सामाचजक मान्यता प्राप्त गरेको छ र चििाहको 

सांस्थामा सांचस्थत भएको छ। यसरी दाुइ पे्रमीहरू समाज व्यिस्थाको मूलधारामा पसरे दाम्पत्य सम्बन्ध पालन 

गनष तत्पर बनकेा छन्। 

४.७. ाअाँधी बहे्ररी कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

      ाअाँधी बहे्ररी कथा सगग्रहमा तेह्रिटा कथाहरू सगगृ्रचहत छन्। यी सगगृचहत कथाहरूमध्ये कचतपय 

कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धलााइ मूल चिर्य बनााआएको छ। यी कथाहरूमा चचचित नर-नारीको सम्बन्ध 

ाऄिस्थानलााइ यस प्रकारले चिशे्लर्ण गनष सह्लकन्छ। 

४.७.१. चिमला 

      चिमला, ाअाँधी बहे्ररी कथा सगग्रहमा सङगृचहत पचहलो कथा हो। यसलााइ पे्रमकथा भन्न सह्लकन्छ। 

कथामा चिमला, राजेन्र र ाऄरुणको चिकोणात्मक सम्बन्धको कथा बुचनएको पााआन्छ।  

४.७.१.२.राजने्र 

   राजेन्र कथाको मूल नर पाि हो जो चिमलाको पे्रमी हो। ाउ ाअर्जथक दचृष्टले सम्पन्न तर ाऄचल बढी 

ाऄहगकारी दचेखन्छ। 

४.७.१.२३. चिमला 

यस कथाको मूल नारी चह्ऱरि चिमला हो। ाउ सोह्र िर्षकह्ळ चमलनसार सुन्दरी छे। 

६५२. ाईसबेला म बाटो बाटो सहचडरहथेें। त्यहीं नााईाँ  मलााइ सुहााईाँ र्थयो तर ाअज ठूला घरको एाईटी बाचलकाको चशक्षक हुाँ। 

पृष्ठ २० 
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४.७.१.४. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      राजेन्र र चिमला एकाऄकाषलााइ पे्रम गछषन्। दाुइको पे्रम चििाहमा पह्ऱरणत हुन नसकेको कारणले गदाष 

ाऄनौपचाह्ऱरक सम्बन्धमा नै यो सीचमत रहकेो दचेखन्छ। 

४.७.१.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      राजेन्र र चिमलामाझ कुनै ह्लकचसमको धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया भएको ाईल्लेख छैन। यी दाुइ नर-नारीको 

सम्बन्धमा धमषको भूचमकालााइ चचिण गह्ऱरएको छैन। 

४.७.१.५ नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      राजेन्र र चिमलामाझ ाअर्जथक ाऄसमानता छ । राजेन्र ठााँह्ऱटलो छ, बक्स क्यामेरा बोकेर सहड्छ, 

फोटोग्राफह्ळ ाईसको शौक हो भने्न बुचझन्छ। ाऄरुणको चिचारमा राजेन्र घमण्डी छ ह्लकनभन ेाउ धनी छ। चिमला 

चचयाकमानमा काम गने सामान्य नारी छे। ाईसको चिचारमा राजेन्र माि होाआन सबै धनी माचनसल े

गरीबहरूप्रचत नराम्रो व्यिहार गछष। यस ह्लकचसमको दमन व्यचिगत होाआन सामाचजक हो भने्न ाईसको चिचार 

पााआन्छ। राजेन्रको ाअर्जथक ाऄहगकारले गदाष न ैाईसले चिमलालााइ ाअफ्नो रुचपयााँ परेको सामान सरह व्यिहार 

गछष औ यसकारण न ै दाुइको चििाह बन्धन हुन नसकेको हो भने्न ठहर पचन चिमलाले गरेकह्ळ छ।६५३ यसरी 

कथामा ाअर्जथक चििाद भएको दचेखन्छ। 

४.७.१.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      चिमला, एाईटा पे्रमकथा हो।तर यसमा प्रस्तुत भएको पे्रम सम्बन्ध ाऄसामान्य छ । राजने्र र चिमला दाुइ 

पे्रमी हुन् तर पे्रम सम्बन्धी दाुइको धारणा र ह्लियाकलाप सामन्य छैन। ाऄचानक राजेन्रको चििाह भएको छ। 

जसको कारण कथामा दखेााआएको छैन। चिमलाप्रचत ाईसको चिशेर् ाईत्तरदाचयत्ि ाऄचन सांिेदनशीलता केही भएको 

दसेखदनै। राजेन्र स्िभािले पचन ाईस्तो सकारात्मक नभएकोले  ाईसको पे्रममा पचन स्िाभाचिकता र घनात्मक 

पक्ष न्यून दचेखन्छ। चििाहपचछ पचन ाउ चिमलामाचथ ाअफ्नो ाऄचधकारको दाबी गछष।६५४ ाईसको पे्रमभािमा 

ाइष्याषको लक्षण ाऄचधक छ जसको फलस्िरूप ाउ ाऄरुणप्रचत ह्ऴहसात्मक व्यिहार गछष। स्ियां चिमलालााइ पचन 

कुटचपट गछष। चिमलाले पे्रम चििाहमा पह्ऱरणत हुनैपछष भने्न एकतफी धारणा राखेकह्ळ छैन। राजेन्रको चििाह  

६५३. ...चतमी ाअफै साम्यिादी चिचार चलएर पचन पुाँजीिादी नै छौ। ाअफूभन्दा गरीबसाँग चतमीले पचन राजेन्रले जस्तै व्यिहार 

गनेछौ। सबै पुरुर्हरूले हामी स्त्रीहरूमाचथ ाईस्तै व्यिहार गनेछन्। जसरी राजेन्रले मसाँग गरे। ती हाम्रा थाप्लामा टेके्न दानि 

दिे न हुन्। पृष्ठ ११ 

६५४. सुन्यौ ाऄरुण। राजेन्र मलााइ चतमीसाँग बसेको दखेी ह्ऱरयासो, ाअफ्नो चार दाम लागेको बारीजस्तो मलााइ ठान्छ क्यारे। तर 

ममाचथ कसैको केही लागधाक छैन। जोसाँग पचन बोल्न सक्छु, बस्न सक्छु, जान सक्छु। पृ. ११ 
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भाआसकेको भए तापचन परस्पर मैिी तथा िासनाहीन पचिि पे्रम चचरजीिन बचााआराख्ने ाअग्रह राखेकह्ळ छ औ 

ाईसले पे्रमलााइ जीिन चजाईने ाऄनन्यतम ाउजाष मानेकह्ळ छ।६५५ चिमलाको पे्रम शतषहीन र चनश्छल दचेखन्छ। 

राजेन्रको ाऄहगकारी स्िभाि थाहा भएर पचन ाउ एक समर्जपत र ाअदशष पे्रमको प्रस्तुचत ह्लदन तयार छे भन े

ाअफ्नो पे्रमीबाट पचन यही ाअदशष पे्रमको ाऄपेक्षा गछे। यसैले ाईसल े राजेन्रको सम्पूणष भूलहरूलााइ क्षमा गनष 

सकेकह्ळ छ।६५६ यस कथामा चिमलाको ाअदशष पे्रमलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

४.७.१.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चिमला, कथामा पे्रमलााइ ाऄहगकार, ाइष्याष, मान-ाऄचभयान, समपषण ाअह्लद माध्यमहरूबाट प्रस्ततु 

गह्ऱरएको छ। मनुष्यका जम्मै ह्लियाकलापहरूको ाऄन्तरमा यौनको ाअग्रह हुन्छ भने्न िायडको मान्यतालााइ 

सन्दभषमा राख्दा भने यस पे्रमसम्बन्धमा यौनको ाऄचधकारलााइ मान्न सह्लकन्छ। ययचप, कथामा ाऄप्रत्यक्ष तर सूक्ष्म 

यौनाकर्षणलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। 

४.७.१.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      यस कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा सकारात्मक र नकारात्मक दिुै पााआन्छ। चिमला राजेन्रप्रचत 

चिमलाको पे्रम ाअत्मीय र ाअदशष छ। ाईसको राजेन्रप्रचतको ाअस्था चनाःशतष र ाऄनन्त छ भने्न बुचझन्छ।६५७ ययचप, 

ाउ राजेन्रको व्यिहारले ाअहात पचन भएकह्ळ छ यसकारण सम्पूणष नरजाचत नै नारी जाचतका चनचम्त शोर्क र 

चनदषयी हुन्छ भने्न धारणा राख्छे।६५८ ाईसको चिचारमा नरजाचत नारी जाचतको थाप्लामा बसेर शासन गने 

दानिरूपी दिेता हुन्छन्। तर ाईसल ेराजेन्रको ाऄनके भलूहरूलााइ क्षमा गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ, यसबाट ाईसले नरप्रचत 

ाईदार र चनाःशतष धारणा राखेकह्ळ हो भने्न सदकदनै ह्लकनभने ाऄरुण र राजेन्रजस्ता युिकहरुमा ाउ कुनै ाऄन्तर 

पााईाँ ह्लदन र ाउ यस्ता युिकहरूलााइ चिश्वास पचन गर्क्रदन्।६५९ 

४.७.१.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

     चिमला कथामा नारी सम्बन्धी नरको धारणा नकारात्मक दचेखन्छ। ाअफ्नी प्रेचमका चिमलाप्रचत 

 

६५५. तपाईंको त्यो प्रेम पाएर पुनाः मेरो हृदय मौलााईनेछ। हाम्रो जीिनमा निीन ज्योचत जागृत हुनेछ। पृष्ठ ७ 

६५६. ...बरू दधूको माखो सम्झेर चटक्क नफाल्नु होला। पृष्ठ ७ 

६५७. कारण, ाऄचघका ाऄनेक दोर्हरू हुाँदा पचन ाऄचन ाऄचहले तपाईंले ाईिो धोका दददा पचन ाअज ह्लदनभह्ऱरको ाअाँसुले तपााआाँको सम्झना 

पखाल्न सकेन, त्यो रहनेछ, रहोस्। पृष्ठ ७ 

६५८. सबै पुरुर्हरूले हामी स्त्रहरूमाचथ ाईस्तै व्यिहार गनेछन्, जसरी राजेन्रले मसाँग गरे। ती हाम्रा थाप्लामा टेके्न दानि देि न हुन्। 

पृष्ठ ११ 

६५९.  म युिकहरूमाचथ चिश्वास गर्क्रदनाँ। चिशेर् चतमीजस्ता युिकहरूसाँग। पृ. १४ 
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राजेन्रले कुनै चिशेर् सांिेदनशीलता राखेको पााआाँदनै।चिमलाको चिचारमा, राजेन्रले चिमलालााइ गरीब र नारी 

दिुै भएकह्ळ हुनाले ाऄिहलेना गरेको हो। कथाको ाऄन्तमा चिमलाको ाईदार धारणाले गदाष राजेन्र बााँचेको छ तर 

ाईसले कृतज्ञता ज्ञापन गने मौका पचन पाएको छैन। 

४.७.१.१०. पह्ऱरणचत 

     चिमला कथा चियोगमा टुचगगएको हुनाले यो चियोगान्तकथा हो। कथामा राजेन्र र चिमलाको ाऄसफल 

पे्रम प्रसगगलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। राजेन्रले चिमलाको चोखो पे्रमको सम्मान गनष सकेको छैन। ाउ ाअफ्नो 

पे्रमप्रचत ाऄनुत्तरदायी बनेर ाऄरू नै कन्याचसत चबह ेगछे। ाईसको बेपिाषहपनले कथामा ाइष्याष, ाऄहगकार, ह्ऴहसा, 

घमण्ड ाअह्लदको ाई्ि भएको छ। कथाको ाऄन्तमा राजेन्रले गरेका सब ैाऄपराधलााइ चिमलाले क्षमा गह्ऱरह्लदएकह्ळ 

छ। यसरी कथामा प्रेमको नकारात्मक र सकारात्मक दिुै स्िरूप दखेााआएको छ।  

४.७.२. चबदा 

      चबदा ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको दोस्रो कथा हो। यस कथामा नामहीन नर-नारीको पे्रम सम्बन्धलााइ 

कचथएको पााआन्छ। 

४.७.२.१. नर 

     चबदा  कथामा चचिण गह्ऱरएको मूल नर चह्ऱरि ाऄनाम छ। ाउ सेनामा कायषरत कमषचप्रय र दशेभि  

ब्यचि हो। ाउ ाअफ्नो कमषचनष्ठाको कारणले पे्रचमकालााइ भेट्न िर्ौंसम्म ाअाईन नसके तापचन  ाईसले ाअफ्नी 

पे्रचमकालााइ चनाःस्िाथष र चनाःशतष पे्रम गरेको छ। 

४.७.२.२. नारी 

      चबदा कथामा चचिण गह्ऱरएको मूल नारी चह्ऱरि पचन ाऄनाम छ। ाउ ाऄठाह्र िर्ष पुगेकह्ळ तरुणी नारी हो। 

यसकारण ाईसमा ाईमेरको ाऄधीरता र ाअकुलता पााआन्छ। ाउ ाअफ्नो प्रेमीप्रचत समर्जपत चह्ऱरि हो। 

४.७.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      चबदा कथाका नर-नारीमाझ पे्रमको सम्बन्ध छ। यो पे्रम चििाह बन्धनमा पह्ऱरणत हुनसकेको छैन 

यसकारण सामाचजक सम्बन्धको मूलधारामा यो सम्बन्ध सांचस्थत हुन सकेको छैन।  

४.७.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      चबदा कथाका नर नारीमाझ कुनै धार्जमक प्रसगग भएको पााआाँदनै। यी दाुइ कुन ैधमीय पन्थका ाऄनुगामी 

नभएका हुनाले धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर  पचन रहकेो छैन। 
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४.७.२.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      चबदा कथाका नर-नारीमाझ ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको पचन कुनै ाऄिसर भएको दसेखदनै। ाअर्जथक प्रसगगले 

दाुइको पे्रम प्रसगगलााइ कुन ै चिशेर् प्रभाि पारेको दसेखदनै। नायकल े  जोिनका रमााआला ह्लदनहरू फौजमा 

चबतााईन ु ाअर्जथक चििशता नभएर दशेप्रचतको समपषण भन्न सह्लकन्छ। कथामा नर-नारीमाझ ाअर्जथक िाद-

चििादको ाऄिस्था भएको पााआाँदनै। 

४.७.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      चबदा मूलताः पे्रमकथा हो र यसमा दाुइ नर-नारीचबच भएको गचहरो पे्रमप्रसगग चचिण गह्ऱरएको छ। 

कथामा पे्रमी-पे्रचमकामाझ ाईमेरमा ाऄठाह्र िर्षको ाऄन्तर पााआन्छ। पे्रमीमा ाअयुको सचेतता छ। यसकारण ाउ 

पे्रचमकालााइ स्ितन्ि चनणषय चलने ाईदारता दखेााईाँछ।६६० तर पे्रचमका शरीर र ाअय ुनभएर हृदयको महत्त्ि ाऄचधक 

हुन े कुरालााइ मान्यता ह्लदन्छे।६६१ यसरी कथामा साचत्िक र ाअचत्मक पे्रमलााइ बचाएर राचखएको छ। पे्रमको 

ाऄमरत्ि चनत्य रहने तर बैंस बैलेर झने यथाथषलााइ स्िीकार गह्ऱरएको छ। यो कथा सांिादात्मक शैलीमा लेचखएको 

छ यसकारण पे्रमाचभव्यचिका कथनहरूले भह्ऱरएको छ। युद्धभूचममा जान लागेको पे्रमीको पीडा यस कथामा 

पााआन्छ।६६२ पे्रमको कोमल र ममषस्पशी ाऄनुभूचतले दाुइको सम्बन्धलााइ सांिेदनशील बनाएको दचेखन्छ। पे्रचमकाको 

लाचग पे्रम भचिको स्तरसम्म पुगेको दखेााआएको छ।६६३ पे्रमीको मृत्युले पचन ाईसको पे्रमलााइ ाऄमर बनााआह्लदएको 

छ। पे्रचमकाको साचत्िक समपषण नै कथाको मूल कर्थय भएको पााआन्छ।६६४ 

४.७.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चबदा कथामा पे्रमलााइ एक पचिि भािनाको रूपमा ग्रहण गह्ऱरएको छ यसकारण जेजचत प्राचप्त छन् सब ै

एक समर्जपत पे्रम र  ाअस्थाबाट चिकचसत भएका छन्। यस ाअधारमा यौनको भूचमका कथामा गौण छ भन्न  

 

६६०. ...यस्तो कुरा नसम्झे पचन युद्ध टााँचगएला, बीस िर्ष काटमारमै म भुलुाँला ाऄचन ता ाऄचहल्यै पैंतीस पुगेको पचपन्न पुगुाँला, के भयो 

र त्यसबेला ाअजको रमााआलोपन ाअाईने छैन। पृष्ठ १७ 

६६१.  माया प्रीचत बैचलदनै, यौिन िैचलएर गए के? जाओस् कसको यौिन चनत्य रहकेो छ र? तर प्रेम त गरेर पचन चजाईाँद ैरहन्छ। पृष्ठ 

१७ 

६६२.  चतम्रो यो सेतो फूलको मालाले मेरो यािामा बाटैभह्ऱर, पुगेपचछ छााईनीमै ाऄचघ बढेपचछ युद्धक्षेिमै चतमीलााइ सम्झुाँला। चजन्दगी 

धुजाधुजा होला तर यो माला सम्झनाको चचनु बचसरहला। पृष्ठ १७ 

६६३.  ...खतनाचभि पचन प्रेमीको ाऄनुहार लुक्दनै, भिले भगिानलााइ चचन्दछ। पृष्ठ २३ 

६६४.  त्यस्तो कुरा न गरन, म पर्जखरहुाँली। यो सम्झना-ाअशाको पखाषल लाएर मायाको रेशमी डोरीले बााँधी हृदयको ह्लकलोमा 

ाऄल्झााआराखुाँली। पृष्ठ १६ 
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सह्लकन्छ। पे्रमी पे्रचमकाको भेटघाटमा पचन रागको चमठासपूणष ाअल्हाद ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले प्रकट गह्ऱरएको छ।६६५ 

पचत-पत्नी सांसगषको ाअह्लादलााइ चशष्ट प्रकारले कल्पन गह्ऱरएको छ।६६६ पत्नीको लाचग पे्रमी पे्रचमकाको माझ 

स्थानको चिराट दरुत्ि छ। यसकारण रागात्मक सांसगषको ाऄिसर यस चस्थचतमा कम नै भएको पााआन्छ। कथामा 

साचत्िक पे्रमको स्िरूपलााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ।६६७ 

४.७.२.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      चबदा कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा सकारात्मक छ। ाईसल े पे्रमीप्रचत ाअफ्नो सम्पूणष समपषण 

राखेकह्ळ छ। सिह िर्षको ाईमेरमा पे्रचमकामा चनकै राम्रो पह्ऱरक्वता ाअएको ाऄचन समयको साथसाथै ाऄझ पह्ऱरपक्व 

हुाँद ैगएकह्ळ दचेखन्छ। नरप्रचत ाईसको पे्रमभाि ाऄटल र दढृ छ। समयको ाऄन्तराललााइ चजतेर पे्रचमकाले पे्रमीप्रचत 

समर्जपत पे्रम गरेकह्ळ छ। ाईसले पे्रम नै जीिनको बाटो र लक्ष्य बनाएकह्ळ छ। कथामा नर व्यािहाह्ऱरक रूपमा 

प्रचतबद्ध (कठोर) भए तापचन यस कठोरतामा कमषप्रचत चनष्ठािान भएको दचेखन्छ।६६८ 

४.७.२.९. नारीप्रचत नरको धारणा 

      चबदा कथामा नारीप्रचत नरको धारणा पचन सकारात्मक छ। ाईसले पचन ाअफ्नी पे्रचमकालााइ भरपूर पे्रम 

गरेको छ। ाउ ाअफ्नी पे्रचमकालााइ ाईदार िातािरण पचन ह्लदन तयार छ ह्लकनभने ाऄठाह्र िर्ष ाईमेरको व्यिधान 

दाुइमाझ छ।६६९ ाअफू फौजी हुनाले युद्धको मैदानबाट फकष न नसके्न ाअशगकाले पचन ाउ िस्त छ यसकारण ाउ 

ाअफ्नी पे्रचमकालााइ ाअफ्नै स्ितन्ि चनयषण चलने सल्लाह ह्लदाआरहन्छ। ाउ नारीप्रचत सांिेदनशील ाअस्था राख्ने व्यचि 

दचेखन्छ। 

४.७.२.१०. पह्ऱरणचत 

      चबदा कथा चियोगमा ाऄन्त भएको छ। पे्रचमकाले पे्रमीको लामो प्रतीक्षा गरेकह्ळ छ ाऄचन जीिनको ाऄचन्तम 

क्षणमा प्रेमी पचन पे्रचमकालााइ भेट्न ाअाआपुगेको छ। पे्रमीले मृत्यु िरण गरेको छ ाऄचन पे्रचमकाले धीर हृदयले चबदा  

६६५. कहााँ बसुाँ?/यहााँ मेरो काखमा/चछाः कसरी बसुाँ?/हुन्छ खोाआ चतम्रो कपाल...।/ यो एकचछनलााइ कचत प्यारो गरेको?/के साथमा 

सहड़्ने मान्छेको यचत पचन हक हुाँदनै? पृ. १६ 

६६६. सौतै माचलककह्ळ भए चन त, बरू एकै झल्को दखेा परेन, हााँचसरहेको मुख, एकैपल्ट बोलुन, शीतल बचन, एकैखेप छोाईन, 

जीाई नै रोमाञ्च हुने गरी। पृ. २१ 

६६७. ाआन्रबहादरु छेिी,हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृ ११७ 

६६८. लो्ेन  माचनस हामीझै ाँ भािुक हुाँदनैन्। समयले ाईनीहरूलााइ सधााईाँ दनैन्, समयलााइ सधााईाँछन्। ाईनीहरू पचछ हेदनैन्, ाऄचघ 

ब्छन्। ाईनीहरूको जीिन धन हो, कमष चछनु र समय ढुगगा फोरेर महल बनााईाँछन्। पृ. २१ 

६६९. यो चतम्रो कुसुमे यौिन माड्ने पाप मलााइ भो्न  नलगााउ। पृ. २३ 
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ह्लदएकह्ळ छ। कथाले पे्रमको एाईटा ाईदार र सचहष्णु स्िरूपलााइ चचिण गरेको छ। एक युद्धरत फौजीको पे्रमको 

सांिेदनशीलता र कमषचनष्ठा भएको पे्रमकथा हो। 

४.७.३. जनुलेी 

      जुनेली ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको तेस्रो कथा हो। यो पचन एाईटा पे्रमकथा हो। कथाका मूल चह्ऱरि 

जुनेली र चौकह्ळदार हुन्।  

४.७.३.१. जनुलेी 

      जुनेली जनुेली कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो जो चौकह्ळदारलााइ पे्रम गछे। 

४.७.३.२. चौकह्ळदार 

      चौकह्ळदारको कुनै व्यचििाचक सांज्ञा छैन। जनुेली ाईसको बालसखी हो, जसप्रचत ाउ पे्रमभाि राख्छ। 

४.७.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      जुनेली र चौकह्ळदारमाझ पे्रम सम्बन्ध छ ाऄचन यो सम्बन्ध चििाहमा पह्ऱरणत हुन सकेन। यी दाुइ पे्रमी-

पे्रचमकाको पे्रमले समाजको औपचाह्ऱरक मान्यता प्राप्त गनष नसकु्नको एकमाि कारण जातको भेदभाि भएको 

दचेखन्छ। जुनेलीको पह्ऱरिारलााइ जात बचहष्कार गह्ऱरएको हुनाल े सामाचजक हुक्कापानी बन्द गह्ऱरएको थाहा 

लाग्छ।६७० त्यसैल ेन ैजुनेली र ाईसकह्ळ ाअमा एकान्त, एकलास घरमा बस्छन् जहााँ सामान्य माचनसहरूको ाअित-

जाित चनर्ेध गह्ऱरएको छ।६७१ ाअपद-चिपद, दाुःख चबरामी पदाष यस पह्ऱरिारलााइ ठूलो ाऄसुचिधा हुन ेबुचझन्छ। 

यसरी, सामाचजक परम्पराको कठोरतामा परेर यी नर नारीको प्रेम प्रसगग चिकचसत हुन नपाएको दचेखन्छ। 

४.७.३.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      जुनेली र चौकह्ळदार कुन ै धार्जमक सांस्थाका ाऄनुयायी छैनन्। ाईनीहरूको पे्रममा धमषको भूचमका छैन। 

जातको भेदभाि कुनै धार्जमक ाअचरण नभएर सामाचजक कुरीचत माि भएको हुनाले यी दाुइमाझ कुनै धार्जमक 

सम्बन्धको पक्ष पााआाँदनै। 

४.७.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     जुनेली र चौकह्ळदार एाईटै गााईाँमा बसोबास गने, चनम्नस्तरीय ाअर्जथक िगषका प्रचतचनचध हुन्। जनुेली  

६७०. त्यसको गोठालो चथयो एाईटा सानजुात – जुनेलीका बाबु मरेपचछ चतनीहरूको ाईठबस भएको हो। गााईाँ  घरले यसै र यहााँ 

चनकालेका हुन् चयनीहरूलााइ, ती चबगे्रका चछताहार। पृष्ठ ३६ 

६७१.  तर हामीकहााँ जनापाहरू पचन ाअाईाँदनैन्। एकपल्ट त जााआह्लदनोस् न हरे्क्रदनोस् न। पृ. ३७ 
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कथामा ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको कुनै चिशेर् ाऄिसर भएको छैन तापचन, यी दाुइले सामाचजक परम्पराको ाऄचघ 

ाअत्मसमपषण गनुषमा ाअर्जथक रूपले चनम्नस्तरको हुन ुपचन एाईटा कारण हो भन्न सह्लकन्छ। 

४.७.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      जुनेली कथाको कथािस्तु न ै जुनेली र चौकह्ळदारमाझको पे्रम सम्बन्ध हो। दाुइमाझ प्रचतलोम सम्बन्ध 

स्थाचपत भएको दचेखन्छ। चौकह्ळदार ाईच्चिणष र जनुेली चनम्न िणषको सदस्य हुनु नै कथाको मूल िासदी भएको 

दचेखन्छ। दाुइ नर-नारी परस्पर समर्जपत पे्रम गछषन्। दाुइले ाअाअफ्नै ठााईाँबाट पे्रमको ाईत्तरदाचयत्ि चनभााईने प्रयास 

गरेका छन्। चौकह्ळदार समाजको सबै परम्पराहरूलााइ चजतेर जनुेलीलााइ चििाह गनष चाहन्छ तर जुनेली भने 

ाअफ्नो पे्रमीलााइ ाअफूले गदाष कुनै सामाचजक लाञ्छना नलागोस् भने्न सचेतता राख्छे।६७२ ाउ यो पे्रम प्रसगग 

चििाहमा पह्ऱरणत हुनु ाऄसम्भि माचनचलएकह्ळ छ।६७३ जनुेलीलााइ ाअफ्नो पे्रमीको सामाचजक प्रचतष्ठाको ठूलो 

चचन्ता ाऄचन यसकै चनचम्त ाईसले ाअफ्नो पे्रमलााइ बचलदान गरेकह्ळ छ। ाईसल ेपे्रममा प्राचप्तको लालसा राखेकह्ळ छैन 

बरू साचत्िक र ाअचत्मक पे्रम गरेकह्ळ छ। चौकह्ळदारमा पचन पे्रमको गम्भीरता दचेखन्छ, ाईसले सामाचजक 

व्यिधानहरूलााइ चजत्ने कोचशश गरेको सगकेत छ तर ाउ ाऄसफल बनकेो छ। सामाचजक रीचतको व्यिस्थामा 

दाुइको प्रेम दचबएको दचेखन्छ। 

४.७.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      जुनेली र चौकह्ळदारमाझ माझ हुन सके्न नसैर्जगक ाअकर्षण छ। तरुण ाईमेरको प्राकृचतक ाअकागक्षाल े

ताचनएर यी दाुइ परस्परमा पे्रमी पे्रचमका बने। यस स्ितस्फूतष सम्बन्धदचेख बाचहर कुन ैयौनजचनत ाऄन्तर्क्रिया यी 

दाुइमाझ भएको पााआाँदनै।  

४.७.३.८. नरप्रचत नारीको धारणा 

जुनेली चौकह्ळदारलााइ पे्रम गछे। पे्रमीको सामाचजक प्रचतष्ठाको ख्याल राख्छे। पे्रमीको स्िस्थ सामाचजक 

जीिनको कामना राख्छे। यी ाअधारहरूमा जुनेलीले चौकह्ळदारप्रचत सकारात्मक धारणा राखेकह्ळ स्पष्ट हुन्छ। 

जुनेलीले ाअफूभन्दा बढी चौकह्ळदारको कल्याण कामना राखेकह्ळ छ। 

 

६७२. ...ाऄचन मलााइ लान खोज्छ, तर यिो गााईाँ लेहरूको बीचमा सबैले ाईसलााइ चहयाएको हामीले कसरी हहे्ऱरसकु्न र? पृष्ठ ३६ 

६७३.  त्यस्तो ाअशा ता ाऄब मैले गनुषछैन। नभए चार िर्ष ाऄचग नै हामी चििाह सूिले भाचगसके्न चथयौ ाँ। पृ. ३६ 
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४.७.३.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चौकह्ळदार जुनेलीलााइ पे्रम गछष। ाउ जुनेलीलााइ लकुह्ळचोरी भेट्न ाअाईाँछ तापचन ाईसको पे्रममा कुनै 

ाऄनैचतक दबााई छैन। यस ाअधारमा जुनेलीप्रचत चौकह्ळदारले सकारात्मक धारणा राखेको बुचझन्छ। 

४.७.३.१०. पह्ऱरणचत 

      जुनेली कथामा जुनेली र चौकह्ळदारको पे्रम सम्बन्धले चििाह सांस्थाको मान्यता पाएको छैन। कथामा 

जातको भेदभािजस्तो समस्या पचन समाधानहीन भएर चस्थर बसेको दचेखन्छ। पे्रमी-पे्रचमकाले यस समस्याको 

सामना गरेर यसलााइ चनुौती ह्लदनुभन्दा ाअत्मसमपषण गनुष नै एक माि ाईपाय बुझेको दचेखन्छ। यस ाअधारमा यस 

कथाले समाजलााइ कुनै घनात्मक प्राचप्त ह्लदनसकेको दसेखदनै। 

४.७.४. भटेेपचछ 

      भेटेपचछ ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको चौथो कथा हो। यो नरिीर र ाईसकह्ळ पत्नी सााँचहलीको कथा हो।  

४.७.४.१. नरिीर 

      नरिीर कुनै एाईटा ाऄनाम गााईाँको युिकको नाम हो। सााँचहलीसाँग ाईसको चििाह भएको एकिर्ष माि 

भएको छ। ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ पे्रम गछष। ाअधुचनक चशक्षा दीक्षाको ाऄिसर ाईसले पाएको छैन। 

४.७.४.२. सााँचहली 

     सााँचहली कुनै एक ाऄनाम गााईाँकह्ळ तरुणी नारी हो। एक मचहनााऄचघ ाईसको चििाह नरिीरसाँग भएको छ। 

ाउ ाअफ्नो पचतप्रचत पे्रम गछे। 

४.७.४.३. नर-नारीमाझको सामाचजक सम्बन्ध 

      नरिीर र सााँचहली पचत-पत्नी हुन्। पह्ऱरिारका ाऄन्य सदस्यहरूको ाईल्लेख नपााआएको हुनाले दाुइको एकल 

पह्ऱरिार चथयो भन्ने सह्लकन्छ। चििाह भएको एक िर्ष नचबत्द ैपरदशे लागेका हुनाल ेाऄरू सामाचजक ाऄन्तर्क्रियाको 

ाऄिसर कम भएको दचेखन्छ।  

४.७.४.४. नर-नारीमाझमा धार्जमक सम्बन्ध 

नरिीर र सााँचहली गााईाँका सामान्य नर नारी हुन्। कुन ै धार्जमक पन्थ चिशेर्को ाऄनुयायी नभएका 

चह्ऱरिहरू हुन ्यी। यसकारण कुनै धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर कथामा पााआएको छैन। 
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४.७.४.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      नरिीर र सााँचहली दिुै चनम्नाअर्जथक िगषका सदस्यहरू हुन।् चििाहपचछ पचन दाुइमाझ ाअर्जथक समझदारी 

छ। दाुःख सुख खान पु्न े ाअयस्रोत भए पचन ाअफ्नो बन्धक परेको बारी ाईकास्ने बुता चतनमा छैन यही समस्या 

सामाधान गनषलााइ दिुै परदशे लागेका हुन्। यसरी पह्ऱरिारमा ाअाआपरेको ाअर्जथक चिपद झेल्ने कमषमा पचत पत्नी 

दिुैको समान सहभाचगता रहकेो पााआन्छ। पचत पत्नी गरीब छन् तर स्िाचभमानी दचेखन्छन्। ाऄन्य कुनै चिशेर् 

लालसा पूरा गनषका चनचम्त नभएर ाअफ्नो माटोको पे्रमले यी दाुइ परदचेशएका छन तापचन दाुइमा कुनै ठूलो 

ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा भएको दसेखदनै। 

४.७.४.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      नरिीर र सााँचहली परस्पर गचहरो पे्रमभाि राख्छन्। चयनीहरूको गृहस्थीको ाअधार नै पे्रम भएको 

बुचझन्छ। एक मचहनााऄचघ चसलगढी रेलिे स्टेशनमा चिछोचडएपचछ यी दाुइको पे्रमको परीक्षा प्रारम्भ भएको 

दचेखन्छ। दिुै एकाऄकाषलााइ खोजेर थाकेका छैनन्। नरिीरले ाअफ्नी पत्नीप्रचत ाऄगाध ाअग्रह राखेको छ६७४ भन े

सााँचहलीले पचन त्यस्तै ाअग्रहसचहत पचतलााइ पखेकह्ळ छ।६७५ चिछोडको ाऄिचधभह्ऱर दिुैले एकाऄकाषप्रचत ाअस्था र 

चिश्वासलााइ चजाईाँदो राखेका छन्। यस ाअस्था र चिश्वासल ेचयनीहरूमाझको पे्रमलााइ ाऄझ तीव्र र प्रबल बनाएको 

छ। सााँचहली पचतचबना एक्लै गााईाँ  फर्क्रकने होाआन भन्ने कुरामा नरिीरलाइ पूरा चिश्वास छ।६७७  

४.७.४.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     नरिीर र सााँचहलीमाझ युिा ाईमेरका नर नारीमा हुने नसैर्जगक ाअकर्षण र समपषण छ, चिछोडको पीडा 

र ाअतरुी छ। परस्पर चमलनको तीव्र ाअग्रह दचेखन्छ। ययचप, कथामा यी सबै ाअकागक्षाहरूलााइ शालीन प्रकारल े

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। पचत पत्नीमा भएको रागात्मक िृचत्तलााइ पे्रमको सौन्दयषले छोपेर कथामा चचिण गह्ऱरएको 

पााआन्छ। यस ाअधारमा भेटेपचछ कथामा नरिीर र सााँचहलीको यौन सम्बन्ध सुसगगचतपूणष र मधुर भएको 

सगकेत पााआन्छ। 

 

६७४. अ् सहजै चचन्छु। लालिणी, केही चसकटी, सिह िर्षकह्ळ हाँसीली स्िास्नीलााइ ह्लकन नचचन्नु। दबे्रे ाअाँखामाचथ ाअाँखीभूाआाँमा दखे्ने 

गरी कालो कोठी छ। रातो छीटको फह्ऱरया र पनेलाको चोलो लाकह्ळ छ, बोल्दा पचहले मुस्कााईाँ छे। पृष्ठ ३९ 

६७५.  हो सुन ठोकेका छन्, दन्तद्वार होाआन तर दााँत चोाआह्ऱटएको छ। कोह्लकटाको दौरा नै लाएका छन्। पृष्ठ ४१ 

६७६.  ह्लकन फकष न्थी? नरिीरले भन्यो – मलााइ नभेटी कसरी गााईाँ  फकष ने ाअाँट ाईसलााइ ाअाईाँछ र। पृ. ३९ 
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४.७.४.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      भेटेपचछ कथामा नरप्रचत नारीको बचलयो ाअस्था रहकेो छ। सााँचहलीले दशे परदशे, सुख-दाुःख सबैमा 

पचतलााइ साथ ह्लदएकह्ळ छ। चिछोडको लामो ाऄिचधमा पचन कुनै ाऊणात्मक चिचारधारा जन्म हुन ह्लदएकह्ळ छैन। ाउ 

एाईटा ठूलो चिश्वाससाँग पचत चमलनको ाअशा लगाएर बसकेह्ळ छ। प्रतीक्षाको ाऄत्यासलाग्दो समयले ाईसलााइ चजत्न 

सकेको दसेखदनै। ाउ ाअफ्नो पचतप्रचत सम्पूणष समर्जपत भािले पे्रम गछे। यस ाअधारमा नरिीरप्रचत सााँचहलीको 

धारणा सकारात्मक भएको पााआन्छ। 

४.७.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      नरिीर ाअफ्नी पत्नीलााइ चोखो भािले पे्रम गछष। ाईसको पे्रममा समपषण छ। पचतधमष र ाईत्तरदाचयत्िमा 

ाउ दढृ र ाआमान्दार छ। ाउ ाअफ्नी चिछोचडएकह्ळ पत्नीप्रचत ाईत्तरदायी बचनरहन्छ। चियोगको ाऄिचधभह्ऱर पचन ाईसले 

चिशेर् ाअस्था र ाअग्रहसचहत पत्नीको खोज गरेको छ। कुनै ह्लकचसमको ाऊणात्मक चिचार ाउचभि जन्मेको 

पााआाँदनै। लामो सगघर्षपचछ पत्नी चमलनले ाईसलााइ ठूलो सन्तोर् र सुख ह्लदएको बुचझन्छ। एक मचहनासम्म 

हराएकह्ळ पत्नीप्रचत कुन ैशगका, सन्दहे र ाऄचिश्वास ाईत्पन्न भएको पााआाँदनै। 

४.७.४.१०. पह्ऱरणचत 

      भेटेपचछ कथामा पे्रमपूणष दाम्पत्य सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। पचत-पत्नीको चिछोडले दाुइमाझको 

पे्रमभािलााइ ाऄझ प्रबल बनाएको छ। ाअपदकालीन ाऄिस्थामा पचत पत्नीको ाअपसी समझदारी र चिश्वासल े

स्िस्थ दाम्पत्य सम्बन्ध बचनरहने पह्ऱरणचत कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। समर्जपत पे्रमकै कारणले चिछोचडएका 

पचत-पत्नीको पुनर्जमलन सम्भि भएको तथा कथाको पह्ऱरणचत सुखद, सकारात्मक र ाअनन्ददायी बनेको छ। 

४.७.५. चिस्मचृत 

      चिस्मृचत ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको पााँचौ ाँ कथा हो। यो मचणराज र धनमायाको प्रेमकथा हो। 

४.७.५.१. मचणराज 

     मचणराज चिस्मृचत कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ बयाचलस िर्षको पह्ऱरपक्व व्यचि तथा पेशाले कलेजको 

प्राध्यापक हो। ाईसले ाअफ्नो तरुण ाईमेरमा लीलादिेीसाँग पे्रमचििाह गरेको चथयो। पााँच िर्षको दाम्पत्य 

सहिासपचछ पत्नीको मृत्यु हुाँदा ाउ एक्लो जीिन चबतााआरहकेो छ। 
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४.७.५.२. धनमाया 

     धनमाया चिस्मृचत कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ सैंतीस िर्ष पुगेकह्ळ पह्ऱरपक्व चह्ऱरि छे। ाईसको 

ाऄतीतबारे स्पष्ट लेचखएको नभए तापचन ाउ ाअफैमा व्यिचस्थत ाअर्जथक ाऄिस्था भएकह्ळ नारी चथाइ तर चनयचतल े

चभखाह्ऱरनीमा पह्ऱरणत भएकह्ळ छ। 

४.७.५.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      चिस्मृचत कथामा नर-नारीको ाऄनौठो पे्रम सम्बन्ध चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। कथामा मचणराज र 

धनमायाको व्यचिगत ाऄिस्था र स्तर बेग्ला बेग्लै छन्। कथामा,दाुइको ाऄतीत जीिनको कुन ै चिशेर् स्मरणीय 

घटनाहरूको ाईल्लेख पााआाँदनै। कुनै एकह्लदन मचणराजको चचम्कलो जुत्तामाचथ धनमायाको चुरोटको बट्टा झरेको 

घटना माि यी दाुइको ाऄतीत जीिनको सगकेत पााआने सूि भएको छ। मचणराजले लीलादिेीसाँग घर सांसार 

गरेको ाऄिचधमा धनमायाको जीिनबारे कतै चचाष गह्ऱरएको पााआाँदनै। कथामा, मचणराज र धनमायाको ाईत्तर 

जीिनको प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। मचणराजल ेचभखाह्ऱरनी बनेकह्ळ धनमायालााइ ाअ्य ह्लदन,ु मानसम्मान 

र माया ह्लदनु, चबहकेो प्रस्ताि ह्लदन ु कथामा चचिण गह्ऱरएका मुख्य घटनाहरू हुन्। धनमाया सामाचजक 

चिधानसाँग डरााईाँ छे। एाईटा चनर्क्रदष्ट सामाचजक सााआनो र सम्बन्ध नभएको कारण लोक ाऄपिाद यी दाुइ नर-

नारीको सम्बन्धमा एाईटा ठूलो प्रश्नचचन्ह भएको पााआन्छ। मचणराजमा दह्रो ाअत्मचिश्वास छ तर धनमायाल े

यस्तो ाअत्मचिश्वास राख्न सकेकह्ळ छैन, मचणराजको ाऄदम्य ाईत्साहले पचन ाईसलााइ प्रोत्साचहत गनष सकेको दसेखदनै 

बरू ाईसले घर नै त्याचगह्लदएकह्ळ छ। यसरी चिस्मृचत कथामा नर-नारीले एक सामाचजक सांस्था चनमाषण गनष सकेको 

छैन र एक सामाचजक सम्बन्धको चिकास हुन सकेको दसेखदनै। 

४.७.५.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      मचणराज र धनमायाको सम्बन्धमा धमषको कुनै चिशेर् भूचमका भएको छैन। यी नर-नारीको धार्जमक 

ाऄिस्थानको चचाष नभएकोल ेकुनै चिशेर् धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर कथामा पााआाँदनै। 

४.७.५.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      मचणराज र धनमायामाझ ाअर्जथक चस्थचतको चिशाल ाऄन्तर पााआन्छ। मचणराज नोकरी, घर, धनदौलत, 

मानसम्मान सबै कुराले सम्पन्न छ ाऄचन धनमाया चभखाह्ऱरनी। सामाचजक ाऄिस्थानले दाुइमाझ ठूलो दरुूत्ि 

बनाएको पााआन्छ तर मचणराजले ाईदार भएर धनमायालााइ स्िीकार गरेको छ। मचणराजमा ाअफ्नो धन र 

िैभिको ाऄहगकार दसेखदनै। धनमायामा भने ाअफ्नो दाह्ऱररय ाऄिस्थाको हीनताबोध छ र यसलााइ चजतेर ाऄचघ 
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ाअाईन पचन सकेकह्ळ छैन। यसरी ाअर्जथक ाऄिस्थानको दरुूत्ि दाुइमाझ चियोगको ाऄिस्था चसजषने एाईटा कारण हो 

भन्न सह्लकन्छ। 

४.७.५.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      चिस्मृचत कथामा नर-नारीमाझ भएको सम्बन्ध स्पष्ट र सुचनचश्चत हुन सकेको छैन। मचणराजमा नारी 

सांसगषले ाईत्पन्न हुन सके्न नैसर्जगक ाअकर्षण छ र ाउ धनमायाप्रचत ाअग्रही छ। धनमायाले पचन मचणराजको एक्लो 

गृहस्थी चलााईने, व्यिहाह्ऱरक घर धन्धा सबै सम्हाचलह्लदएकह्ळ छ तर मचणराजप्रचत ाईसको भािनात्मक ाअग्रह के 

हो भने्न कुरा स्पष्ट छैन। ययचप, पे्रम भािनाले पे्रह्ऱरत भएर नै मचणराजले धनमायालााइ घरमा ाअ्य ह्लदनु, 

चबहकेो प्रस्ताि राख्नुजस्ता कायष गरेको हो भन्न सह्लकन्छ। धनमायाको पे्रम बेग्लो प्रकृचतको छ, ाउ ाअफ्नो दीनहीन 

ाऄिस्थाको लाञ्छना मचणराजलााइ नलागोस् भने्न ठान्छे ाऄथिा ाअफ्नो हीन भािनादचेख माचथ ाईठेर ाईसल े

समाजको मूलधारामा ाअाईने ाऄ्यास गनष सकेको दसेखदनै। नर-नारीको चिपरीत मानचसकताको कारणले न ै

दाुइमाझ पे्रम सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा चिकास हुन सकेको पााआाँदनै। ाऄप्रत्यक्ष रूपमा, कथामा नारीको पे्रम ाईत्सगष र 

बचलदानको रूपमा दचेखएको छ। 

४.७.५.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

    मचणराज र धनमायामाझको सम्बन्ध स्पष्ट र चनचश्चत हुन सकेको छैन। दाुइमाझ ाऄप्रत्यक्ष प्रकारल ेपे्रम 

ाअकर्षण चिकास हुने सगकेत पााआएको छ। यसभन्दा बढी खुलेर चह्ऱरिहरूमाझ ाऄन्तर्क्रिया भएको पााआाँदनै। 

धनमाया ाअफ्नो हीनताबोधदचेख माचथ ाईठ्न सकेकह्ळ छैन। यस्तो ाऄिस्थामा, नर-नारीमाझ यौन सम्बन्धको 

चचिणको ाऄिसर कथामा पााआाँदनै। 

४.७.५.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

मचणराज सम्बन्धी धनमायाको धारणामा ाईसको ाअफ्न ैाऄिस्थानगत चिचारधाराबाट ाईत्पन्न भएको हो 

भन्न सह्लकन्छ। ाउ मचणराजलााइ चिश्वास र ाअदर गछे। यसैकारण ाईसले मचणराजको घरमा ाअ्य चलनमा 

सगकोच माचनन। मचणराजको चबहकेो प्रस्तािलााइ स्िीकार गनष नसकु्नमा भन े ाईसको कुचण्ठत मानचसकताको 

प्रभाि ाऄचधक दचेखन्छ। समाजको सम्माचनत ाऄिस्थानमा बसेको मचणराजको सामाचजक मयाषदाको ख्यालले नै 

ाईसलााइ सकारात्मक चनणषय चलनमा बाधा ह्लदएको बुचझन्छ। यस ाअधारमा नारीको नरप्रचतको धारणा घनात्मक 

नै भएको दचेखन्छ। 
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४.७.५.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      मचणराजमा नारीलााइ सम्मान गने गुण दचेखन्छ। ाईसल े लीलादिेीचसत पााँच िर्षको सफल दाम्पत्य 

जीिन पचन बााँचकेो छ। ाईसले दाुःख पाएकह्ळ धनमायालााइ ाअफ्नो घरमा सम्मानसचहत बास ह्लदएको छ। 

सामाचजक ाऄिगालको प्रश्न ाईठ्दा ाईसले धनमायालााइ चबह ेगने प्रस्ताि पचन राखेको छ। ाईसले धनमायालााइ 

ाअफ्ना चिचार र ाआच्छाहरूको दबााई पचन ह्लदएको छैन। ाऄत: नारीप्रचत नरको सकारात्मक धारणा रहकेो 

बुचझन्छ। 

४.७.५.१०. पह्ऱरणचत 

      मचणराज र धनमायाको सम्बन्ध चियोगमा समाप्त भएको दचेखन्छ। दाुइको सम्बन्धले कुनै स्पष्ट घनात्मक 

पह्ऱरणचत ह्लदनसकेको छैन। जीिनको ाऄन्जान मोडमा भेटेका दाुइ नर-नारीले एक स्िस्थ र फलदायी दाम्पत्य 

सम्बन्ध स्थाचपत गनष सके्न सम्भािना हुाँदाहुाँद ैपचन पूणष हुन सकेको छैन। 

४.७.६. ाअाँधी बहेरी 

      ाअाँधी बेहरी, ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको शीर्षक कथा हो। यस कथामा लालबहादरु र फूलमचतको पे्रम 

प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ।  

४.७.६.१. लालबहादरु 

लालबहादरु ाअाँधी बेहरी  कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ फूलमचतलााइ पे्रम गने  मगर युिा हो। 

४.७.६.२. फूलमचत 

      फूलमचत ाअाँधी बेहरी  कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ लालबहादरुलााइ पे्रम गने रााइ तरुणी हो । 

४.७.६.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      लालबहादरु र फूलमचत पे्रमी-पे्रचमका हुन्। चभन्न जातगोष्ठीका सदस्य भएकाले गदाष दाुइको चििाहलााइ 

पह्ऱरिारले मान्यता ह्लदन सकेको छैन।६७७ यसकारण यी दाुइको सम्बन्ध ाऄनौपचाह्ऱरक न ैरहकेो छ। 

४.७.६.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      लालबहादरु र फूलमचत दाुइ नर-नारी कुनै चिशेर् पन्थका सदस्य नभएको कारणले कुन ै चिशेर् धमष 

ाअचरणमा ाअबद्ध छैनन् यसो हुाँदा धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको चचिण कथामा भएको छैन। 

६७७. मगर र रााआनी कही ाँ यता ाईता भए भने नाक कहााँ लुकााईने। पृष्ठ ६७ 
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४.७.६.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      लालबहादरु र फूलमचत एाईटै गााईाँ -ठााईाँमा, एाईटै ाअर्जथक र सामाचजक हचैसयत भएका नर-नारी हुन्। 

यसकारण कथामा ाअर्जथक चििाद र सांसगष हुने ाऄिसर दचेखएको छैन। 

४.७.६.६. नर-नारीमाझमा प्रेम सम्बन्ध 

      ाअाँधी बेहरी  एाईटा पे्रम कथा हो। लालबहादरु र फूलमचतमाझ पे्रमको गचहरो ाअग्रह छ। लालबहादरुको 

चबह ेाऄकै तरुणीचसत भएको छ। दाुइ नर-नारीले समगोष्ठीय चििाहको ाऄचनिायष चनयमलााइ चजतेर नयााँ सम्बन्ध 

स्थापना गनष सकेका छैनन्। फूलमचत पे्रमको रहस्य के हो भनी घोह्ऱरन्छे, लालबहादरु ाअफ्नो पानुष-लााइ पे्रम भन्छ 

ययचप, दाुइ एकाऄकाषको ाअफ्नो हुनसकेको छैनन्। 

४.७.६.७. नर-नारीमाझमा यौन सम्बन्ध 

      ाअाँधी बेहरी कथामा लालबहादरु र फूलमचतचबच पे्रमको गचहरो ाअकर्षणसाँगै रागात्मक ाअह्लादको 

चचिण पचन गह्ऱरएको छ। दधू बसाषाईने जुनेली रातमा चतनीहरु पे्रममय स्पशष सुखले चिह्िल बनेका छन्। दाुइमा 

चिछोडको पीडासाँग चिरि भाि छ। लालबहादरुको चििाह ाऄकै नारीचसत भएपचछ भने पे्रमी-पे्रचमकाको 

सहचायष समाप्त भएको छ ययचप, कथामा यौनको शालीन प्रस्तुचत छ। 

४.७.६.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      ाअाँधी बेहरी  कथामा फूलमचतले लालबहादरुलााइ समर्जपत भािले पे्रम गरेकह्ळ भए तापचन ाईसले पे्रममा 

कुनै शतष राखेकह्ळ छैन। ाअफ्नो पे्रमीको चििाह ाऄकै नारीचसत हुनलाग्दा ाउ ाअश्चयषचह्लकत बनेकह्ळ र निदलुहीप्रचत 

ाऄसचेत रूपले ाइष्याषभाि पचन राख्छे। नरप्रचत फूलमचतको धारणा सापेचक्षत छ। लालबहादरुसाँगको चिछोडल े

ह्लदएको कष्ट, िेदना, ाइष्याष, ाऄचभमान ाअह्लदले पे्रह्ऱरत भएर ाईसले पचन चििाह गरेकह्ळ छ। ाअफ्नो हातमा भएको 

पे्रम फुत्केर ाऄरूको हातमा सरेर गएको ाऄनुभिले ाईसलााइ ाऄचस्थर बनाएको छ। नरले पचहलो पे्रमलााइ चबसेर 

दोस्रो पे्रमलााइ कसरी ाऄप्नााईन सक्छ यसको ाऄनुभूचतले ाईसलााइ ाअघात गरेको पााआन्छ।६७८ यसरी, नरसम्बन्धी 

फूलमचतको चमच्त धारणा रहकेो पााआन्छ। 

४.७.६.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      लालबहादरु फूलमचतप्रचत समर्जपत भािले पे्रम गछष। ाईसले फूलमचतको मूल्य ठूलो भएको दखेेको छ। 

६७८. लालबहादरुको कपाल चनहुह्ऱरयो ाऄचन चसगरेटको चझल्काको ाईज्यालोमा ाईसले त्यो ओंठ केही ह्लदन ाऄचग त्यसरी नै ाअफ्नो 

गालामा म्िााआाँ खानेले ाईसको गालामा म्िााआाँ खान लागेको दखेी। पृष्ठ ७९ 
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ाईसको भनााआमा नारीहरू स्िभािले नै मायालु हुन्छन्। ाईसले ाऄचनच्छाले ाऄकी नारीचसत चििाह गरेको जसमा 

फूलमचतको सहयोग नभएकोले यस्तो घटना भएको हो भने्न ाईसको चिचार भए तापचन लालबहादरुको 

फूलमचतप्रचत कुन ैाऊणात्मक धारणा रहकेो दसेखदनै। 

४.७.६.१०. पह्ऱरणचत 

      ाअाँधी बेहरी कथा नर-नारीको चिछोडमा टुचगगएको छ। लालबहादरु र फूलमचतल े ाऄकाष-ाऄकै नर र 

नारीचसत चििाह गरे। यी दाुइले िणष कट्टरताको सामाचजक चनयमलााइ चनुौती ह्लदनसकेका छैनन्। यी दाुइले 

ाअफ्नो पे्रमको प्रचतबद्धताका चनचम्त सगघर्ष पचन गरेका छैनन्। कथा दाुइको सामान्य ाअत्मसमपषणमा टुचगगएको 

पााआन्छ। कथामा दाुइ पे्रमीहरूको ाऄधुरो पे्रम प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको हुनाले चियोग नै यसको पह्ऱरणचत 

भएको दचेखन्छ। 

४.७.७. काञ्चन 

      कञ्चन ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको एघारौ ाँ कथा हो। यस कथामा काञ्चन र कुणालको दाम्पत्य पे्रमको 

स्िरूपलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

४.७.७.१. कुणाल 

      कुणाल काञ्चन  कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ मगध राज्यको राजकुमार र भािी सम्राट भएको थाहा 

लाग्छ कुनै कुह्ऱटल र्ड्यन्िको जालमा पारेर ाईसलााइ राजदण्ड ह्लदाआएको छ। राजदण्डाऄनुसार ाईसलााइ ाऄन्धा 

बनाएर दशे चनकाला गह्ऱरएको छ।६७९ 

४.७.७.२. काञ्चन 

      यस कथाको केन्रीय नारी चह्ऱरि काञ्चन कुणालकह्ळ पत्नी हो। पचतलााइ राजदण्ड प्राप्त भएपचछ काञ्चन 

पचन पचतसाँगै दशे छोडरे बाचहह्ऱरएकह्ळ छ। 

४.७.७.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

    कुणाल र काञ्चन पचत-पत्नी हुन्। राजकह्ळय रूपमा यी मगध राज्यका राजकुमार राजकुमारी पचन हुन्। 

मगधका जनताल े चयनीहरूलााइ भािी राजा र रानीको रूपमा पचन दखेेका छन्। एक सामान्य पचत-पत्नीका 

रूपमा भने यी दाुइ नर-नारीले ाऄसाधारण भूचमका पालन गरेका छन्। कुणाल सम्पूणष रूपले दशेप्रचत समर्जपत छ  

६७९...ओहो! जुन छलनीको कुह्ऱटल कौशलले कुणाल मगधका भाचि सम्राट ाऄन्धा ाऄचन ढोका ढोका चभखारी भएका छन्। पृष्ठ ७८ 
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र मगध महारानीबाट पाएको राजदण्डलााइ ाउ ाअशीिाषद मान्छ तर काञ्चन ाअफ्नो पचतलााइ राजदण्ड ह्लदन े

दशेप्रचत कुचपत छे र राजकुमारप्रचत ाऄन्याय भयो भनरे चिरोध गछे । यसरी दाुइ पचत पत्नीमाझ चिचारको द्वन्द्व 

छ। कथामा राजभचि र पचतभचिको चििाद भएको पााआन्छ। कुणालको लाचग दशे प्राथचमक छ ाऄचन काञ्चनका 

चनचम्त पचत नै प्राथचमक छ। कुणालमा राजकह्ळय केन्रीकरण छ६८० तर काञ्चनमा प्रजाताचन्िक चेतनाको चिकास 

पााआन्छ।६८१ ाअफ्नो ाऄन्धा र चनिाषचसत पचतको एकमाि सहचर भएर काञ्चन परदशेमा सगघर्ष गह्ऱररहकेो छ।  

४.७.७.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     कुणाल र काञ्चन कुन ै चिशेर् धार्जमक ाऄनुयायीहरू होाआनन् र पचत पत्नीमाझ धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको 

सम्बन्ध पााआाँदनै। 

४.७.७.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      काञ्चन िासदीले भह्ऱरएको कथा हो। मगध दशेका राजकुमार ाअफ्नी पत्नीसचहत चभखारीमा पह्ऱरणत 

बनेको छ। यस ाअर्जथक चिघटनले राजपह्ऱरिारलााइ सामाचजक चिघटन पचन गह्ऱरह्लदएको छ।६८२ राजदण्ड 

कुणालले पाएको हो तर यस दण्डलााइ पचत-पत्नी दिुैले समान प्रकारले भोगेका छन्। चतनीहरूले राजकह्ळय 

िैभिदचेख ाऄचानक झरेर दाह्ऱररयको सीमासम्म पु्न ु परेको िासद ाऄनुभि पचत-पत्नीले प्रथमपल्ट पाएका 

छन्।६८३ पचतको यस्तो दह्ऱरर पह्ऱरचस्थचतमा पत्नील े दढृतापूिषक पचतको साथ चनभाएकह्ळ छ ाऄथिा पत्नी न ै

कुणालको एकमाि सहारा र भरोसा बनकेह्ळ छ।  

४.७.७.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कुणाल र काञ्चनलााइ ाअपस्तको पे्रमले नै जीिन ह्लदएको छ भन्न सह्लकन्छ। चिपरीत पह्ऱरचस्थचतको 

समयमा काञ्चनले पचतप्रचत पे्रमको सम्पूणष समपषण र प्रचतबद्धता दखेाएकह्ळ छ। यस ाअधारमा, कुणाल र 

काञ्चनको पे्रम नर-नारीमाझ हुन ेनैसर्जगक ाअकर्षण माि होाआन ाऄचद्वतीय समपषणको ाअग्रह पचन भएको दचेखन्छ। 

काञ्चनको प्रेममा भािनात्मक ाईचााआ भएको छ।६८४ कुणालमा पत्नीपे्रमको सचेतता दचेखन्छ६८५ तापचन पे्रमकै  

६८०.  कञ्चन! राजमचहर्ी, मगधकह्ळ राज्यलक्ष्मीप्रचत त्यस्तो कुिचन नचनकाल। पृष्ठ ८७ 

६८१.  तर महाराज ाऄचन महारानीले पचन प्रजाप्रचत ाअफ्नो कतषव्य पालन गनुषपछष। पृष्ठ ८७ 

६८२.  ...जुन छलनीको कुह्ऱटल कौशलले कुणाल मगधका भाचि सम्राट ाऄन्धा ाऄचन ढोका ढोकामा चभखारी भएका छन्। त्यही... 

पाचपनी राक्षसीको ाअशीिाषद? पृष्ठ ८७ 

६८३.  काञ्चन! ाऄब ता हामीले हाम्रो गौरिमय कुलको ाअचार पचन भुचलसक्यौ। नागह्ऱरकहरूको ाऄगाचड चभक्षा पाि पसानष मलााइ 

केहीजस्तो लाग्दनै। पृष्ठ ८८ 

६८४.  यी चरणयुगल छातीमा राख्न पाए म चिश्व सम्राज्ञीभन्दा सुखी हुनेछु। पृष्ठ ९२ 

६८५.  काञ्चन! ाऄभागी पचतको साथ ह्लदएर चतमी सुखी हुन सह्लकनौ। पृ. ९२ 
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ाअग्रहले यसलााइ चजत्न े ाअग्रह पचन दचेखन्छ। भोकमा, शोकमा, ाऄभाि, ाऄपमान सबै पह्ऱरचस्थचतमा पचत-

पत्नीमाझ भािनात्मक ाअत्मीयता प्रगाढ भएको दचेखन्छ। कथामा,  पचत-पत्नीमाझ ाअचत्मक पे्रमको स्िरूप दखे्न 

पााआन्छ। 

४.७.७.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

कुणाल र काञ्चन दचण्डत र चनिाषचसत जोडी हो। यी पचत-पत्नीमाझ गृहस्थीको ताना बाना रचचएको 

छैन। यसकारण यौनको प्रसगग गौण छ। नर-नारीमाझ भएको सम्पूणष समपषणलााइ पे्रमको प्रगाढ ाअग्रहको 

रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। पचत-पत्नी व्यिहाह्ऱरक समस्यालााइ भोचगरहकेा चह्ऱरि हुनाले यौन पक्षलााइ चचिण 

गने ाऄिकाश भएको पााआाँदनै। 

४.७.७.८. नरसम्बन्धी नारीको धारणा 

      कुणालप्रचत काञ्चनको चिशेर् पे्रम र ाअदर भएको दचेखन्छ। राजकुमारदचेख चभखारीको तहसम्म पुग्दा 

काञ्चनको कुणालप्रचतको पे्रमभाि यथाित छ। ाईसले पचतप्रचत सम्पूणष समर्जपत भािनाले पे्रम गरेकह्ळ छ। कुनै शतष, 

िोध, ाइष्याष र द्वरे्चबना ाईसले ाअचत्मक पे्रमको ाईदाहरण चनमाषण गरेकह्ळ छ। यस ाअधारमा कुणालप्रचत काञ्चनको 

धारणा सकारात्मक भएको बचुझन्छ। 

४.७.७.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      काञ्चनप्रचत कुणालको गचहरो पे्रमभाि छ। एक राजकुमार हुनुको नातामा दशेप्रचत ाईसको प्रथम ाअग्रह 

भए तापचन ाउ पत्नीप्रचत समर्जपत छ।६८६ ाउ ाअफ्नो दह्ऱरर ाऄिस्थाको कारणले पत्नीलााइ भाआरहकेो कष्टबारे सचेत 

छ। ाअफ्नो चरम सुख र चरम दाुःख दिुैमा कुणालले पत्नीलााइ नै सबैभन्दा पचहलो सहचर र सहयोगीको मान 

ह्लदएको छ। यस ाअधारमा कञ्चनप्रचत कुणालको सकारात्मक धारणा रहकेो पााआन्छ। 

४.७.७.१०. पह्ऱरणचत 

      काञ्चन कथा मगध राज पह्ऱरिारका राजकुमार राजकुमारीको िासदीपूणष कथा हो। चनदोर् 

राजकुमारलााइ ाऄन्धा बनाएर र दशे चनकाला गनुष ाऄमानिीय रूपमा दाुःखद ्घटना छ। राज्यको िैभि भोग गद ै

सदस्यहरूले चभक्षािृचत्त गनुषपने दाुःखपूणष पह्ऱरणचत कथामा छ। यस्तो चिपरीत चस्थचतमा पचन पचत-पत्नीको 

पे्रमलााइ यथाित रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। दाुःखको चरम ाऄिस्थामा पचन पचत-पत्नीको पे्रम र ाअदरभािलााइ 

जोगााआराख्नु नै कथाल ेबचाएको मूल्य हो भन्न सह्लकन्छ। नर-नारीमाझ पे्रमको ाईच्च र ाअदशष रूप प्रस्तुत गनष सकु्न 

नै कथाको घनात्मक पह्ऱरणचत हो। 

६८६. दिैको कठोरभन्दा कठोर दण्ड पचन सहनु सक्छु - काञ्चन! तर चतमी चिछुड भएको म सहन सचिनाँ। पृष्ठ ९२ 
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४.७.८. एक चछनको भलू 

     एक चछनको भूल ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको बाह्रौ ाँ कथा हो। यस कथामा पे्रमी-पे्रचमकाको नाम स्पष्ट 

छैन।  

४.७.८.१. प्रमेी 

एक चछनको भूल कथामा केन्रीय नर चह्ऱरिको कुनै व्यचििाचक नाम राचखएको छैन। चहमालजस्तो 

चस्थर र गम्भीर ाऄनुहारमा ाऄथाह सुन्दर ाअाँखा भएको तरुण पुरुर्को चचिण कथामा गह्ऱरएको छ।६८७ ाउ ाअफ्नी 

पे्रचमकालााइ समर्जपत रूपले पे्रम गछष। 

४.७.८.२. प्रचेमका 

     एक चछनको भूल कथामा भएकह्ळ केन्रीय नारी चह्ऱरिको पचन कुनै व्यचििाचक नाम राचखएको छैन। ाउ 

पचन ग्रामीण क्षेिको तरुणी चह्ऱरि हो। पन्ध्र िर्षकह्ळ, प्रकृचतले जतनसाँग सौन्दयष भरेर बनाएकह्ळ तरुणी नारीको 

चचिण कथामा गह्ऱरएको पााआन्छ।६८८ ाउ ाअफ्नो प्रेमीप्रचत समर्जपत छ। 

४.७.८.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथामा भएका नर-नारी पे्रमी-पे्रचमका हुन् र एकाऄकाषलााइ प्राणपनले पे्रम गछषन्। दाुइ चििाह गनष 

चाहन्छन् र दाम्पत्य सम्बन्धमा बााँचधन चाहन्छन्। चतनमा कुन ै ह्लकचसमको िाह्य व्यिधान नदचेखए तापचन 

ाअपसी समझदारी र सचहष्णुताको कमी हुाँदा सम्बन्ध चिच्छेद भएको छ। एकाऄकाषप्रचतको ाअस्थामा कमी हुाँदा न ै

दाुइको प्रेम चियोगमा पह्ऱरणत भएको छ। 

४.७.८.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कथामा पे्रमी-पे्रचमकाचबच धार्जमक प्रसगगबारे चचिण छैन। दाुइ कुन ै धार्जमक पन्थका सदस्यहरू 

नभएकाले धार्जमक िाद चििादको ाऄिकाश कथामा पााआएको छैन। 

४.७.८.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      कथामा पे्रमी-पे्रचमका एाईटै गााईाँका गााईाँले नर-नारी हुन्। एाईटै ह्लकचसमको सामाचजक र ाअर्जथक 

ाअचरणमा यी दाुइ हुकेका छन्। दाुइजना एाईटै पाँधेरोको पानी खाने, एाईटै जगगलमा घााँसपात र गााइ गोठाला  

६८७.  त्यो चहमालजस्तो चस्थर, गम्भीर मोहोडामा भेाई पााआनसकु्न सुन्दर नेि दखेें। कठैबरा त्यसैले मलााइ लुट्डो। पृष्ठ ९७ 

६८८. ...पन्ध्र िर्ष पुगेकह्ळ चथएाँ, भखषरै कुतकुते मन पहलााईाँद ैचथयो, ओंठमा हााँसोको रेखाले बुट्टा भद ैचथयो। प्रकृचत कुमालेले मेरी 

जीाईडाल सााँचामा ढाल्द ैचथयो....। पृष्ठ ९६ 
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गने, एाईटै बजारमा हाट भने सामाचजक सदस्यहरू हुन्। यसप्रकारले दाुइ पे्रमी-पे्रचमकाको ाअर्जथक स्तर समान छ। 

४.७.८.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      एक चछनको भूल एाईटा पे्रमकथा हो। पे्रमी-पे्रचमकामाझ नैसर्जगक ाअकागक्षाको प्रबलताले पे्रम सम्बन्ध 

स्थाचपत भएको दचेखन्छ। यो पे्रम स्ितस्फूतष, स्िाभाचिक र सहज प्रकारले जागेको पााआन्छ। पे्रमी-पे्रचमकामाझ 

पे्रमको ाअह्लाद सूक्ष्म प्रकारले चिकास भएको दचेखन्छ।६८९ 

४.७.८.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      एक चछनको भूल कथामा नर-नारीमाझ रागात्मक ाअकर्षण दखेााआएको छ तापचन यौनको खुल्ला चचिण 

पााआाँदनै। ाआच्छा, ाअकागक्षा र ाअल्हाद ाअह्लदलााइ पे्रमभािको सौन्दयषले ढाकेर प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। प्रायचश्चतको 

दाुःखमा पचन पे्रमको ताप ाऄचधक दखेााआएको छ। कथामा नर-नारीको पे्रम सम्बन्ध क्षचणक ाअिेशको भूलमा 

चिच्छेद हुनाले यौन सांसगषको ाऄिकाश रहकेो दसेखदनै। 

४.७.८.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      एक चछनको भूल कथामा नर सम्बन्धी नारीको चमच्त धारणा रहकेो दखेााआएको छ। पे्रचमकाल े

पे्रमीप्रचत सम्पूणष समपषण राखेकह्ळ छ। यस ाअधारमा नारीले नरसम्बन्धी सकारात्मक धारणा राखेको पााआन्छ तर 

नारीले नरमाचथको यस ाअस्थालााइ चस्थर र दढृ राख्न सकेकह्ळ छैन। ाईसको ाऄनास्थाले ाइष्याषभािलााइ जगाएको छ 

ाऄचन ाइष्याषभाि प्रचतशोधमा पह्ऱरणत भएको दचेखन्छ। यस प्रसगगमा ाईसले नरप्रचत ाऊणात्मक धारणा राखेकह्ळ 

पााआन्छ। 

४.७.८.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      पे्रमीले पे्रचमकाप्रचत समर्जपत पे्रम गरेको छ। यस ाअधारमा नारीसम्बन्धी नारीको सकारात्मक धारणा 

भएको दचेखन्छ। कथामा सुन्दर र मीठो प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ।६९० कथामा जनु स्िाभाचिकतासाँग पे्रमको 

चिकास भएको छ त्यचत नै ाऄस्िाभाचिक प्रकारले दाुइको पे्रम चिछोड पचन भएको दचेखन्छ। पे्रमीले परस्त्रीसाँग 

लहचसएको ाऄचभनयद्वारा ठटै्ट ठट्टामा पे्रचमकाको ाइष्याषभाि जगााईने र पे्रमको रसानन्द चलने प्रयास गरेको छ। तर  

६८९. ...त्यसपचछ फेरी हामी पनेरोमा भेट्न थाल्यौं। ाईसले मलााइ बोलााईाँ र्थयो म। तर चिस्तार चिस्तार त्यो िम टुट्डो ाऄचन हामी 

बोल्न थाल्यौं।... हामीले ाअफ्नो ाअफ्नो मन खोल्यौं। चबदा हुने बेला ाईसले मलााइ यो ह्लदयो। पृष्ठ ९७ 

६९०. ...हाम्रो गााईाँ  िारी पारी चथयो, ाउ कचहलेकाही मेरो घरमा ाअाईाँ र्थयो, हामी भेट्र्थयौ, हाम्रो कुरा कहानी धेरजसो ाअाँखाले 

हुन्र्थयो। पृष्ठ ९७ 
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पे्रचमकाले यसलााइ सहज रूपमा चलन सकेकह्ळ छैन। ाईसले पचन परपुरुर्साँग सांसगष गने ाऄचभनय गरेकह्ळ छ। यस 

घटनाले पे्रमीलााइ ाऄत्यन्त ाऄसहज बनाएको छ। यस्तै भूल बुझाबुझ हुाँदा दाुइको सम्बन्ध चिच्छेद भएको छ। यस 

ाअधारमा, पे्रमी पे्रचमकाको पे्रमको धरातल कमजोर भएको बुचझन्छ। दिुै क्षचणक ाअिेशले सगकुचचत बन्न पुगेको 

चस्थचत छ। यस क्षचणक भूलको प्रायचश्चत पे्रचमकाले सारा जीिन गरेकह्ळ छ।६९१ 

४.७.८.१०. पह्ऱरणचत 

      एक चछनको भूल  चियोगमा टुचगगएको कथा हो। सामान्य सुझबुझमा कमी भएको कारणले पे्रमी-

पे्रचमकाको चियोग भएको दचेखन्छ। कथामा पे्रमको ाईच्च स्िरूप दखेााआएको छ। पे्रमी गम्भीर साँगसाँगै चिनोदचप्रय 

पचन दचेखन्छ। पे्रचमका गम्भीर हुाँदाहुाँद ैकमजोर ह्लकचसमको ाअिेगले भह्ऱरएकह्ळ छ। एकक्षणको तामस ाऄहगकारल े

प्रभाचित भएर पे्रचमकाल े प्रचतशोध चलएकह्ळ छ। पे्रमीले पचन यस घटनाको धरातललााइ बुझ्ने प्रयास गरेको 

दसेखदनै। एाईटा कमजोर कडीमा पुगेर पे्रम चिच्छेदमा पह्ऱरणत भएको छ। पे्रमी-पे्रचमका दिुैको जीिनमा चिर्ाद 

र चनराशा माि शेर् रहकेो दचेखन्छ। कथाको ाऄन्तमा, पे्रमी मह्ऱरसकेको र पे्रचमका प्रायचश्चत र क्षोभले मद ैगरेको 

िासद चस्थचतमा पुगेकह्ळ छ।  

४.७.९. चनमोही 

ाअाँधी बहेरी कथा सगग्रहको एघारौ ाँ र ाऄचन्तम कथा चनमोही हो। यो एाईटा ाऄसमान्य ह्लकचसमको 

पे्रमकथा हो।  

४.७.९.१. कला 

      चनमोही कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि कला सिह िर्षकह्ळ तरुणी छे। ाईसको एकजना ाआचच्छत पे्रमी छ 

जसप्रचत ाईसल े समर्जपत रूपले पे्रम गरेकह्ळ छ। कथामा ाआच्छा गह्ऱरएको पे्रमीचसत पे्रम चनिेदन गरेर लेखेकह्ळ 

चचट्ठीहरू नै यस कथालााइ प्रस्तुत गने माध्यम बनेका छन्। 

४.७.९.२. ाआचच्छत प्रमेी 

      चनमोही कथामा नर चह्ऱरिको सोझो प्रस्तुचत दसेखदनै। कथामा कलाकह्ळ ाआचच्छत पे्रमी नै मूल नर चह्ऱरि 

पचन हो जो पैंतीस िर्षको पह्ऱरपक्व चशक्षक हो। 

 

६९१.  ...त्यसको तीन ह्लदनपचछ बेलुका मैले त्यो खबर सुनें, नानी। त्यहााँदचेख यसो त यस्तै चबचतरहछे। पृष्ठ ९९ 
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४.७.९.३. नर-नारीको सामाचजक सम्बन्ध 

      कथामा नारीले ाअफ्नो ाआचच्छत पे्रमीचसत एकोहोरो पे्रम चनिेदन राखेकह्ळ छ। तर पे्रमीले यसलााइ 

स्िीकार नगरेको सगकेत नै बारम्बार दचेखन्छ। यस ाअधारमा यी दाुइमाझ कुन सामाचजक सम्बन्ध रहकेो छ भने्न 

कुरा स्पष्ट हुाँदनै। कलाको पह्ऱरपे्रक्ष्यबाट हनेे हो भने यी दाुइ पे्रमी-पे्रचमका हुन् तर पे्रमीको पक्षबाट हदेाष दाुइमाझ 

पे्रम सम्बन्ध भएको बुसझदनै। कलाको ाआचच्छत पे्रमी स्ियां ाईसकै गुरु भएको ाऄचन सामाचजक ाअदशष र नीचतको 

भि भएको कुरा पचन स्पष्ट छ। ाअफ्नै चशष्याचसत रागात्मक पे्रम गनुष सामाचजक नीचतको चिपरीत हो भने्न 

ाईसको धारणा दचेखन्छ।  

४.७.९.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कला र ाईसको ाआचच्छत पे्रमीमाझमा कुनै धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया भएको पााआाँदनै ाऄथिा यस ह्लकचसमको 

सांसगषको ाऄिसर कथामा पााआाँदनै। 

४.७.९.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      चनमोही  कथा एाईटी नारीको पे्रम चनिेदनको कथा हो यसकारण यसमा ाअर्जथक सहचायषको ाऄिकाश 

रहकेो पााआाँदनै। यसकैारण कथामा ाअर्जथक सम्बन्धलााइ चिशे्लर्ण गने ाऄिसर पााआाँदनै। 

४.७.९.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

चनमोही कथामा नारीको एकोहोरो पे्रमलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। ाईसको ाआचच्छत पे्रमीले ाईसको पे्रम 

चनिेदनलााइ घह्ऱरघह्ऱर ाऄस्िीकार गरेको हुनाल ेकथामा नायक र खलनायक ाउ ाअफै भएको दचेखन्छ। पारम्पह्ऱरक 

रूपमा पे्रम चनिेदन प्रायाः नरबाट नै हुने ाऄपेक्षा गह्ऱरन्छ तर यस कथामा पे्रम पहलदचेख चलएर सम्पूणष समपषण न ै

नारीको पक्षबाट भएको पााआन्छ। कलाले पे्रमलााइ शतषहीन मूल्य र स्ितस्फूतष भािना मानेको हुनाले ाईमेरको 

ाऄन्तरले पे्रमलााइ कुनै नकारात्मक प्रभाि नपने  ाईसको मान्यता रहकेो छ। कलाको पे्रममा भािनाको गम्भीरता 

छ।६९२ ाअफ्नो प्रेमको कोमलताले नै ाउ ाअफ्नो प्रेमीको हृदय चजत्न चाहन्छे।६९३ 

 

६९२.  ए चनमोही! यो पि लेख्दा मेरो के गचत भाआरहछे, मेरो हृदयको कस्तो ाऄिस्था छ मेरो ाअाँखामा ाईलेका बाढी मैले कस्तो 

मुचश्कलले थाचमरहेकह्ळ छु, के कचहल्यै कल्पना गनुषभएको छ? पृष्ठ ११२ 

६९३. मैले पचन कचत ाअशा गरेकह्ळ चथएाँ। मेरो त्यागले, मेरो पूजाले, मेरो भचिले ाऄचन मेरो प्रेमले मेरो प्रभु प्रसन्न हुनेछन्। तर म 

ाऄभाचगनी छु ाऄचन सृचष्ट ाऄधुरो छ, यसकारण मेरो त्यो ाअशा फलेन-फुलेन। पृष्ठ ११३ 
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४.७.९.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     चनमोही कथामा नर-नारीको भािनात्मक र व्यिहाह्ऱरक कुनै सांसगष भएको दसेखदनै, यसकारण कथामा 

नर-नारीमाझ यौन सम्बन्धको सन्दभष चचिण गह्ऱरने ाऄिसर दसेखदनै। 

४.७.९.८. नर सम्बन्धी नारीको ाऄिधारणा 

      चनमोही  कथामा नारीले नरप्रचत ाअफ्नो सम्पूणष पे्रम समर्जपत गरेकह्ळ छ। ाईसल े ाअफ्नो पे्रमलााइ 

कृष्णप्रचत मीराको भािनात्मक ाअग्रहसाँग तुलना गरेकह्ळ छ। यस ाऄथषमा ाईसले ाआचच्छत पे्रमीको पूजा ाअराधना 

गरेकह्ळ छ भन्न सह्लकन्छ। यस ाअधारमा कथामा नरप्रचत नारीको सकारात्मक धारणा भएको पााआन्छ। 

४.६.९.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

चनमोही कथामा नारी सम्बन्धी नरको धारणा नकारात्मक भन ेहोाआन। ाईमेरको लामो ाऄन्तर हुनु र ाअफू 

चशक्षक हुनुको मयाषदालााइ बचााईनुका चनचम्त ाईसले कलाको पे्रम चनिेदनलााइ स्िीकार गनष नसकेको बुचझन्छ। 

नर-नारी सम्बन्धको रागात्मक स्िरूपलााइ नरल ेझटै्ट स्िीकार गनष सकेको छैन तर नारीप्रचत नरले ाऊणात्मक 

धारणा नै राखेको छ भन्ने सगकेत पााआाँदनै। 

४.६.९.१०. पह्ऱरणचत 

     चनमोही कथामा कलाको पे्रम चनिेदन ाईसको ाआचच्छत पे्रमीद्वारा ाऄस्िीकार भएको छ। पे्रम िेदनाले कला 

ाऄसहाय बनेकह्ळ छ भने क्षयरोगले ाईसलााइ जीिनच्यूत हुने ाऄिस्थामा पुऱ्यााआह्लदएको छ। कलाले नारी पे्रमको 

समर्जपत स्िरूपलााइ प्रस्तुत गरेकह्ळ छ ाऄचन नरले पचन एक ाअदशष चशक्षकको मयाषदालााइ बचााआराख्ने काम गरेको 

छ। 

४.८. पांखी कथासगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

     पांखी हायमनदास रााइ ह्लकरातले लेखेको ाअठौं कथासगग्रह हो। यस कथा सगग्रहमा सातिटा कथा 

सगगृचहत छन्। यी सात कथाहरूमध्ये चनम्न पााँच कथाहरू पांखी, ाईपचार, गन्ध, ह्लदलिाला, दािा मौदगल्यान 

कथामा नर-नारी सम्बन्धको स्पष्ट चचिण गह्ऱरएको छ। यी कथाहरूमा चचिण गह्ऱरएका नर नारी सम्बन्धको 

ाऄध्ययन चनम्न प्रकारले गनष सह्लकन्छ। 

४.८.१. पांखी कथामा चचचित नर नारी सम्बन्धको चिश्लरे्ण 

      पांखी, पांखी कथासगग्रहको पचहलो र शीर्षक कथा हो। यो एाईटा पे्रमकथा हो। पांखी ाऄथिा पांकज र 

रेणुको प्रेमकथा हो। यस कथामा चचिण गह्ऱरएको नर-नारी सम्बन्धको ाऄध्ययन चनम्नप्रकारले गनष सह्लकन्छ। 
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४.८.१.१. पांखी 

      पांखी कथाको मूल नर चह्ऱरि हो जसको िास्तचिक नाम पांकजको हो। ाउ रेणुलााइ पे्रम गछष।  

४.८.१.२. रेण ु

      पांखी कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो रेणु जो पांखीलााइ पे्रम गछे। ाईसको पाह्ऱरिाह्ऱरक सम्बन्धीहरूको ताना 

बाना र चशक्षा, दीक्षा सम्बन्धी केही ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। 

४.८.१.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      पांखी र रेणु परस्पर पे्रम गछषन्। यो पे्रम सम्बन्ध चििाहमा पह्ऱरणत हुाँदा यी दाुइ दम्पती ाऄथिा पचत-

पत्नीको सम्बन्धमा सांचस्थत बनेका छन्। 

४.८.१.४. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      पांखी र रेणु चनम्न मध्यमिगीय पह्ऱरिारका सदस्यहरू हुन्। कथामा ाऄथषनीचतको चिशेर् कुनै चििाद 

दचेखएको छैन तर दघुषटनामा परेको रेणु चसह्लकस्त चिरामी पदाष ाऄपरेशनको लाचग ठूलो रकमको ाअिश्यकता 

पछष। पांखीले कुनै तरीकाल ेसो ाऄथष व्यिस्था चमलााईाँछ र रेणुलााइ स्िस्थ बनााईाँछ। यसरी, ाअर्जथक दबााईचभि 

पचन एक सामान्य ाअर्जथक हचैसयत भएको पांखीले ाअफ्नो पे्रमको स्िाचभमान कायम राखेको छ। ाअपदकालीन 

चस्थचतमा ाईसले ाअफ्नी प्रेचमकाको साथ चनभाएको दचेखन्छ। 

४.८.१.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      पांखी र रेणु सामान्य पह्ऱरिारका साधारण सदस्यहरू हुन्। यी दाुइ कुनै चिशेर् धमष पन्थका सदस्यहरू 

पचन होाआनन्। यसकारण कुनै धार्जमक औपचाह्ऱरकता कथामा पााआाँदनै। 

४.८.१.६.नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध  

       पे्रमकथा भए तापचन यसमा पे्रमको सोझो र प्रत्यक्ष बखान गह्ऱरएको छैन। पे्रमी-पे्रचमकाले ाअ-ाअफ्ना 

ाऄनुभूचतमा पे्रमको स्िरूपलााइ बचााआराखेको दचेखन्छ ाऄथिा ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले परेर रेणुको ढाडको हड्डी भााँचचन ु

कथामा घटेको मूल घटना हो। यस्तो तनााईपूणष चस्थचतमा पांकजले ाअफ्नो पे्रमको समपषण दखेाएको छ। 

ाअफूमाचथ ाऄचानक ाअर्जथक चाप परेता पचन ाईसल े दढृतापूिषक रेणुको ाईपचार गरेको छ। पांकजको यो कायष 

चनाःशतष छ ाऄथिा कमष गरेर फलको ाअशा नराख्नुमा ाईसको पे्रमको सुन्दरता र मूल्य रहकेो दचेखन्छ। ाऄपरेशनको 

तेत्तीस घण्टापचछ होशमा फकेकह्ळ रेणुले पचहलो नाम पांखी नै ाईच्चारण गरेकह्ळ छ। ाअफ्नो चजम्मेदारी पूरा गरेर 

पांखी पल्टन लागेको छ ाऄचन रेणुले पचन धरैे लामो समयसम्म पांखीको प्रतीक्षा गरेकह्ळ छ।लामो समयपचछ पांखी 
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पचन रेणुकहााँ फकेर ाअएको छ। पे्रमी युगलको मानचसक ाअग्रहको गम्भीरता र चोखोपनको स्िरूप प्रस्तुत 

गह्ऱरएको कथा सांयोगान्त तहकेो छ।  

४.८.१.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     यस कथामा नर-नारीचबच हुने नसैर्जगक ाअकर्षण प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। रेणु र पांखी दिुै युिािस्थामा 

हुनाले कथाको प्रारम्भमा नर-नारीमा पााआने स्िाभाचिक चञ्चलतालााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। दिुै परस्पर 

ाअत्मीय छन्, चोखो स्िच्छन्दता दाुइमा पााआन्छ।  

४.८.१.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

     कथामा रेणुले पांखीप्रचत चोखो समपषण राखेकह्ळ छ। तेत्तीस घण्टाको चिहोशीबाट फकेपचछ ाईसले पांखी 

नाम नै ाईच्चारण गरेकह्ळ छ। ाईसले जीिनको लामो ाऄिचधसम्म पे्रमीको प्रतीक्षा गरेकह्ळ छ। यी ाअधारमा यस 

कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा सकारात्मक छ भन्न सह्लकन्छ। 

४.८.१.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

     कथामा पांखीले पचन त्यही सम्पूणष समपषण भाि चलएर रेणुप्रचत पे्रम गरेको छ। दघुषटना भएपचछ चसह्लकस्त 

ाऄिस्थामा पांखीले रेणुको ाईपचारको व्यिस्था गरेको छ। ाऄत्यन्त ाईत्तरदायी बनरे ाईसले रेणुको  स्यहार सुसार 

गरेको छ। यस कामका चनचम्त ाईसले कुन ै प्राचप्तको ाऄचभलार्ा पचन राखेको पााआाँदनै। कतषब्यचनष्ठ पांखी लामो 

ाऄिचधपचछ ाउ ाअफ्नो कायषक्षेिबाट रेणुकहााँ फकेर ाअएको छ। यी ाअधारहरूमा पांखीले रेणुप्रचत सकारात्मक 

धारणा राखेको पााआन्छ । 

४.८.१.१०. पह्ऱरणचत 

      पांखी कथामा पे्रमी-पे्रचमकाको चमलन भएको छ। नर-नारीको पारस्पह्ऱरक ाअस्था र चिश्वासले एाईटा 

सकारात्मक पह्ऱरणचत पाएको छ। कथामा मानिीय भािनाको सुन्दर स्िरूपलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। पांखी र 

रेणुले ाअ-ाअफ्नो प्रेम प्राप्त गरेका छन् र ाअदशष सामाचजक सम्बन्ध चनमाषण गने औपचाह्ऱरक बाटो पाएका छन्।  

४.८.२. ाईपचार 

      ाईपचार पांखी कथा सगग्रहको चौथो कथा हो। यो चन्रिीर र रणमायाको प्रेमकथा हो। 

 ४.८.२.१. चन्रिीर 

      चन्रिीर ाईपचार कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ ाअफ्नो युिा ाऄिस्थामा रणमायालााइ पे्रम गर्थयो। ाउ 

ाअरा काट्ने काम गनष युिा ाईमेरमा नै ाअसामचतर लागेपचछ  नै रणमायासाँग ाईसको चिछोड भएको दचेखन्छ। 
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४.८.२.२. रणमाया 

      रणमाया ाईपचार कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ चन्रिीरप्रचत पे्रमभाि राख्छे। चन्रिीरसाँग 

चिछोचडएर कता हराएकह्ळ हो भने्न कुरा कथामा स्पष्ट ाईल्लेख पााआाँदनै। चन्रिीरकह्ळ पे्रचमका हुनुभन्दा ाऄचधक 

ाईसको कुनै पह्ऱरचय पचन पााआएको छैन। 

४.८.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      युिािस्थामा चन्रिीर र रणमाया परस्पर पे्रमी-पे्रचमका हुन्। यी दाुइ एकाऄकाषलााइ पे्रम गथे भने्न  

कुरालााइ पैंतालीस िर्ष पुगेको चन्रिीरले चिगत स्मरणको रूपमा प्रकट गरेको पााआन्छ। चन्रिीर ाअसामचतर 

काम गनुष जानुल ेकथाको चचि पह्ऱरितषन गह्ऱरह्लदएको छ। ाउ घर फकेर ाअाईाँदा गााईाँको चस्थचतमा चिराट पह्ऱरितषन 

भएको पाएको छ। गााईाँमा हूल दगगा भएको कारणले ाईसको घर जचमन सम्पचत्त सबै माचथ बाचहरी मान्छेको 

दखल भएको चथयो भने रणमाया कता हराएकह्ळ चथाइ ाईसले थाहा पााईन सकेन। यस्तो ाअतगकको चशकार बनेको 

चन्रिीर फौजमा भती भएर गयो। ाअफ्नो फौजी जीिनभर पचन ाईसले रणमायालााइ भेट्न सकेन, ाऄन्य कुन ै

नारीलााइ जीिनसाथी बनााईन पचन सकेको छैन। एक रात, िर्ाषको मौसममा हठात् रणमाया चबरामी ाऄिस्थामा 

चन्रिीरको चसकुिामा शरण चलन ाअाआपुगेकह्ळ छ। चन्रिीरको ाईपचार पाएर रणमाया स्िस्थ बनेकह्ळ छ र 

ाऄन्तमा ती दाुइको पे्रम, चििाहमा पह्ऱरणत भएको छ। कथाको ाऄन्तमा यस सम्बन्धले औपचाह्ऱरक स्िरूप पाएको 

दचेखन्छ। 

४.८.२.४. नर-नारीचबच धार्जमक सम्बन्ध 

     चन्रिीर र रणमाया कुनै धार्जमक सम्प्रदायका सदस्यहरू होाआनन्। यसकारण यी दाुइमाझ धार्जमक 

ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर कथामा पााआाँदनै।  

४.८.२.५. नर नारीचबच ाअर्जथक सम्बन्ध 

      चन्रिीर र रणमाया एाईटै चनम्न ाअर्जथक िगषका सदस्यहरू भएका चचिण कथामा पााआन्छ। दाुइ एाईटै 

गााईाँका बाचसन्दा भएका पचन थाहा पााआन्छ। चन्रिीर ाअरा काट्ने कामका चनचम्त ाअसामचतर लागेको घटना 

ाअर्जथक चापकै कारण घटेको हो भन्न सह्लकन्छ। गााईाँमा दगगा हुनु, घर जचमनमाचथ ाऄरूकै दखल हुनलु े

चन्रिीरलााइ ठूलो ाअर्जथक क्षचत भएको छ। यस क्षचतपुरणकै चनचम्त ाउ फौजमा भती भएको दचेखन्छ। फौजबाट 

ाऄिकाशप्राप्त गह्ऱरसकेपचछ  सामान्य स्तरकै जीिन ाईसले बााँच्द ै ाअएको छ। तर यी नर-नारीको सम्बन्धमा 

ाअर्जथक िाद चििादको, ाऄसमाञ्जस्यको ाऄिसर दचेखएको छैन। दाुइमाझ व्यािहाह्ऱरक सांसगष पचन ाऄत्यन्त थोरै 

दखेााआएको हुनाले ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर यसमा पााआाँदनै। 
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४.८.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      ाईपचार एाईटा पे्रमकथा हो। चन्रिीर र रणमायाको गचहरो र ाअचत्मक पे्रमलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको 

छ। दाुइ नर-नारीको युिा कालको पे्रमलााइ पृष्ठभूचममा राखेर पैंतालीस िर्ीय चन्रिीरको ाईत्तराद्धषको 

व्यिहाह्ऱरक जीिनको चचिण कथामा गह्ऱरएको छ। ाऄताः कथामा युिा ाईमेरको ाअकर्षण र रागात्मक 

ाअह्लादलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआाँदनै। एक्लो जीिन चबतााआरहकेो चन्रिीरले कचहलेकाही ाँ जीिनसाथीको 

ाअिश्यकता भएको ाऄनुभि।६९४ जीिन नर-नारीको सांयिु पह्ऱरचालनमा बााँचचने प्रह्लिया हो भने्न कुराको प्रसगग 

ाईठााआएको छ। चन्रिीरलााइ जीिनको यस ाईद्धाषराधषमा एक्लोपनले चनयास्रो बनाएको छ। एक मनल े

धनसोरीलााइ चभत्र्यााईने चिचार गछष६९५ ाऄको मनल ेरणमायालााइ चबसषन सकेको छैन।६९६ यसरी युिाकालको 

पे्रम स्थायी भएर ाउचभि बााँचचरहकेो पााआन्छ। यस ाअधारमा ाईसले रणमायालााइ सााँचो पे्रम गरेको चथयो भन्न 

सह्लकन्छ। रणमायाले पचन चन्रिीरलााइ पखेर बसेकह्ळ छ। यसरी दाुइको पे्रमलााइ स्थानको दरुत्ि र समयको 

ाऄन्तरालले दबााईन नसकेको बुचझन्छ। 

४.८.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चन्रिीर र रणमायामाझ ह्लकशोरािस्थामा नै पे्रमको ाऄगकुर फुटेको कुरा कथामा चचचित छ। पे्रमी-

पे्रचमकामाझ समय र स्थानको ठूलो व्यिधान भएको हुनाले भौचतक रूपले ाअपसी सांसगष गने ाऄिसर कथामा 

भएको छैन। दाुइको पे्रमलााइ ाअचत्मक पे्रम भन्न सह्लकन्छ। कथामा, पे्रमलााइ शालीन प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको 

हुनाले यौनको राग खुल्ला भएर प्रस्तुत छैन। 

 

६९४.  चजन्दगीको गह्रौं भारी बोकु्न साथीको खााँचो हुाँदोरहछे भन्ने चिचारले ाईसलााइ सतााईन लाग्यो...। पृष्ठ १८ 

६९५.  धनसोरी बत्तीस िर्षकह्ळ ाऄचल पुडकह्ळ पुडकह्ळ भए पचन ाईमेरदार तरुणी कामकारी ाअाआमााइ यहााँ ाअाआह्लदएपचछ घरको स्याहार 

त राम्रै हुन्छ। मेरो पचन चजन्दगीमा केही फेरफार त हुन्छ। घरमा बोल्ने साथी तातो चचसो हरे चिचार गने त हुन्छ। पृष्ठ १८ 

६९६.  रणमाया छ छैन। भए कहााँ होला। ाऄरैसाँग गाइ होली। मेरो भने मनमा चसयोले चस्स चस्स घोचेजस्तो सम्झना ाअाआरहन्छ। 

ाऄरूसाँग छ र सुख नै छ भने मैले सन्तोकै मान्नुपयो तर यही ाअाआमााइ जस्तो ाऄलपचिए...। पृ. १८ 
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४.८.२.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      रणमायाले चन्रिीरलााइ समर्जपत भािले पे्रम गरेकह्ळ छ। समय र स्थानको चिराट व्यिधान हुाँदा पचन 

रणमायाको पे्रम चिश्वासमा कुनै ाऄन्तर ाअएको छैन। यस ाअधारमा रणमायाले चन्रिीरप्रचत सकारात्मक धारणा 

राखेकह्ळ छ भन्न सह्लकन्छ। 

४.८.२.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चन्रिीरले रणमायाप्रचत समर्जपत भािले पे्रम गरेको छ। एकान्त घरमा चबहोश ाऄिस्थामा ाअाआपुगेकह्ळ 

ाऄन्जान नारीप्रचत चन्रिीरले ाअदर र स्ािना राखेको दचेखन्छ। एाईटै घरचभि सहिास गह्ऱररहकेो युितीप्रचत 

ाईसको दचृष्टकोण पचिि र स्नेहाचसि छ। यस ाअधारमा यस कथामा नारी सम्बन्धी नरको धारणा सकारात्मक 

रहकेो छ। ाईसले समयको लामो ाऄिचधमा भेट भएकह्ळ ाअफ्नी पे्रचमकालााइ ठूलो ाअत्मीयतापूिषक ाईसले स्िागत 

गरेको छ। 

४.८.२.१०. पह्ऱरणचत 

      ाईपचार कथा नर-नारीको चमलनमा टुचगगएको छ। यस कथामा पे्रमको जय भएको छ। पे्रमको ाऄचस्तत्ि 

ाऄत्यन्त बलिान भएको कारणले गदाष जीिनको ाईत्तरकालमा दिुै नर-नारीले ाआच्छा परेको जीिन सहचर र 

साथी पाएका छन्। दिुै पे्रमी-पे्रचमकाको जीिनको एक्लोपन, ाऄचनचश्चतता र ाऄन्योल समाप्त भएको छ।  

४.८.३. गन्ध 

      गन्ध पांखी कथा सगग्रहको पााँचौ ाँ कथा हो। यो मधुमचत र हर्षलाल चिष्टको िैिाचहक सम्बन्धको कथा 

हो। 

४.८.३.१. हर्षलाल 

      गन्ध कथाको मूल नर चह्ऱरि हर्षलाल मधुमचतको पचत हो। ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ पे्रम गछष तर पत्नीको 

शरीरबाट ाअाईने तमाखुको गन्धलााइ सहन गनष सक्दनै। 

४.८.३.२. मधमुचत 

      मधुमचत गन्ध कथाको मूल नारी चह्ऱरि मधुमचत हर्षलालकह्ळ पत्नी हो। ाउ ाअफ्नो पचतप्रचत पे्रमभाि 

राख्छे तर पचतको ाईपेक्षाभाि दखेेर चखन्न बनेकह्ळ छ। 
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४.८.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      हर्षलाल र मधुमचतकोको चििाह भएको सात िर्ष चबचतसक्दा पचन दाुइको चमलन भएको छैन 

।एकाकाषप्रचत ाअसचि छ तर पत्नीको शरीरबाट ाअाईने तमाखुको गन्ध पचतले सहन सकेको छैन।६९७ पह्ऱरिार 

समाज सबै ाअश्चयषचह्लकत भएका६९८ र चस्थचत रहस्य़मय बनेको छ६९९ तनााई गचहररद ै गएर पारपाकुचेसम्म 

पुगेको छ। कालान्तरमा लामो समयसम्मको व्यिहाह्ऱरक र मानचसक द्वन्द्व झेचलसकेपचछ पचत-पत्नीको पुनर्जमलन 

भएको छ।७००  

४.८.३.४. नर नारीचबच धार्जमक सम्बन्ध 

      गन्ध कथामा कुनै धार्जमक गचतचिचधको चचिण पााआाँदनै। हर्षलाल र मधुमचत कुनै धमष मठका ाऄनुयायी 

नभएकाले कुनै चिशेर् धार्जमक ाअचरणको चचिण यहााँ गह्ऱरएको पााआाँदनै।  

४.८.३.५. नर-नारीचबच ाअर्जथक सम्बन्ध 

      हर्षलाल र मधुमचत एाईटै ाअर्जथक िगषका सदस्य हुन् भने्न कुरा बुचझन्छ। दाुइको चबह े पचन भलापञ्च, 

ाआष्टचमि ाअह्लदलााइ भरपूर मान मचनतो पुऱ्याएर धुमधामचसत भएको छ। मधुमचतको बाजे शौकसाँग तमाखुको 

चचचलम खान्थे। हर्षलालको घरमा पचन खान-लााईन प्रशस्तै पु्न े, पुगीसह्ऱरकै घर व्यिहार चलेको बुचझन्छ। 

यसप्रकारले दाुइको ाअर्जथक चस्थचतमा ाऄन्तर दसेखदनै। कथाको मूल समस्या पचन ाऄथषनैचतक नभएको कारणल े

गदाष दाुइको ाअर्जथक सम्बन्धको जह्ऱटलता रहकेो पााआन्न। 

४.८.३.५. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      गन्ध कथामा बेग्लो र जह्ऱटल ह्लकचसमको पचत-पत्नी सम्बन्धलााइ बुचनएको छ। दाुइको हृदयको भाि 

चमलेको छ तर शरीरको सामीप्यमा समस्या बनेको छ। हृदयको पे्रमले शरीरमा बसेको तमाखुको गन्धलााइ चजत्न 

सकेको छैन। पत्नीलााइ दखेेर पचत पे्रमभािले चिभोर हुन्र्थयो७०१ ाऄचन पत्नीले पचन पचतप्रचत सम्पूणष समपषणको 

ाअग्रह राखेको दचेखन्छ।७०२ तमाखुको गन्धले पचत-पत्नीचबचको दरुत्ि बढााईाँद ैलगेर सम्बन्ध चिच्छेदसम्म 

 

६९७.  ाईनी मेरो छेाईमा बस्दा ाईकुसमुकुस भएर मलााइ छोडी ाऄचल पर सथे। पृष्ठ २४ 

६९८.  जुिााआाँले पचन लान्न भने, कतै िस्तै गरोस् भने ह्लकन? पृष्ठ २३ 

६९९.  पूिषित्, पृष्ठ २३ 

७००.  ाईसको सामु मनोहर मूर्जत ह्वठग ाईभेका चथए। ...ाउ चिष्टको खुट्टामा छााँद हाल्न पुगी। 

७०१.  ...यसमा के भएन। हातमा चलाईाँ  चलाईाँ  लाग्छ तर...। पृष्ठ २४ 

७०२.  मधुमचत ाअफ्नो लो्ेन  दखेेर ाअफू सम्पूणष समर्जपत हुन चाहन्थी तर...। पृ. २४ 
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पुऱ्याएको छ। यो चिच्छेद पचन ाऄनौठो ह्लकचसमको भएको छ ह्लकनभन े पचत-पत्नीले ाऄचनच्छुक मनाःचस्थचतल े

चिछोड स्िीकार गरेका छन्७०३ तर बीस िर्षको ाऄन्तरालपचछ मधुमचत र हर्षलालको भािचिह्िल पुनर्जमलन 

भएको छ। पचतले पचन सगकोच छोडरे पत्नीको सामुने्न खडा भएको छ७०४ मधुमचतले पचन सिषस्ि समपषण गरेर 

पचतसुख प्राप्त गरेकह्ळ छ।७०५ 

४.८.३.६.नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      गन्ध हर्षलाल र मधुमचतको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो। तन र मनको सामञ्जस्य नभएको यस कथामा 

नर-नारीमाझ यौनको सौन्दयष चिकास हुन पाएको दसेखदनै। युिा ाईमेरमा चसन्को पागग्रो भएका यी नर-नारीको 

बीस िर्षपचछ माि पुनर्जमलन भएको छ। कथामा यौनको ाअल्हादलााइ  स्थूल चचिण गह्ऱरएको छैन। 

४.८.३.६. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      गन्ध कथामा हर्षलालले मधुमचतलााइ चििाहपचछ पे्रम गरेको छ तर ाईसको पे्रम चनाःशतष हुन सकेको 

दसेखदनै। ाईसमा पत्नीको शरीरबाट ाअएको तमाखुको गन्धलााइ सहन गनष सके्न धैयष छैन। हर्षलालको नारीप्रचतको 

धारणा सापेचक्षत भएको बुचझए तापचन  नारीप्रचत नकारात्मक धारणा राखेकोल ेनभएर कुनै पचन दवु्यषिसनप्रचत 

ाऊणात्मक चिचारधाराले पे्रह्ऱरत कथामा यस्तो घटना भएको छ। कथाको ाऄन्तमा ाईसले पत्नीलााइ सपे्रम स्िीकार 

गरेकोले नारीप्रचत ाईसको धारणा सकारात्मक छ भन्न सह्लकन्छ।  

४.८.३.७. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      गन्ध कथामा मधुमचतले ाअफ्नो पचतप्रचत स्िाभाचिक र सहज पे्रम गरेको छ। कुन ै ाउ पचतप्रचत 

समपषणभाि राख्छे तर तमाखु खान पचन छोड्न सकेकह्ळ छैन। कथामा द्वन्द्व तमाखुको लतल े ाईठाएको छ। 

ाऄन्तमा, ाईसले ाअफ्नो पचतसाँग पुनर्जमलनलााइ स्िीकार गरेकह्ळ छ जसले नरप्रचत ाईसको धारणा सकारात्मक 

रहकेो दाचखन्छ। 

४.८.३.१०. पह्ऱरणचत 

      गन्ध कथा पचत पत्नीको पुनर्जमलनमा टुचगगएको छ। कथामा नर-नारीको पे्रम शचि प्रस्तुत गह्ऱरएको र 

पचत-पत्नीको सम्बन्धको सांिदेनशीलता पचन दशाषाआएको छ। कुनै चनयम, परम्परा र चनणषय ाअह्लदले पचत-पत्नीको 

७०३. चसन्को पागग्रोको ह्लदन ाउ गााइको गोठमा गएर कम्ती रोएकह्ळ होाआन तर ह्लकन रोएकह्ळ होला। के हरायो, के खोचसयो भनेर 

होला। ...त्यो कचहरी, त्यो चनणषय पूरा र पक्का भएजस्तो लाग्दनै ाईसलााइ। ह्लकन त्यो चसन्को पााँग्रो भएको हो, ाईसले खोजेको त 

होाआन। चिष्टले पचन ह्लदन ाऄचघ सरेको होाआन। पृष्ठ २६ 

७०४. बसे्नतहरूको िैभिको साह्र ैहल्ला सुनेर हनेष ाअएको म। पृष्ठ २७ 

७०५. हजूर, हजूरको मासु खाने ाऄब ाअजदचेख फेह्ऱर यो खाए सात जुनी निमा परूाँ ...। पृ. २७ 
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पे्रमलााइ चिच्छेद गनष सदकदनै भन्ने कुरा कथामा प्रस्तुत भएको पााआन्छ। 

४.८.४. ह्लदलिाला 

      ह्लदलिाला पांखी कथा सगग्रहको छैटौ ाँ कथा हो। यो राजमान र पदमफूलको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा हो।  

४.८.४.१. राजमान 

     राजमान ह्लदलिाला कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ बडो गजबको खााआलाग्दो र ाआमान्दार जिान छ। 

 ४.८.४.२. पदमफूल 

      पदमफूल ह्लदलिाला कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। फिेको फूलजस्तो सौन्दयष भएकह्ळ पदमफूलको दोस्रो 

चििाह राजमानसाँग भएको छ। ाउ राजमानप्रचत न ैसमर्जपत र केचन्रत भएकह्ळ चह्ऱरि हो। 

४.८.४.३. नर-नारीचबच सामाचजक सम्बन्ध 

पदमफूलको पचहलो चििाह गैंडसेाँग सम्पन्न भएको चथयो। गैंडकेो पत्नी शोर्णलााइ सहन नसकेर एकह्लदन 

पदमफूल राजमानको शरणमा ाअाआपुगेकह्ळ छ। राजमानले दिुैलााइ सम्झााइ बुझााइ पचत पत्नीको सम्बन्धलााइ 

यथाित बनााआह्लदने कोचशश गरेको छ तर ाईल्टा गैंडले े ाईसको पुरुर्ाथषलााइ चोट पुऱ्याएको छ।७०६ गााईाँको 

मुचखयाले पचन ाईसलााइ ाअफ्नो पुरुर्त्िको शतष ह्लदएका छन्।७०७ यस्तो जह्ऱटल पह्ऱरचस्थचतमा पदमफूलको 

ाऄनुनयलााइ ाईसले टानष सकेको छैन।७०८ यसरी राजमान र पदमफूलले जारी चििाह गरेका छन्। कथामा, 

राजमानको बलशाली पौरुर्को चचाष गह्ऱरएको छ, जगगलमा बास बस्दा चहगस्रक जगगली जनािरहरलााइ 

ाअफ्नो बल र बुचद्धले पराचजत गरी पत्नीलााइ सरुक्षाको भरोसा ह्लदएको छ।७०९ राजमानको साथमा पदमफूलले 

सुख र सांरक्षणको चिश्वास पाएकह्ळ छ। ाउ गैंडलेााइ जारीखत बुझाएर सामाचजक रीचत पूरा गनष चाहन्छ। यसका 

चनचम्त ाउ कठोर पह्ऱर्म गछष। ाउ गैंडसेाँग कुन ैिैरभाि नराख्न, सामाचजक व्यिस्था सन्तचुलत राख्न र पदमफूलसाँग 

सामान्य दाम्पत्य जीिन बााँच्न चाहन्छ। ाउ सकारात्मक चिचारले भह्ऱरएको ाईदार व्यचि हो भन्न सह्लकन्छ। 

पदमफूल पचन ाईचत्तकै सरल तर ाअपदकालमा साहसी नारी बनेकह्ळ दचेखन्छे। ाऄचजगगरको ह्ऴहस्रक मुखमा परेर 

  

७०६. गैंडे दााइ! मलााइ खुकुरी नदेखा। पदमफूलचसत मेरो चोखो नाता छ। भााईज्यू भन्छु र पचन चनहुाँ थाप्छौ भने म पचन मदष हुाँ। पृष्ठ 

२८ 

७०७. ह्लकन ाऄकाषकह्ळ स्िास्नी चलएर ाअाआस्, मदष होस् भने राख् ाऄचन कुरा होला। ताँसाँग जारीखत चतने पैसा त होला। पृष्ठ २८ 

७०८. मलााइ नछाड, त्यल्ले जस्तो नपार, म ाऄलन्तर नपरूाँ । पृष्ठ २९ 

७०९. चभि जांगलमा बााँघ गजेको ाअिाज ाअयो। राजमानले बााँसको एाईटा तीखो भाला ताछेर तेछाषाआराखेको चथयो। बााँसकै धनु पचन 

बनाएर चोया बाटी तााँदो चडााआएको चथयो। बााँसकै तीखा तीखा तीरहरू पचन थुपाह्ऱरराखेको चथयो। पदमफूलले राजमानको छेाईमा 

टााँचसएर चनकै पर टचल्करहेको ाअाँखाचतर दखेाएर भनी, त्यो के हाँ? पृ. २९ 



२२८ 

 

मनष लागेको भै ाँसीलााइ बचााईन ाअफ्नो खुपाषद्वारा ाऄचजगगरलााइ नै चछनााआह्लदएकह्ळ छ। चिनेश प्रधानको 

व्याख्यााऄनुसार यस कथामा घना जगगलमा ाऄस्थायी जीिनयापन गदाष भो्न ुपने दाुःख, कष्ट र समस्यालााइ 

प्रस्तुत गनषका चनचम्त प्रयोग गह्ऱरएको पयाषिरणको चचिणमा चिश्वासनीयता र सजीिता रहकेो छ।७१० यस 

पह्ऱरिेशले घना जगगलमा भालूको ाअिमणबाट गैंडकेो प्राण बचााआह्लदएको घटना चचचित छ। यसरी ाअफ्नो प्राण 

बचााईने व्यचिबाट जारीखत चलन गैंडलेे ाऄस्िीकार गरेको छ। यहााँ, राजमान ाईदार र सचहष्णु दचेखन्छ भने गैंड े

पचन कृतज्ञ र गुणी दचेखएको छ।७११ यसरी दाुइ जारहरूचबचमा स्ािपूणष पह्ऱरिेश बनेको छ। यस पह्ऱरिेशल े

सामाचजक व्यिस्था पचन एाईटा जड चनयममा नचलेर कचत ठााईाँ , कचत पह्ऱरचस्थचतमा व्यचि सापेचक्षत हुन्छ भने्न 

कुरालााइ सगकेत गरेको पााआन्छ।  

४.८.४.४. नर-नारीचबच धार्जमक सम्बन्ध 

      राजमान र पदमफूल कुनै धमष पन्थका सदस्य दचेखएको छैन। दिुै नर-नारीमा ह्लकरााँती जनजातीय 

मूलको स्िभाि र चमजाज भएको पााआन्छ। िन जगगलमा चनभीकतापूिषक चिचरण गनष सके्न सगघर्षशीलता र 

चजयालोपनका धनी छन्। कुनै शास्त्रीय धमष ाअचरणमा बााँचधएको नभएका हुनाले धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया हुने र 

धार्जमक सम्बन्ध चिस्तार हुनसके्न ाऄिसर कथामा पााआएको छैन। 

४.८.४.५. नर-नारीचबच ाअर्जथक सम्बन्ध 

      राजमान र पदमफूल  पशुपालन गने ाऄचन ाअरा काट्ने काम गछषन्। ाऄचधकतर जगगल जगगलमा नै 

चयनीहरूको बसााआाँ भएको दचेखन्छ। यी नर-नारी एक ठााईाँदचेख ाऄको ठााईाँमा बसााआाँ सरेको चचिण पचन 

दखेााआएको छ। कुनै व्यिचस्थत ाअर्जथक नीचत नभएका यी पचत-पत्नी साँगसाँगै काम गछषन र एकाऄकाषको सहयोगी 

बनेका छन्। 

४.८.४.६. नर-नारीचबच प्रमे सम्बन्ध 

      राजमान र पदमफूलचबच चििाहाऄचघ पे्रमको प्रसगग पााआाँदनै। राजमानको यो पचहलो चििाह हो भन े

पदमफूलको दोस्रो चििाह हो। नर-नारीमाझ पारस्पह्ऱरक समझदारी चिकचसत पााआन्छ। यी दाुइ नै एकाऄकाषको 

ाअस्थामा चनभषरशील बनेका दचेखन्छन्। यसरी दाुइमाझ पे्रमभाि गचहरो र गम्भीर प्रकारले चिकास हुाँद ैगएको 

दचेखन्छ। जारलााइ जारीखत बुझाएर सामाचजक मयाषदासाँग ाअफ्नी पत्नीलााइ राख्न े चिचार राजमानल ेराखेको 

छ। कथामा पे्रमलााइ स्थूल रूपमा बखान गह्ऱरएको छैन तर जीिन चजाईन े पारस्पह्ऱरकतामा दाुइले भािना र 

चििेकको सन्तुलन कायम गरेका छन। 

७१०. हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ, पूिषित्, पृष्ठ २५ 

७११. हो, तर कस्तो ठूलो ह्लदलिाला मान्छे हो। ाउ त्यसबेला त्यहााँ नभए म ाऄचहले यहााँ हुन्थें? पृष्ठ ३४ 
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४.८.४.६.नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      जारी चििाह भएको छ। यस ह्लकचसमको चििाह दाुइमाझ कुनै भािनात्मक दबुषलताको कारणले भएको 

छैन। यस ाअधारमा चििाहाऄचघ दाुइ नर-नारीमाझ यौन सम्बन्धको प्रसगग ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। चििाहपचछ 

पचन जगगलको कष्ट र सगघर्षशील जीिनशैलीको चचिण ाऄचधक तर पचत-पत्नीको रागात्मक ाअकर्षण र प्रीचतको 

ाऄिकाश कथामा पााआएको छैन। पचत पत्नीमाझ व्यािहाह्ऱरक र भािनात्मक सहयोचगता दचेखन्छ तर यौनलााइ 

स्थूल रूपमा चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। 

४.८.४.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      ह्लदलिाला कथामा पदमफूलले ाअफ्नो पचहलो पचतमाचथ ाअस्था राख्न सकेकह्ळ छैन र राजमानको 

ाअ्यमा ाअएकह्ळ छ। ाउ राजमानप्रचत समर्जपत बनेर सहज प्रकारल ेदोस्रो चििाह गरेकह्ळ छ। ाउ ाअफ्नो दोस्रो 

पचतप्रचत पे्रम र ाअदरभाि राख्छे। ाऄत्यन्त सहज र स्िाभाचिक भएर ाईसले राजमानसाँग दाम्पत्य सम्बन्धलााइ 

पह्ऱरचालना गरेकह्ळ छ। यस ाअधारमा कथामा नारीको नर सम्बन्धी धारणा सापेचक्षत दचेखन्छ।  

४.८.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      ह्लदलिाला कथामा राजमानले पदमफूललााइ चनाःस्िाथष र चनाःशतष पे्रम एिां चििाह गरेको दचेखन्छ ाअफ्नी 

पत्नीलााइ पचन ाउ मयाषदापूणष जीिन ह्लदन चाहन्छ। यी कुराहरूको ाअधारमा कथामा नारी सम्बन्धी नरको 

धारणा सकारात्मक भएको दचेखन्छ। 

४.८.४.१०. पह्ऱरणचत 

कथामा गैंड े र पदमफूलको चििाह चिच्छेद भएको छ र राजमान र पदमफूलको दाम्पत्य सम्बन्ध 

जोचडएको छ। राजमानको ाअाँट, साहस र ाआमान दखेेर गैंड ेपचन ाऄत्यन्त प्रभाचित बनी ाईसले जारप्रचतको द्वरे् न ै

चबसेको छ। राजमान र पदमफूलको दाम्पत्य सुख प्राचप्त कथाको पह्ऱरणचत भएको छ। 

४.८.५. दािा मौदगल्यान 

      दािा मौदगल्यान पांखी कथा सगग्रहको सातौं र ाऄचन्तम कथा हो। यो दािा मौद्गल्यान र शेखरको 

पारस्पह्ऱरक सम्बन्धको कथा हो। 
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 ४.८.५.१. दािा मौदगल्यान 

      दािा मौदगल्यान कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हुनाले ाईसैको नाममा कथाको शीर्षकको  नामाकरण 

गह्ऱरएको छ। ाउ एक चतब्बती नारी हो। ाअधुचनक चिचार भएकह्ळ चशचक्षता छे। काशी मचहला चियापीठबाट 

चहन्दी र पालीभार्ा चिर्यमा स्नातक चडग्री हाचसल गरेकह्ळ छ। 

४.८.५.२. शखेर 

      दािा मौदगल्यान कथाको मूल नर चह्ऱरि शेखर हो। शेखर सुन्दर, चशचक्षत र गुणिान युिक छ। 

काशीको कुनै चशक्षण सांस्थाबाट चहन्दी, सांस्कृत र ाऄगगे्रजी भार्ाको ाऄध्ययन गह्ऱरएको छ। ाउ ाअधुचनक चिचारल े

सम्पन्न पेशाले चशक्षक सज्जन हो। 

४.८.५.३. नर-नारीको सामाचजक सम्बन्ध 

      दािा मौदगल्यान कथा नारीको ाऄद्भूत पे्रममा केचन्रत गह्ऱरएको छ। दािा मौद्गल्यान र शेखरचबच 

लामो पह्ऱरचय नभए तापचन प्रथम भेटघाटदचेख दािाले शेखरको पे्रम साधना गनष लागेकह्ळ पााआन्छ। कथामा 

दािाको एकोहोरो पे्रम प्रीचतको चचिण गह्ऱरएको छ। दाुइ नर नारीमाझ ठूलो भौगोचलक दरुूत्ि पचन छ।  दािा 

मौदगल्यान चतब्बतमा बस्छे जहााँ पु्न लााइ काशीबाट तीन मचहनाको समय ला्न े कुरा कथामा बतााआएको छ। 

यस्तो ठााईाँबाट दािाले लेखेकह्ळ पे्रमपिहरू माि दाुइ माझको सम्बन्धलााइ बतााईने सगकेत हुन्। ाउ शेखरप्रचत 

ाऄनुरि छे तर शेखरको पक्ष स्पष्ट छैन। भौगोचलक दरुूत्ि र िैचाह्ऱरक चभन्नताको कारण दाुइमाझ पारस्पह्ऱरक 

सामाचजकता चिकास हुन नसकेको दचेखन्छ। 

४.८.५.४. नर-नारीचबच धार्जमक सम्बन्ध 

      दािा मौदगल्यान चतब्बती नारी हो ाऄचन बौद्ध धमषको ाऄनयुायी हो। ाईसको सारा पह्ऱरिार पचन भगिान 

बुद्धको शाचन्त र ाऄह्ऴहसामाचथ चिश्वास गछषन्। शेखरको धमष ाअस्थाबारे कुनै स्पष्ट सगकेत कथामा पााआाँदनै। तर 

दाुइ नर-नारीको सम्बन्धमा धार्जमक ाअस्थाको कुन ै चिशेर् भूचमका भएको दसेखदनै। दािाको चह्ऱरिमा भन े

धार्जमक ाअस्थाको चिनयशीलता भएको थाहा गनष सह्लकन्छ। 

४.८.५.५. नर-नारीचबच ाअर्जथक सम्बन्ध 

      दािा मौदगल्यान कथामा ाअर्जथक चचिण स्थूल रूपमा गह्ऱरएको छैन काशीमा गएर ाईच्च चशक्षा प्राप्त गनष 

सके्न मध्यमिगीय ाअर्जथक हचैसयत भएका नर-नारीको चचिण गह्ऱरएको छ। शेखर चशक्षक पेशा छोडरे सेनामा 

भती भएर गएको छ। ययचप, दाुइको सम्बन्ध चिकासमा ाऄथषको कुनै चिशेर् भूचमका भएको पााआाँदनै। 
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४.८.५.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      भौगोचलक दरुूत्िको कारण दािाका चचट्ठीहरू नै ाईसको पे्रमाचभव्यचिका साधन भएका छन्। शेखरल े

भने दािाको चचट्ठी पाएपचछ माि चिस्मरण हुनलागेको ाऄतीतलााइ ह्ऱठम्यााईने प्रयास गरेको छ।७१२ शेखरको 

चििाह शकुन्तसाँग सम्पन्न भयो ययचप, दािाले शेखरलााइ एकोहोरो पे्रम गरेकह्ळ छ। यस कुराको जानकारी 

पाएपचछ शकुन्तले ाअफूलााइ दािा र शेखरचबच बाधक भएकह्ळ ाऄनुभि गछे।७१३ ययचप, ाईसको सौतेनी ाइष्याष 

ाईस्तो ह्ऴहसात्मक दसेखदनै बरू ाउ धेरै ाईदार र सचहष्णु दचेखन्छे।प चहलो दशषनमा नै ाअफू शेखरप्रचत समर्जपत 

बनेकह्ळ ाअश्चयषलााइ स्ियां स्िीकार गछष।७१४ तीनघुम्ती ाईपन्यासमा नाचयका ाआन्रमायाले पे्रम सम्बन्धमा नारीको 

प्रथम पहल र नेतृत्िलााइ प्रकृचतसम्मत मानेकह्ळ छ औ प्रकृचत नारी स्िभाि ाऄनुकूल।७१५ दािा मौदगौल्यानको 

पे्रम चचन्तन ाऄत्यन्त सूक्ष्म छ। पे्रमको ाऄनुभूचतलााइ ाउ ाइश्वरीय ाअनन्दानुभूचतभन्दा पचन माचथको ाऄचस्तत्ि 

मान्छे।७१६ ाईसको पे्रम कचत गचहरो छ भन ेशेखरको ाऄनपुचस्थचत मािले ाअफ्नो जन्मभूचमको स्िगषमय िासमा 

रसहीन भएको ाऄनुभि गछे। शेखरको पक्ष भने कथामा स्पष्ट भएको छैन। शकुन्तसाँग ाईसको सम्बन्ध चिच्छेद 

भएको बुचझन्छ। शकुन्तले ाईदारतापूिषक न ैयो चिच्छेद स्िीकार गरेकह्ळ हो भने्न कुरा कथामा दचेखन्छ। शेखर र 

दािा मौदगल्यान दिुै बौद्ध चभक्षु र चभक्षुणी बनकेा छन्। जीिनको ाऄचन्तम बेलामा दािाले शेखरको सांसगष 

पाएकह्ळ छ र शेखरकै साथमा ाईशको मृत्य ुपचन भएको छ। शेखरले न त ाअफ्नो पह्ऱरिार बचााईन सकेको छ न त 

पे्रम नै चनभााईन सकेको छ।७१७ एाईटा ाऄन्योल पह्ऱरचस्थचतमा परेर ाईसको जीिन चबतेको छ। 

४.८.५.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      दािा मौद्गल्यान कथामा ाअफ्नो पे्रमबारे नारीको ाअत्मस्िीकृचतलााइ मूल चिर्य बनााआएको छ। यस 

कथामा नर-नारीको जैचिक सांसगषको चचाष गह्ऱरएको पााआाँदनै। जीिनको ाऄचन्तम बलेामा दािा र शेखरको 

मानचसक सांसगष बढेको छ तापचन यसरी  नर-नारीमाझ यौन सांसगषलााइ चचिण गह्ऱरएको छैन। 

 

७१२. मौदगल्यान मािै कताकता जानेजस्तो त्यसको ाऄचघ पचन केही भए जस्तो ाईनलााइ लाग्यो तर प्रष्ट भएन। पृष्ठ ३८ 

७१३. ...मैले यी पिहरू पचहल्यै पाएको भए... ाअफूले कसैलााइ रूिाएर हााँसु्न पचन पापै हो। पृष्ठ ४० 

७१४. एाईटै दशषनमा मन मोचहत हुनु ाऄचन ाअकर्जर्त हुनु त्यसैको प्रभाि हो ह्लक। ह्लक मानचसक चिकार हो िा चिर्यशि युिा हृदयको 

चिकृचत हो। पृष्ठ ३९ 

७१५. प्रेममा पचहलो पााआलो नारीले त हाल्नुपछष चन! र जीिनपयषन्त यो प्रथम चालले स्थाचपत गरेको सम्बन्धमा नारीले नै ाऄगुिा 

भाआरहनुपछष। प्रकृचत हो यो, यस्तै छ नारी स्िभाि। तीनघुम्ती, 1968, चिचप कोाआराला, साझा प्रकाशन, काठमान्डु, पृष्ठ २५ 

७१६. भगिान तथागतको स्मरण गदाष पचन त्यो ाऄनुभूचत ममा ाअाईाँदनै। पृष्ठ ४० 

७१७. मैले दाुइिटा पाप गरें, त्यो भगिानले पचन क्षमा गनष सिैन। एाईटा दािा मौदगल्यानको हृदय छाम्न सह्लकनाँ ाऄको शकुन्तको 

चिरह व्यथामा मल दल्न सह्लकनाँ।, पृ. ४१ 
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४.८.५.८. नर-नारीको धारणा 

      दािा मौदगल्यानले शेखरप्रचत चनाःशतष समपषण भाि राखेकह्ळ दचेखन्छ। शेखरप्रचतको भािनात्मक लगााई 

ाईसका चनचम्त ाइश्वरीय स्तुचतभन्दा ाऄचधक गम्भीर भएको बुचझन्छ। यस ाअधारमा दािाले शेखरप्रचत सकारात्मक 

धारणा राखेकह्ळ कुरा बुचझन्छ।  

४.८.५.९. नर-नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      दािा मौदगल्यान सम्बन्धी शेखरको धारणा प्राथचमक तौरमा स्पष्ट दचेखएको छैन। दािाको पे्रम बुझ्न 

नसकेकोमा ाईसलााइ पछुतो छ भने शकुन्तको लाचग ाऄसल जीिन साथी बन्न नसकेकोमा क्षोभ भएको दचेखन्छ। 

यस ाअधारमा शेखरको नारीप्रचतको धारणा ाऊणात्मक भन्न चासह सदकदनै तर समयमा सापेचक्षत व्यिहार 

पुऱ्यााईन नसकेकोमा कथाको मूल िासदी यही बनेको छ।  

४.८.५.१०. पह्ऱरणचत 

      दािा मौद्गल्यान कथा चिछोडमा टुचगगएको छ। शकुन्तले पचतघर त्याग गरेकह्ळ छ र शेखरको गृहस्थी 

भताभुगग भएको छ। दािा र शेखर जीिनको ाऄचन्तम बेलामा बौद्ध चभक्षु-चभक्षुणी बनेका छन्। बुढेसकालको 

रोग, शोक र थकानग्रस्त ाऄिस्थामा दिुै एकाऄकाषका चनकट पुगेका छन्। दािा र शेखरमाझको साचत्िक र 

ाअचत्मक पे्रमको  सायुज्य यस कथाको ाऄन्तपषह्ऱरणचत हो। 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पााँिौाँ अध्याय 

हायमनदास राई ‘किरात’-िा िथामा चिचित नर-नारी सम्बन्ध : 

वििेिनात्मि अध्ययन  (२००१- २००९) 
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५.  हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’का कथामा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः चििचेनात्मक 

ाऄध्ययन 

५.९. केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड एक) कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्धाः 

चिश्लरे्णात्मक ाऄध्ययन  

     केही नचमलकेा रेखाहरू (खण्ड एक) ह्लकरातको निौ ाँ प्रकाचशत कथासगग्रह हो। यस सगग्रहमा 

एक्कााआसिटा कथा सगगृचहत छन्। यीमध्ये दसिटा कथामा चचचित नर-नारीको सम्बन्धलााइ चनम्नप्रकारल े

ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ - 

 ५.९.१. चबख ेाअयो 

चबखे ाअयो केही नचमलेका रेखाहरु खण्ड दाुइमा सगगृचहत पचहलो कथा हो। चबखे र नुमा यस कथाका 

मूल चह्ऱरिहरू हुन्। 

५.९.१.१. चबख ेाअयो 

चबखे ाअयो  कथाको मूल नर चह्ऱरि चबखे हो। ाईसको  भािनात्मक लगााई नुमासाँग छ।  

५.९.१.२. नमुा 

चबखे ाअयो कथाको मूल नारी चह्ऱरि नुमा हो। ाईसको पचन चबखेप्रचत भािनात्मक ाअग्रह भएको दचेखन्छ। 

५.९.१.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      चबखे ाअयो कथामा चबखे र नुमामाझ भािनात्मक ाअग्रह भएको दचेखन्छ। प्राथचमक स्तरमा यस 

सम्बन्धलााइ सामान्य प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको छ तर कथाको चिकाससाँगै सम्बन्धको रहस्य खुल्द ै ाअएको 

दचेखन्छ। चतनीहरू एाईटै गााईाँ , समान स्तर, समान जीिनशैली भएका ह्लकरााँती जनजातीय मूलका चह्ऱरिहरू 

हुन्। ग्रामीण व्यिहार र सामाचजक सगगतमा यी चह्ऱरिहरू बााँचधएका छन्। पहाडी ाऄञ्चलको भीर-पखेरा, 

खोला-नदी, िन-जगगलमा ्मसाध्य र साहसी रोमाञ्चले भरपूर जीिनशैली चजाईने िममा चबखे र नुमाको 

सम्बन्ध हुकेको छ। कथामा बाह्य रूपमा नुमाको चह्ऱरिलााइ ाऄचधक प्रोत्साहन ह्लदएको भए तापचन ाअन्तह्ऱरक 

रूपमा चबखेको मानचसक ाऄिस्थालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। नुमाको दपषले ाउ ाअफू होंचचएको ाऄनुभि गनष थालेको 

ाऄथिा ाईसको पुरुर् ाऄहांमा ठेस लागेको बुचझन्छ। साथी सगगीहरूले पचन यस्तै प्रकारले चजस्कााआदददा ाउ ाअफू 

ाऄसन्तुचलत बन्न थालेको छ७१८ ाऄचन ाईसको यो  

७१८. के तॉराई बारुरे खामो? कसयी उन्म्कस?् नुभारे तॉराई खाने बारु भाऱ्मो ये। ऩषृ्ठ ५ 
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ाऄपमानबोध ह्ऴहसात्मक बनकेो छ।७१९ नुमालााइ कुनै क्षचत पुऱ्यााईन नसकेपचछ  भएको क्षोभ र ग्लाचन सहन गनष 

नसकेर ाईसल ेगााईाँ  न ैछोडेको छ। कालान्तरमा त्यही जगगलको भीरमा ाअफूल ेसमातेको साचलम्मोको बुच्का 

ाईप्केर लचडझरेकह्ळ मूर्जच्छत नमुालााइ चबखेले न ैबचाएको छ। यस बचााईकायष गदाष चबखेले नुमाको ाऊणबाट मुि 

भएको ाऄनुभि गछष। यस घटनाले चबखेको ाऄहां, ग्लाचन र क्षोभको मैलो पचन पखाचलएको र हीनताबोधबाट पचन 

स्िस्थ बनेको छ। ाऄन्तमा नुमा र चबखेको पुनर्जमलन भएको छ। 

      कथामा नर-नारीचबच सांिदेनशील सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। दाुइ नर-नारीचबचको 

सम्बन्धलााइ चबखेको ाऄहांले बाधा पुऱ्याएको छ भने्न कुरालााइ चचिण गह्ऱरएको दचेखन्छ। साहस, दपष, गौरि र 

शचिजस्ता ाउजाषशील कुराहरू पुरुर्ोचचत चिर्य हुन् भने्न सामाचजक मानचसकताले पुरुर्प्रधान मानदण्ड 

चनमाषण भएको धारणालााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। तर नुमाको चह्ऱरि यस धारणाको चिपरीत नारीत्िको 

एक ाऄलग स्िरूपलााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ। नारीको यस्तो दर्जपलो व्यचित्िलााइ चबखेले ग्रहण गनष नसक्दा 

नै कथामा द्वन्द्व सृजना भएको छ। ाअन्तह्ऱरक रूपमा यो कथा नारीत्ि र पुरुर्त्िचबचको द्वन्द्व हो भन्न सह्लकन्छ। 

कथामा चपतृतन्िी धारणाले स्थाचपत गरेको नारीत्िको मानदण्ड चिघह्ऱटत भएको दचेखन्छ। चबखेको 

हीनताबोधको ह्लदशा नकारात्मक छ।  

५.९.१.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      चबखे ाअयो कथामा नर-नारीचबच कुनै चिशेर् प्रकारको धार्जमक सम्बन्ध चिकास भएको छैन र कुन ै

धार्जमक-साांस्कृचतक चििाद छैन।  

५.९.१.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      चबखे ाअयो कथामा चबखे र नुमा चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरका चह्ऱरिहरू हुन्। पहाडी गााईाँ , जगगल, भीर 

पखरेामा घााँस दााईरा गह्ऱरसहड़्ने नर-नारी हुन् यी। यस ाअधारमा दाुइमाझ ाअर्जथक समानता दचेखन्छ।  

५.९.१.५. नर-नारीमाझ प्रमेसम्बन्ध 

चबखे ाअयो कथामा पे्रमको गाढा चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। चबखे र नुमाका चिचिध गचतचिचधहरूमा 

दाुइमाझ सूक्ष्म सांिेदना भएको कुरा बुचझन्छ। चतनीहरुमाझ िाद-चििाद भाआरह ेपचन दाुइमाझ भािनात्मक ाअग्रह 

७१९. ...ाईसले ाईपाय रच्यो खोलामा बगााईनु तर त्यो कोशीले नुमालााइ चनल्न सक्दनै ाईसले जानेको कुरा हो। गुाँजले ाईसलााइ डरााईाँछ। 

ाईसलााइ तान्ने गुाँज त ढााँडमा ख्िाप्पै काह्ऱटएर बगरमा मह्ऱररहेको जालहारीहरूले भेटेको चथयो। ाउ चांखी छ। जगगली जन्तुचसत ाउ 

डरााईाँ दनै। बल पचन कस्तो ाऄचन ाईसले बोकेको भारी ाईचाल्नै सदकदनै। पृष्ठ ५ 
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भएको कुरालााइ ाऄस्िीकार गनष सदकदनै। चबखेले गााईाँ  छोडदा नुमा चनयाचस्रएकह्ळ छ। हीन भािनाले ग्रस्त भएर 

चबखेले गााईाँ  छोड ेतापचन ाउ गााईाँ  फर्क्रकाअएको छ र नुमासाँगको पुनर्जमलनमा सन्तुष्ट दचेखन्छ। कथामा पे्रमलााइ 

ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

५.९.१.६. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चबखे ाअयो कथामा प्रेमलााइ जस्तै ाऄचन यौनलााइ पचन स्थलू चचिण छैन। दाुइमाझ पारस्पह्ऱरक यौनाअग्रह 

चिकास भएको पााआन्छ। 

५.९.१.७. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      चबखे सम्बन्धी नुमाले कुनै नकारात्मक धारणा राखेकह्ळ छैन। चबखेले गााईाँ  छोडरे जााँदा नुमा ाईदास 

भएकह्ळ र धेरै ह्लदनपचछ फकेर ाअएको चबखेलााइ ाईसले सपे्रम स्िागत पचन गरेकह्ळ छ। यस ाअधारमा नुमाले 

चबखेप्रचत सकारात्मक धारणा नै राखेको छ। 

५.९.१.८. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      यस कथामा चबखेले नुमाको दर्जपलो व्यचित्िलााइ सहन गनष सकेको छैन। साहस, ाअाँट, रोमाञ्च, शचि 

ाअह्लदद्वारा पुरुर् नै ्ेष्ठ हुनपछष भने्न चिचार ाईसले राखेको छ। नुमाको चह्ऱरिले गदाष ाउ ाअफूलााइ हीन भएको 

ाऄनुभि गछष र यसबाट बााँच्नका चनचम्त ाईसल े नुमालााइ माह्ऱरह्लदन े ाईपाय रचकेो पााआन्छ।७२० ाअफ्नो क्षोभ 

लुकााईनका चनचम्त ाउ नुमालााइ छोडरे पलायन हुन्छ। ाउ नुमाको दया मायाको पाि बचनरहनुलााइ ाऄस्िीकार 

गछष। यसलााइ ाईसको नारीप्रचत नकारात्मक धारणा हो भन्न सह्लकन्छ। कालान्तरमा ाउ फेह्ऱर फकेर ाअएको छ र 

नुमाप्रचत पे्रम ाअग्रह राखेको छ। यस ाअधारमा नारी सम्बन्धी धारणा पह्ऱरितषन भएर सकारात्मक भएको छ।७२१ 

५.९.१.९. पह्ऱरणचत 

      चबखे ाअयो  कथामा चबखे र नुमाको चमलन भएको दखेााआएको छ। कथामा नारीलााइ सशि चह्ऱरिको 

रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। नारीको सशि चह्ऱरिबाट हीनताबोधले पीचडत भएको चबखेको मानचसकतालााइ  

 

७२०. सबै सबैले सोध्ने चबखेलााइ खचपसकु्न भएन। ाईसले ाअफूलााइ होंचचएको ठान्न लाग्यो।... ाईसको मनमा नुमाप्रचत एाईटी चितृष्णा 

जाग्यो। ह्ऱरस ाईठ्न थाल्यो। ाईसले नुमालााइ पन्सााईनु पाए त्यो घोच, पेय, व्यांग्य पचन पचन्सने सम्झायो। ाईसले ाईपाय रच्यो खोलामा 

बगााईनु तर त्यो कोशीले नुमालााइ चनल्न सक्दनै ाईसले जानेको कुरा हो। पृ. ५ 

७२१. ाऄचत चतुरी नुमा जचहले पचन प्रसन्न शचिपूणष, प्रफुल्ल हार गोहार गनष ाअफूलााइ ाअपचत्तचभि होचमह्लदएर पचन ाऄरूलााइ बचााईने 

ाअाँट भएकह्ळ फूलजस्ती राम्री, फलाम जस्तै दर्जबली, ढुगगाजस्तो मुटु भएकह्ळ तयार भाइ। पृ. ६ 
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पचन कथामा चनिारण गह्ऱरएको छ। यस कथाले चबखेको मानचसक कुण्ठालााइ चिरेचन गनुषका साथ ैनारी सम्बन्धी 

समाजमा परम्पराको रूपमा रहकेो धारणालााइ पचन पह्ऱरितषन गह्ऱरएको छ। यस कथाले नर-नारीबारे एक 

सकारात्मक पह्ऱरणचत ह्लदएको पााआन्छ। 

५.९.२. गाजलीलााइ चचट्ठीहरू 

     नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइ कथा सगग्रहमा सगगृचहत दोस्रो कथा हो गाजलीलााइ चचट्ठीहरू। यसमा 

हलधर र गाजलीचबचको पे्रम सम्बन्धको कथा बुचनएको छ।  

५.९.२.१. हलघर 

      गाजलीलााइ चचट्ठीहरू कथाको मूल नर चह्ऱरि हलघर हो। ाईसले एक गुणी र समर्जपत पत्नी पाएको छ। 

दिुैको सहमचतमा यो चििाह सम्पन्न भएको हो भने्न कुरा बुचझन्छ। यसरी हलघरको एाईटा सम्पन्न र सवु्यिचस्थत 

पह्ऱरिार छ । 

५.९.२.२. गाजली 

      गाजली प्रस्तुत कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो।ाउ चशचक्षत, पेसाले नसष रहकेह्ळ र रोगीहरूको सेिालााइ न ै

ाअफ्नो जीिनको लक्ष्य माने्न युिती हो।  

५.९.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथामा हलघर र गाजली बाल्यकालदचेखका ाअत्मीय चमिहरू हुन्। युिािस्थामा कुनै एाईटा मोडमा 

ाअाआपुगेर दाुइ चमिहरू ाअाअफ्नो क्षेिमा व्यस्त भएका दचेखन्छन्। ब्रह्मचयष र सन्न्यास ाअ्ममा माचनस 

माचनसदचेख नै टाढा हुन्छ यसकारण यो कठोर हुन्छ तर गृहस्थ ाअ्ममा माचनस माचनसहरूकै चबचमा सुरचक्षत 

हुन्छ भने्न हलघरको चिचार छ।७२२ ाईसले गाजलीलााइ दाम्पत्य सम्बन्धको रहस्यहरू बुझााईने कोचसस गरेको छ। 

हलघरको एाईटा सम्पन्न चििाचहत जीिन हुाँदाहुाँद ैपचन एाईटा चिशेर् ह्लकचसमको भािनात्मक शुन्यतालााइ ाईसल े

ाऄनुभि गह्ऱररहन्छ।७२३ यो शुन्यता गाजलीप्रचत ाईसको ाअकर्षण हो भन्न सह्लकन्छ ाऄथिा ाईसले ाअफ्नो ह्लकशोर 

ियको पे्रममय स्मृचतलााइ भुल्न सकेको दसेखदनै।७२४ यसरी यस कथामा हलघरको चििाहते्तर मानचसक 

 

७२२. ब्रह्मचयष र सन्न्यास ाअ्ममा माचनस केिल ाअफू मािैमा हुन्छ। गृहस्थ र िाणप्रस्तमा माचनस माचनसको घेरोमा सुरचक्षत 

रहन्छ। पृष्ठ २८ 

७२३. चतमीलााइ चबसूषभन्दा पचन चबसषन नसके्न चतम्रो हली... पृष्ठ-२७ 

७२४. चतमीले मलााइ पन्सााईनु बल गरे पचन ाअफ्नो पोल्टो ता टक्कााआन्छौ ाऄझै त्यहााँचभि लुकाएको ाअफूलााइ मैले पाएाँ। पृ. २४ 
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ाऄिस्थालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। यस भािनात्मक दबुषलताप्रचत ाईसको क्षोभ रहकेो औ पाप र पुण्यको ाऄन्योलमा 

ाऄल्मचलरहकेो छ। कथामा गाजलीको पक्ष स्पष्ट नदखेााआएको भए तापचन हलघरप्रचत ाईसको ाअग्रह बचनरहकेो 

कुरा बुचझन्छ।७३५ हलघरमा भने नसैर्जगक ाआच्छाहरूको प्रबलता पााआन्छ। ाईसलााइ पत्नीको पे्रम, समपषण र 

पह्ऱरिारको दाचयत्िबोधले पचन बााँधेर राख्न सकेको छैन। यसले ाईसको नैचतक सचतेतालााइ बुझााईाँछ। यस कथामा 

हलघरकह्ळ पत्नीको समर्जपत भूचमका भएको ाऄचन गाजलीको ाऄप्रत्यक्ष ाईपचस्थचत भएको पााआन्छ। कथामा प्रत्यक्ष 

प्रस्तुचत हलघरको माि छ। कथाका तीन चह्ऱरिहरू ाअाअफ्ना चिचारधारा र चस्थचत चलएर जीिन बााँचचरहकेा 

छन्। पचत-पत्नी र पे्रमी-पे्रचमकाको सम्बन्ध ाअाअफ्नै समझदारीमा ाअाअफ्नै ाऄिस्थामा चस्थर बनेका छन्। हलघर 

ाअफ्नो िैिाचहक सम्बन्धप्रचत सन्तुष्ट दसेखदनै भने गाजलीप्रचत पचन ाईसको एकतफे ाअग्रह भएको दचेखन्छ। ाउ 

गृहस्थ जीिनलााइ सांसारको सबैभन्दा ठूलो सुख मान्छ तर यस सुखमा ाउ ाअफै चस्थर हुन सकेको छैन।७२६ 

५.९.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

गाजलीलााइ चचट्ठीहरू कथाका नर-नारी चह्ऱरिहरू कुनै चिशेर् धमषपन्थका ाऄनुचरहरू होाआनन ्

यसकारण यसमा धार्जमक सम्बन्धको चिकास हुने ाऄिसर छैन। 

५.९.२.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

गाजलीलााइ चचट्ठीहरू कथाका नर-नारीहरू ग्रामीण पह्ऱरिेशका चह्ऱरिहरू हुन्। हलघर खेतीपाती र 

पशुपालन गछष। गाजली पेशाले नसष ाऄथिा नोकरी पेशा नारी हो। हलघर र गाजलीमाझको सम्बन्ध बनु्न 

नबनु्नमा ाअर्जथक पक्षको कुनै भूचमका छैन। 

५.९.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बनध 

      गाजलीलााइ चचट्ठीहरू कथामा हलघरले गाजलीप्रचत ाअफ्नो भािनात्मक ाअग्रह प्रकट गरेको छ। पे्रचमका 

छोडरे ाऄकै नारीसाँग ाईसको चििाह सम्पन्न भएको छ तर ह्लकशोर ाईमेरको ाअफ्नो प्रथम पे्रमलााइ ाईसले भुल्न 

सकेको छैन। ाउ ाअफ्नी पत्नीलााइ पे्रम गछष तर पत्नीले ह्लदएको सुखमा ाउ सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। ाउ पचत-पत्नीको 

पे्रमलााइ पचिि र चनाःस्िाथष बतााईाँछ तर यसमा प्रचतबद्ध भाआरहन भने सक्दनै।७२७ पत्नीको सम्पूणष समपषणप्रचत 

 

७२५. स्त्री ाईपेचक्षता, पूिषित्, पृष्ठ१०५ 

७२६. ...त्यस्तो चतम्रो जीिन जसले सांसारको सबैभन्दा ठूलो सुख दाम्पत्य जीिनले ाअकर्षण गरेन।.... गृहस्थको मन सन्न्यासीको 

मनभन्दा धेरै चोखो हुन्छ। पृष्ठ २९ 

७२७. पचत-पत्नीको प्रेम कचत पचिि, चनाःस्िाथष ाऄचन चनज हुाँदछ। चतमीले नबुझौली। चिश्वलााइ प्रेम गनुष ाऄचन पचत पत्नीमा प्रेम हुनुमा 

धेरै धेरै ाऄन्तर छ। त्यो टुट्दा सारा शुन्य हुन्छ तर चिश्वमा भुाआाँचालो ाअाईाँ दा त्यसको एाईटा रौ ाँ पचन हल्लाँदनै। पृ. २६ 
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चिह्िल बन्छ र यसको प्रशांसा गछष तर ाईसले ाअफ्नो पूिष पे्रचमकाको पे्रमप्रचत ाअकर्षणलााइ रोक्न सक्दनै। यसरी 

पत्नी र पे्रचमकामाझ हलघरको पे्रम बााँचडएको दचेखन्छ। ाउ दाम्पत्य जीिनलााइ सांसारको सबैभन्दा ठूलो सुख 

मान्छ तापचन ाईसले यस जीिनबाट पूणष सन्तुचष्ट नपाएकै बोध गछष। । ाऄन्त्यमा ाउ ाअफ्नो सम्पूणष पह्ऱरिार छोडरे 

गाजली भएचतर नै गाआरहकेो दचेखन्छ। हलघरको पे्रम सशतष छ। ाईसले ाअफ्नी पत्नीको समपषणलााइ सम्मान गनष 

सकेको छैन। गाजलीको हलघरप्रचत मानचसक लगााई स्पष्ट हुन सकेको छैन। 

५.९.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      गाजलीलााइ चचट्ठीहरू कथामा यौनको स्थूल चििरण गह्ऱरएको छैन। तर नर-नारीको नैसर्जगक 

ाआच्छाहरूको सौन्दयषलााइ भन ेपरोक्ष प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। हलघरले यस्ता प्राकृचतक कामनाहरूलााइ 

सकारात्मक रूपमा स्िीकार गरेको छ। मान्छेले ाअफ्नो भािनात्मक ाआच्छाहरूको साझदेारी गने साथीको खोज 

गह्ऱररहन्छ भने्न ाईसको चिचार छ।७२८ गाजली चििाह र दाम्पत्य सुखप्रचत ाअकर्जर्त हुन नसकेको कुरा नै कथामा 

ाईल्लेख छ जसलााइ चिसगगचतपूणष र दलुषभ गुण हो भचनएको छ।७२९ कथामा मान्छेचभि ाअफ्ना नैसर्जगक 

ाआच्छाहरू सधै ाँभह्ऱर चजाईाँदो र चिजयी रहन्छ औ यस्ता कामनाहरूको चि्ृगखलालााइ तह लगााईन एक ाअत्मीय 

सहचरको ाअिश्यकता भएको कुरालााइ चचिण गह्ऱरएको पााआन्छ।७३० कथामा यौन कामनालााइ जीिनको 

ाउजाषशील सौन्दयषको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। चििाह सांस्थाचभि मान्छेको यस्ता कामनाहरूल े पूणष सन्तुचष्ट 

प्राप्त गनष सक्दनै भन्ने कुरा नै कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।७३१  

 

७२८. बाटोमा भेटेको एक पैसाको साझेदारी खोज्द्छ पृष्ठ-२३ 

७२९. ....माचनसमा बासना प्रबल हुन्छ, ाआच्छा भन्छौ होाआन? यो कुरा ममा पचन छ। तर यसको िास्ता नगने, चिरोध गने कृचतम प्रयत्न 

माचनसले गछष। तर तोरीको चबयााँमा भएको तेल कोलमा पेलेर चनसख्रदनै। भगिानले यो बासना माचनसलााइ बरदानह्लदएको हो। 

बासनाप चनत्य नै धरतीलााइ चजाईाँदो राख्ने ाउजाष हो, चबाई हो, पृष्ठ २६ 

७३०. गाजली ाआच्छा ाऄचत प्रबल हुन्छ। यसलााइ चजत्न सदकदनै। चजतेजस्तो लाग्छ तर त्यो लुह्लकरहेको हुन्छ ाऄचन फेह्ऱर जाग्दछ। मेरा 

ाआच्छाहरू पूरा भएको ाऄनुभि गथे तर ाअज हेदछुै ती ाऄपूणष छन्। ती चनदाएका रहछेन्। 

...ती ाआच्छा, कामना, तृष्णाहरूमा त्यही ाअकर्षणले सन्तुलन राखेको चथयो। ाअज भने त्यो सन्तुलन हराएको छ। म छह्ऱरचस्टएको छु, म 

बटुचलन खोज्दछु। कल्ले बटुल्ने, म चनसहाय छु। ाअाँखामा नभए पचन मुटुमा ाअाँसु बचगरहन्छ। त्यो मूलधारा, खोल्यो, खोलादचेख नदी 

बन्दछ। त्यसलााइ तनष खोज्दछु तर कचहल्यै तनष सकेको छैन। त्यो तनष जगघार तनष सघााई पुरााईने साथी खोज्दछु, यो ाईमेरमा पचन 

खोचजरहछुे। एाईटा चिडम्बना हो, चनन्दनीय हो, हास्यप्रद हो। पृष्ठ २९ 

७३१. मैले सुख पााईनु घरबार गरेाँ ाऄचन सुख जोगाड गरेाँ झै ाँ लाग्यो तर कसो कसो यसपचछ पचन सुन्दर दशृ्य हेदाष हदेै ाअाँखामा छारो 

लागेजस्तो लाग्यो। पृ. ३१ 
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५.९.२.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      यस कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा द्वन्द्वात्मक छ। ाउ ाऊचर् चिश्वचमिको रूप लोलुपता र 

दषु्यन्तको कामुकता ाअह्लदको ाअधारमा नर जाचतलााइ स्िाथी मान्छे। यचत हुाँदा हुाँधै पचन ाउ हलघरलााइ चचट्ठीहरू 

लेख्छे र ाअफ्नो ाईपचस्थचत प्रस्तुत गछे। यस ाअधारमा नरसम्बन्धी ाईसको धारणा सकारात्मक र नकारात्मक दिु ै

छ भन्न सह्लकन्छ। 

५.९.२.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

           हलघर ाअफ्नी पत्नीको गुण र चह्ऱरिको प्रशांसा गछष, गृहस्थीलााइ मान गछष तर पत्नी र गृहस्थीचभि 

बााँचधएर बस्ने मानचसकता ाईसको छैन। ाउ ाअदशष पचत भन े बन्न सकेको छैन। ाईसले गाजलीप्रचत ाअफ्नो 

ाअकर्षणलााइ नैसर्जगक ाआच्छाहरूको प्रचतफलन मानेको छ। पत्नीप्रचत प्रचतबद्ध हुन नसकेर ाईसले नारीप्रचत 

हयेात्मक धारणा राखेको दचेखन्छ। पे्रचमकालााइ छोडरे ाऄकी नारीलााइ चबह े गनुषपन े कुन बाध्यता हलघरलााइ 

परेको चथयो यसकारण चबनाकारण ाईसले गाजलीलााइ लत्यााईनु फेह्ऱर ाअफ्नो दाम्पत्य जीिनको ाऄसन्तुचष्ट साम्य 

पाने ह्लदशामा गाजलीप्रचत ाअग्रही हुनुले नारीप्रचत ाईसको नकारात्मक धारणा बुझााईाँछ। 

५.९.२.१०. पह्ऱरणचत 

      कथामा हलघर ाअफ्नी पत्नीप्रचत ाआमान्दार र ाअस्थािान बचनरहन सकेको छैन। कथामा पचत-पत्नीमाझ 

पे्रमपूणष सगगचत छैन।एाईटा पह्ऱरिारको चिघटन भएको ाऄचन पे्रम प्राचप्तको योग पचन स्पष्ट नभएको ाऄिस्थाको 

चचिण कथामा गह्ऱरएको छ। 

५.९.३. ह्लफिह्ळ 

      केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एकमा सगगृचहत पााँचौ ाँ कथा हो ह्लफिह्ळ। यस कथामा जगगबहादरु र 

ाआशोरीको दाम्पत्य सम्बन्धको कथा बुचनएको छ।  

५.९.३.१. जगगबहादरु 

      जगगबहादरु ह्लफिह्ळ कथाको मूल नर चह्ऱरि हो । ाईसले ाआशोरीलााइ रुचाएपचछ ाअमा बाबुले मागी 

चििाह गह्ऱरह्लदए। चििाहको समयमा ाईसको ाईमेर एक्कााआस िर्षको चथयो। 

५.९.३.२. ाआशोरी 

      ाआशोरी ह्लफिह्ळ कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाऄठाह्र िर्षको ाईमेरमा जगगबहादरुसाँग ाईसको चििाह 

भएको छ। 
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५.९.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

     चििाहमा जगगबहादरुको ियैचिक ाऄचभरुचच भएको दचेखन्छ तर ाआशोरीले ाअमा बाबुले खोचजह्लदएका 

िरसाँग चूपचाप चििाह गरी। ाईसले ाअफ्नो चििाहबारे कुनै व्यचिगत चनणषय पुऱ्यााईन सकेकह्ळ छैन। प्रत्येक 

नारीले एकह्लदन पचतघर जानैपनेछ भने्न चिचार माि ाईसलााइ ाअएको छ। पचतघर, सास-ूससरुा ाअह्लदले सम्पन्न 

सांयुि पह्ऱरिार भएको दचेखन्छ। सासू-ससुरा सबैले बुहारीप्रचत स्नेहभाि राखेका र जगगबहादरु स्ियां पचन 

ाअफ्नी पत्नीसाँग सन्तुष्ट भएको पााआन्छ। कथामा, सन्तानको ाअकागक्षा धमष, कमष ाऄचन मोक्षको लाचग नभएर 

ाऄथषसाँग सम्बचन्धत छ।७३२ 

५.९.३.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     जगगबहादरु र ाआशोरी कुन ै धार्जमक पन्थका ाऄनुयायी नभएकाल े पचत-पत्नीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

चिकासको ाऄिसर पााआाँदनै। 

५.९.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      जगगबहादरु र ाआशोरी चनम्नमध्यम ाअर्जथकिगषका सदस्यहरू हुन्। खेतीपाती सपे्रकोल े गदाष 

जगगबहादरुको पह्ऱरिारले राम्रो प्रकारको ाअर्जथक लाभ गरेको छ। पचत-पत्नीको सम्बन्धमा ाअर्जथक ाऄिस्थाले 

कुनै चिशेर् ाऄन्तर पारेको छैन। पह्ऱरिारमा धनको िैभि छ, सञ्चय गने सांस्कार पचन दचेखन्छ। 

५.९.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     जगगबहादरु र ाआशोरी परस्परमा समर्जपत छन्। कथामा पचत-पत्नीमाझ गचहरो समझदारी भएको 

पााआन्छ। एक ाऄसामान्य काल चबतेर गाआसक्दा पचन यी दाुइले सन्तान प्राप्त गनष नसकु्न नै यस कथाको मूल िासदी 

हो। तर सन्तानको ाऄप्राचप्तले पचत-पत्नीको सम्बन्धमा कुन ैचिशेर् प्रभाि पारेको छन।यस ाअधारमा जगगबहादरु 

र ाआशोरीचबच पे्रमको गम्भीरता र पह्ऱरपक्वता भएको दचेखन्छ। सासूबाट पाएकह्ळ भािनात्मक दबााईलााइ झेल्न 

नसकह्ळ ाआशोरी मााआती घर पुगेकह्ळ छ। जगगबहादरुले पत्नीलााइ पे्रमपूिषक घर चलएर ाअएको छ। यसरी यी दाुइ 

पचत-पत्नीमाझ ाअपसी समझदारीमा कुनै ह्लकचसमको चिशेर् जह्ऱटलता भएको पााआाँदनै। 

५.९.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      जगगबहादरु र ाआशोरीको दाम्पत्य जीिनबारे लेचखएको यस कथामा यौन ाअचरणको प्रत्यक्ष चििरण 

पााआाँदनै। खूबै सामान्य घर व्यिहारमा दाुइको सांसगषलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। एक ाऄसामान्य समयसम्म सन्तान 

७३२. ...तैले सासू हुनुपदनै?...यो यो, यसको धनी खोाआ? यसको धनी हनेे मन छ मलााइ। ....ल त राख तर ाअजको िर्ष ह्लदनमा यसको 

धनी ाअाईनुपछष। पृष्ठ ४५ 
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प्राप्त हुन नसकु्नलााइ पचन कुन ैयौचनक जह्ऱटलतासाँग जोडरे व्याख्या गह्ऱरएको छैन। यस कथामा नर-नारीचबचको 

यौन पक्षलााइ गौण राचखएको बुचझन्छ। 

५.९.३.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      ाआशोरीले चििाह सम्बन्धमा ाअफ्नो ाआच्छा ाऄचनच्छा प्रकट गने ाऄिसर पाएकह्ळ छैन। चििाहपचछ ाउ 

ाअफ्नो पचतप्रचत समर्जपत भएकह्ळ छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा पारम्पह्ऱरक पत्नीको भूचमकामा ाआशोरीलााइ पााआन्छ। 

सासूको भािनात्मक दबााईलााइ झेल्न नसकेर मााआत गएकह्ळ ाआशोरी पचतको साथ र भरोसा पाएर प्रफुचल्लत 

बनेकह्ळ र पचतघर फकेकह्ळ छ। यी कुराहरूका ाअधारमा नर सम्बन्धी ाआशोरीको धारणा सकारात्मक छ भने्न 

बुचझएको छ। 

५.९.३.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      भािनात्मक ाअग्रहले पे्रह्ऱरत भएर नै जगगबहादरुले ाआशोरीलााइ चििाह गरेको औ ाअफ्नी पत्नीसाँग सुखी 

र सन्तुष्ट छ। एक ाऄसामान्य समयसम्म सन्तान प्राप्त नहुाँदा ाईसल े पत्नीप्रचत कुन ै नकारात्मक भािना राखेको 

पााआाँदनै। ाईसले ाअफ्नी पत्नीप्रचतको व्यिहारलााइ सरल, सहज बनाएको छ। ाऄसामान्य प्रकारले मााआतीघर पुगेकह्ळ 

पत्नीलााइ ाईसले सरल र प्रीचतमय ढगगमा घर चलएर ाअएको छ। यस ाअधारमा ह्लफिह्ळ कथामा ाआशोरीप्रचत 

जगगबहादरुको धारणा सकारात्मक भएको दचेखन्छ। 

५.९.३.१०. पह्ऱरणचत 

      ह्लफिह्ळ कथा पचत-पत्नीको चमलनमा टुचगगएको छ। सन्तान ाऄप्राचप्तमा सासूको तीव्र ाऄसन्तुचष्ट ाआशोरीले 

झेल्न नसकेकह्ळ भए पचन पचतको साथ र सहचर व्यिहारल ेाउ ाअश्वस्त बनेकह्ळ छ। सगकटकालीन चस्थचतमा पचत-

पत्नीमाझ ाअिश्यक हुने ाअपसी समझदारी र सहभाचगताको चिकास जगगबहादरु र ाआशोरीमा भएको पााआन्छ। 

यस ाअपतकालीन ाऄिस्थामा दाुइ पचत-पत्नीको भािपूणष चमलनले सकारात्मक फल प्राचप्तलााइ सगकेत गरेको 

पााआन्छ। 

५.९.४. मढुो झऱ्यो 

      मुढो झऱ्यो नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एकमा सगगृचहत कथा हो। चछह्ऱरङ लेन्डुप र मारचमत लेप्चाको 

दाम्पत्य सम्बन्धको चचिण यस कथामा गह्ऱरएको छ।  
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५.९.४.१. चछह्ऱरङ लने्डुप 

      चछह्ऱरङ लेन्डुप मुढो झऱ्यो कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ भोटे बाबु ाऄचन रााइनी ाअमाको छोरो  र 

मारचमतको पचत हो। ाईसलााइ चछलेन्डुप पचन भचनएको छ। 

५.९.४.२. मारचमत 

      मारचमत लेप्चा मुढो झऱ्यो कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ चछलेन्डुकह्ळ पत्नी हो। कथामा ाईसलााइ राम्री, 

फसााआषली र चोखो मन भएकह्ळ जााँगह्ऱरली नारी भचनएको छ। 

५.९.४.३. नर-नारीचबच सामाचजक सम्बन्ध 

      मुढो झऱ्यो कथामा चछलेन्डुप र मारचमत पचत-पत्नी हुन्। दाुइको एाईटा स्थाचपत पह्ऱरिार छ। पह्ऱरिारमा 

ाईसका ाअमा र बचहनी पचन छन् । ाईसकह्ळ पत्नी लेप्चा जनजातीय िणषकह्ळ नारी हो यसले समाजमा ाऄन्तजाषतीय 

चििाहको प्रचलन मान्य भएको पााआन्छ। मारचमत गृचहणी हो ययचप ाउ पशुपालन ाऄथिा गोठका चिचिध 

कायषहरूमा योगदान गनुषपुग्छे। चछलेन्डुप मानाहााँङलााइ चलएर प्रायाःजस्तो गोठमा नै बस्छ। मानाहााँङ 

चछलेन्डुपकह्ळ ाअमाको भद ैहो भचनएको छ। कथामा धमे भने्न चह्ऱरि मानाहााँङको साथी हो। मारचमत यी दिुैप्रचत 

सन्तानित् व्यिहार गछे। गोठमा बस्दा, जगगली जन्तु र प्राकृचतक प्रकोप ाअाआपदाष ाअमाले ह्लदनुपने सुरक्षा यी 

दाुइलााइ ह्लदएकह्ळ छ।७३३ तर धमेले यस चस्थचतलााइ भूल व्याख्या ह्लदएको र चछलेन्डुपले पचन यसलााइ एकोहोरो 

प्रकारले ग्रहण हुनाले कथामा द्वन्द्व सृजना भएको छ।७३४ कथामा बाह्य द्वन्द्व दसेखदनै तर ाअन्तह्ऱरक द्वन्द्वका 

पह्ऱरणचतहरू छन्। मारचमत ाअफै मााआती घरचतर लागेकह्ळ दखेााआएको छ। पचतको एकपक्षे, सतही र 

ाऄयुचिसगगत ाअचरणलााइ ाईसले घर छोडरे चिरोध जनाएकह्ळ छ। चछलेन्डुपको चिचार तरुणी ाऄिस्थामा 

पत्नीलााइ पचतको बन्धनमा बााँचधराख्नुपछष७३५ ह्लकनभन े नारीहरू कमजोर मानचसकताका हुन्छन् र परपुरुर् 

सांसगषमा चलप्त हुनसक्छन्७३६ भने्न शास्त्रीय चिधानको पूिाषग्रहबाट प्रभाचित दचेखन्छ। चछलेन्डुपको पत्नीप्रचतको 

शगका नै यस कथाको िासदीको मूल भएको दचेखन्छ। पचत-पत्नीमाझ हुनपने ाअत्मीय चिश्वास र ाऄन्तरगग 

ाअस्थालााइ चिकास गनष नसकेर न ै दाुइचबच सात िर्षको लामो चिच्छेद भएको दचेखन्छ। सात िर्षको 

ाऄन्तरालपचछ माि पचत-पत्नीले पारस्पह्ऱरक ाअस्था र पे्रम जगााईन सकेर दाुइको पुनर्जमलन भएको छ। 

७३३. मारचमत मह्ऱरमह्ऱर हााँसी र यी दाुइलााइ काखमुचन राखेर सुरक्षा ह्लदएको एाईटा ाऄनुभूचत जाचगरहरे्थयो जसमा ाअनन्द यस्तो ाअनन्द 

जो ाअफ्नो पचतको ाऄनन्त गम्भीर सागरजस्तो जसमा चनरन्तरता ाऄगकुह्ऱरत हुने प्रेम प्राप्त हुाँदाको ाअनन्दभन्दा चभन्नै पह्ऱरतृचप्त 

पाएजस्तो ाऄनुभि ाईसले गनष लागी जसचभि पचतप्रेम ाऄझ खुचलएको चथयो। त्यसमा बासना िा ाअकाांक्षा चथएन। हृदयको दबुषलता 

चथएन। पृष्ठ ७७ 

७३४. मानाहााँङ र ाईसको भााईज्यू त गुटुमुटु परेर पो बस्द रहेछ है। पृष्ठ ७७ 

७३५. मनुस्मृचत, ९-३, पूिषित्, पृष्ठ ४२७ 

७३६. चन्रदिेह्ऴसह, पूिषित्, पृ. १२१ 
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५.९.४.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

        चछलेन्डुप भोटे सम्प्रदायको सदस्य भएको र मारचमत लेप्चा समुदायकह्ळ भएकाल े कथामा धार्जमक 

समरुपता पााआन्छ तर धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको ठााईाँ  भएको पााआाँदनै। नर-नारीमा जनजातीय गुण पााआन्छ तर 

धार्जमक कट्टरताको लक्षण पााआाँदनै।  

५.९.४.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     चछलेन्डुप चनम्नमध्यम ाअर्जथक िगषको प्रचतचनचध हो। ाईसको ाअफ्नो घर र जचमन छ। पााँच मााई लनैा 

गााइहरू छन्। बहर र बाछाहरूले गोठ भह्ऱरभरााई भएको छ। दधू, चघाई, छुपी ाअह्लदको बेचचबखन राम्रो चल्छ। 

यसरी पशुपालनबाट ाईसलााइ ाअर्जथक लाभ भएको छ। यसैबाट ाईसल े पह्ऱरिारको पालन पोर्ण गरेको छ। 

मारचमतले पचन ाईसलााइ सघााई पुऱ्यााईाँ छे। घरको ाअर्जथक व्यिस्था सुदढृ गनषका चनचम्त पचत-पत्नी दिुैको 

सहभाचगता भएको स्पष्ट दचेखन्छ। पत्नी मााआतीघर गएपचछ चछलेन्डुपको ाऄथष-व्यिस्था भताभुगग भएको छ। 

पत्नी पह्ऱरिारका सब ै सदस्यहरू, पशुप्राणी, बन्धु-बान्धि सबैका चनचम्त कल्याणकारी हुन्छे भने्न ाऊग्िेदको 

व्यिस्थालााइ यसले व्याख्या ह्लदएको छ।७३७ 

५.९.४.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      चछह्ऱरङ लेन्डुप र मारचमत लेप्चामाझ चििाह सम्बन्ध कसरी स्थाचपत भयो भने्न कुरा स्पष्ट ाईल्लेख 

पााआाँदनै।ययचप, पचत-पत्नीमाझ पे्रमभाि भएको कुरा बुचझन्छ। घर व्यिहारमा दाुइमाझ परस्पर सहभाचगता 

भएको र पह्ऱर्म, ाऄथष, शचि ाअह्लद  चिर्यमा कुन ैचििाद पााआाँदनै। पत्नीप्रचत पे्रम नभएर होाआन तर पारम्पह्ऱरक 

धारणाले ग्रस्त भएर न ैाईसले चनदोर् मारचमतप्रचत ाऄपराध भािना राखेको छ। चतनीहरु युिा ाईमेरको सात 

िर्षसम्म चिच्छेद भएर बसकेा छन्। सात िर्षसम्म चछलेन्डुपले ाअफ्नो पौरुर् ाऄहांलााइ झुक्न ह्लदएको छैन ाऄचन 

मारचमतले पचन ाअफ्नो चनदोर् ाऄिस्थान स्पष्ट गने जमको गरेकह्ळ छैन। दाुइको पुनर्जमलनमा पे्रमकै महत्त्िपूणष 

भूचमका दचेखएको छ। ाअफ्नो पे्रमप्रचत गम्भीर ाअस्था र चिश्वास भएकै कारणले नै चतनीहरुले सात िर्षपचछ 

एकाऄकाषलााइ चनाःशतष रूपमा प्राप्त गरेका छन्।  

५.९.४.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      मुढो झऱ्यो कथामा पचत-पत्नीमाझ यौन ाअचरणको स्थूल चििरण गह्ऱरएको छैन। दिुै शारीह्ऱरक र 

मानचसक रूपले स्िस्थ छन्। घर व्यिहारलााइ सामान्य रूपले चलाएका छन्। एकाऄकाषप्रचत ाअकर्षण र प्रीचतपूणष  

७३७. ाऊग्िेद, १०-८५-४७, पिषित्, ९५० 
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सदभाि छ। यसल ेदाुइको यौन सम्बन्ध सामान्य भएको सगकेत पााआन्छ।पचतले पत्नीप्रचत गरेको शगका चनराधार 

भएको स्पष्ट छ। 

५.९.४.८. नर-सम्बन्धी नारीको धारणा 

      मुढो झऱ्यो कथामा मारचमतले ाअफ्नो पचत चछलेन्डुपलााइ पे्रम गरेकह्ळ छ। घर व्यिहारका सम्पूणष 

कुराहरूमा ाईसले पचतसाँग सहभाचगता राखेकह्ळ छ तर ाईसले ाअफूमाचथ पचतको झूटो लाञ्छनालााइ भने सहन गनष 

सकेकह्ळ छैन। ाउ सात िर्षसम्म पचत चिच्छेद भएर मााआत बसेकह्ळ भए तापचन, पचतप्रचत न ैसमर्जपत भाआरही। यी 

घटनाहरूका ाअधारमा मारचमतले चछलेन्डुपप्रचत कुनै ाऊणात्मक धारणा राखेकह्ळ पााआाँदनै।  

५.९.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चछलेन्डुप ाअफ्नो पह्ऱरिारप्रचत समर्जपत छ। पह्ऱरिारको सुखका चनचम्त ाउ प्रचतबद्ध छ। ाईसले पत्नीप्रचत 

पे्रमभाि राखेको बुचझन्छ। घरव्यिहारको सन्दभषमा ाउ पत्नीप्रचत सहभाचगता राख्छ तर ाउचभि पचन चपतृतन्िी 

व्यिस्थाको पारम्पह्ऱरक चिचारधारा जीचित भएको पााआन्छ। यसकारण नै धमेको चनराधार कथनमा चिश्वास 

गरेर ाईसले पत्नीप्रचत ाऄपराध भािना राखेको पााआन्छ। यस ाअधारमा ाईसको नारीप्रचत धारणा ाऄत्यन्त सतही र 

ाऊणात्मक भएको दचेखन्छ। पत्नीचबना जीिन चलााईन ुसम्भि छैन भने्न बुझेपचछ ाईसले मारचमतलााइ स्िागत 

गरेको र पत्नीको ाअगमनले माि घरमा प्राण भह्ऱरएको ाऄनभुि ाईसले गरेको दचेखन्छ।७३८ 

५.९.४.११. पह्ऱरणचत 

     चछलेन्डुपको पौरुर् ाऄहां र पारमपह्ऱरक चिचारले गदाष मुढो झऱ्यो कथामा पचत-पत्नीचबच सात िर्षको 

चिच्छेद भएको छ। कालान्तरमा चछलेन्डुप र मारचमत घरबार पुनाः जोचडएकोले कथा सांयोगान्त बनेको छ। 

कथामा, मानिीय भािनाहरूको कदर भएको दचेखन्छ। 

५.९.५. एक रातको बास-गााईाँको चनमाषण 

      एक रातको बास-गााईाँको चनमाषण कथा केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एकचभि सगगृचहत छ। यसमा एक 

ठााईाँदचेख ाऄको ठााईाँमा बसााआाँ सरेर ाअाईने नर-नारीहरूको गचतचिचधलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। नौली र 

जगतमानको जीिनलााइ केन्र गरी कथामा ाऄनन्य चह्ऱरिहरु पचन छन्। 

७३८. ...मारचमत चथाइ। ाऄचघ बढी ाऄचन चछलेन्डुपको खुट्टामा कपाल राखेर ाईनी ाऄचन ाईसलााइ हेरेर मुस्कााइ फेह्ऱर यतााईता नहरेी 

घरचभि पसी। चछलेन्डुपले हहे्ऱररह्यो। घरको मााउचभि पसे जस्तो लाग्यो ाऄचन ाअफ्नो प्राण ाअफ्नो नसा नसामा कुदजेस्तो लाग्यो। पृष्ठ 

८० 
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५.९.५.१. नौली 

      नौली एक रातको बास-गााईाँको चनमाषण कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ जगतमानकह्ळ पत्नी हो। ाउ 

ाअफ्नो पचतको साथ लागेर ाअफ्नो जन्मथलो छोडरे नयााँ ठााईाँमा बास खोज्न ाअाआपुगेकह्ळ छ। ाउ पचन जााँगह्ऱरली र 

चोखो हृदय भएकह्ळ नारी हो। 

५.९५.३.जगतमान 

      जगतमान कथाको मूल नायक हो। ाउ युिा जोश, जााँगर र साहस बोकेर सहडकेो  नौलीको पचत हो। 

५.९.५.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      जगतमान र नौली चििाचहत पचत-पत्नीको भूचमकामा छन्। छोरालााइ जगतमानकह्ळ ाअमाको काखमा 

छोडरे ाअएकाले सन्तान चिरहले नौलीलााइ धेरै सताएको दचेखन्छ। कथामा ाअफ्नो ठााईाँ  छोडरे परदशेको 

मािामा ला्न ु र नयााँ ठााईाँमा बास बसााईने सगकल्पसम्म पु्न ुको चबचमा भएको प्रह्लियामा जगतमान र नौलीको 

सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा भएका चह्ऱरिहरू ाऄनाम पहाडी ाऄञ्चलका रााइ गोष्ठीका नर-नारीहरू 

हुन्। चयनीहरू प्रकृचतको काखमा हुकेका सरल र चनदोर् ग्रामबासी हुन् जो पह्ऱर्ममा ाऄचधक चिश्वास राख्छन्। 

नौली र जगतमानभन्दा एक िर्षाऄचघ न ैसनुखरी र गोधषन बसााआाँ ाअएका र एकान्त जगगललााइ ससचेर ाअफ्नो 

बास बनााआसकेका छन्।७३९ पचत-पत्नी दाुइको सह्लिय सहभाचगतामा सुदरू जगगलचभि एाईटा घरको, गााँस-

बासको व्यिस्था भएको छ। यसरी सघन जगगलमा एाईटा सामाचजक व्यिहार हुर्ककद ैगरेको दचेखन्छ। यसरी 

गृहस्थी धमष सबैभन्दा मगगलकारी र जीिनदायी छ भने्न शास्त्रीय मत यहााँ चह्ऱरताथष दचेखन्छ।७४० कथामा 

सुनखरी र गोधषनल ेजस्तौ नौली र जगतमानले एकसाथ रहरे नयााँ ठााईाँको यािा गरेका र गृहस्थी स्थापनाको 

ाऄभीष्ट चलएका दचेखन्छन्। मनुस्मृचतको व्याख्यााऄनुसार जोडीले चियुि भएर कुनै प्रकारको ाऄनुष्ठान नगनुष र 

चचरकाल एक िृद्ध भाइ सहजीिन यापन गनुष नै दाम्पत्य सम्बन्धको पचहलो धमष हो।७४१ यस कथामा एाईटा 

स्थाचपत घरमा पचत-पत्नीको सम्बन्ध पह्ऱरचालन गने सामान्य घडरेी चनमाषण गनुषको चनुौतीलााइ नै कथाको मूल  

 

७३९. ...यहााँको यो ठााईाँ  पचन राम्रै छ। कचत पााआक परेको छ तर हात्ती लाग्छ, बाघ ाअाईाँछ। गैंडा, चमथुन र ाऄनाषहरू पचन ाअाईाँछन्। 

...यी तल्लो पाखामा हामीले मकै छऱ्यौ। हरे न ाऄझै तीन थााँग्रो छ, खान मनग्गे पुग्छ। पृष्ठ-९९ 

७४०. मनुस्मृचत, ३-७७, पूिषित्, पृष्ठ १५८ 

७४१. मनुस्मृचत, ९-१०२, पूिषित्, पृ. ४४५ 
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िस्तु बनााआएको छ। सगकटकालीन ाऄिस्थामा पचन पचत- पत्नीको सांसगष र सहभाचगताको महत्त्ि चिशेर् रूपमा 

चचिण गह्ऱरएको छ। यस पे्रमको शचिमा दाुइले ाअफ्नो दाम्पत्य जीिनको घडरेी यही ाँ चनमाषण गने चनणषयमा दढृ 

भए।७४२ 

५.९.५.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      नौली र जगतमान कुनै धार्जमकपन्थ चिशेर्का ाऄनुचरहरू होाआनन्। चयनीहरूको प्राकृचतक र लोक 

ह्लकचसमको जीिनशैली छ। चतनीहरूको जीिन कुनै चिशेर् धमष सांचहतामा पह्ऱरचाचलत नभएको हुनाले पचत-

पत्नीमाझ धार्जमक सम्बन्धको ाऄिसर पााआएको दसेखदनै। 

५.९.५.६. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      नौली र जगतमान दिुै चनम्न ाअर्जथकिगषका सदस्यहरू हुन।् ती गााँस, िास र कपासका खोजी गह्ऱररहकेा 

यािीहरू छन्। चयनीहरू ाअफ्नो पह्ऱर्मको भरमा ाअफ्नो घर सांसार, गााईाँ  र समाज चनमाषणको साहस राख्छन्। 

ाअफ्नो घर बसााईन े प्रह्लियामा पचत-पत्नी दिुैको समान सहभाचगता पााआन्छ। कथामा कुन ै ाअर्जथक 

महत्त्िाकागक्षाको प्रस्तुचत पााआाँदनै। तर ाअफू बसेको माटोको पे्रम भने प्रगाढ भएको दचेखन्छ। पचत-पत्नीमा धरती 

भोग गनुषभन्दा बढी चनमाषण गनुषपछष भन्ने ाऄचभप्राय रहकेो छ। 

५.९.५.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     नौली र जगतमान परस्परमा पे्रमभाि राख्छन्। दिुैको एकाऄकाषप्रचत प्रगाढ ाअस्था रहकेो पााआन्छ। 

यसैकारण न ै जगतमानले परदशेको यािामा पचन पत्नीलााइ साथै चलएर सहडकेो छ। नौलीले पचन ाअफ्नो 

घर,जन्मभूमी,सन्तान सबै छोडरे नयााँ ठााईाँमा पचतको साथलााइ नै रोजेकह्ळ छ। नर जाचतको स्िभाि सधै ाँ 

यायािरीय हुने ाऄनुभि सुनखरी बतााईाँ छे र यस्तो स्िभािलााइ एाईटा घडरेीमा बााँधेर दाम्पत्य सांसार चनमाषण 

गने पहल पत्नीले नै गनुषपछष भन्छे। कथामा पचत-पत्नीमाझ पे्रमको गम्भीर महत्त्ि भएको माचनएको छ। िस्तुताः 

नर-नारीमाझको प्रेम नै नयााँ चनमाषणको ाअधार हो भने्न कुरो कथाको गभष हो।  

 

७४२. यो हाम्रो ाअाँसु ाऄचन रगतले चभजेको भुाआाँ, जहााँ हामीले पााआलो राख्यौं, हाम्रो हो। हामी हाम्रो बनााईने छौं। ...ाअाँसु ाऄचन रगतको 

नाताले यो भुाआाँचसत हाम्रो प्रीचत गााँचसयो। ...यो मेरो हो, यो ठााईाँ  मेरो हो, म यही ाँ घर बनााईाँ छु। ....यो ाऄब हाम्रो हो, यो ठााईाँ  हाम्रो 

बचनयो, हामी यही ाँ मौचलन्छौं... रगतले मौलने जात हौं हामी। पृष्ठ-१०४ 
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५.९.५.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      एक रातको बास–गााईाँको चनमाषण कथा एाईटा नयााँ घडरेी, नयााँ समाज चनमाषण गन ेप्रह्लियाको कथा हो। 

ाअफ्नो जन्मथलो छोडरे सहडकेा बटुिाहरूल े ाअ-ाअफ्ना घरगृहस्थी जोड्न े कथा यसमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। 

कथामा सगघर्ष छ, जह्ऱटलताहरू छन्। यस्ता सगघर्ष र जह्ऱटलताको ाऄिस्थामा पचन पचत-पत्नीमाझ पे्रम छ। यही ाँ 

पे्रमभािमा यौनको ाअकर्षण चनचहत भएको सगकेत पााआन्छ तर पचत-पत्नीमाझ यौन ाअचरणको स्थूल चचिण 

भने पााआाँदनै। 

५.९.५.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      नौलीले ाअफ्नो पचत जगतमानप्रचत ाअफ्नो सम्पूणष समर्जपत रहकेह्ळ छ। ाईसले पचतको साथ पााईनका 

चनचम्त ाअफ्नो घर र सन्तान दिुै त्याग गरेकह्ळ छ। परदशेमा हरेक सुख दाुःखमा पचतको सहचर भएर सापेचक्षत 

ाअचरण गरेकह्ळ छ। ाअफ्नो गृहस्थीको घडरेी चनमाषण गनषमा पचतसाँग समान सहभाचगता राखेकह्ळ छ। यसैका 

ाअधारमा नौलीले जगतमानप्रचत सकारात्मक धारणा राखेकह्ळ छ भन्न सह्लकन्छ। ाअफ्नो पचतप्रचतको ाअस्था र 

चिश्वासले न ैाईसलााइ यी सबै काम गने ाअत्मचिश्वास प्राप्त भएको बुचझन्छ। 

५.९.५.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      जगतमानले पचन ाअफ्नी पत्नी नौलीप्रचत चिशेर् ाअस्था र समपषण राखेको बुचझन्छ। ाअफ्नो ठााईाँ  छोडरे 

नयााँ ठााईाँको यािामा सहड्दा ाईसले पत्नीलााइ नै सहयािी साथी बनाएको छ। जीिनमा ाअाआपरेका दाुःख-सुखमा 

पत्नीप्रचत सहभाचगता राखेको छ। नयााँ ठााईाँमा चिचिध ाऄसुचिधामा एकाऄकाषको ाअड भरोसा भएर चयनीहरू 

बााँचेका छन्। जगतमानले पत्नीलााइ साथी, सहधर्जमनीको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यस ैाअधारमा नारी सम्बन्धी 

जगतमानको धारणा सकारात्मक भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। 

५.९.५.१० पह्ऱरणचत 

      एक रातको बास-गााईाँको चनमाषण कथामा बसााआाँ सनेहरूले नयााँ गााईाँको चनमाषण गरेको कथा बुचनएको 

पााआन्छ। जगतमान र नौलीको गृहस्थीको घडरेी बसकेो छ। सुनखरी र गोधषनहरूसाँग एाईटा नयााँ गााईाँ  समाजको 

चनमाषण प्रारम्भ भएको छ। िस्तुताः यो  मानि स्यतामा सामाचजक ाअचरणको चिकासचतर सगकेत गने कथा 

हो। 
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५.९.६ एाईटा कथा प्रमेको 

     केही नचमलकेा रेखाहरू कथा सगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो एाईटा कथा पे्रमको। यो माथाष र 

माकुष सको पे्रमकथा हो। यसमा नर-नारीचबच भएका सम्बन्धहरूको रूपरेखालााइ सरल प्रकारले रेखाचगकत 

नभएकोले यसको स्िरुप स्पष्ट छैन। कथािाचक माथाष र माकुष सको कथा भचनरहकेो भए तापचन स्ियां माथाषप्रचत 

भािनात्मक झुकााई राख्छ। 

५.९.६.१. माकुष स 

      माकुष स यस कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ माथाषको प्रेमी र पचत हो। 

५.९.६.२. माथाष 

     माथाष यस कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ माकुष सकह्ळ प्रेचमका र पत्नी हो । 

५.९.६.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथामा मोहन र लक्षी सहायक चह्ऱरिहरू छन्। कथामा सबै गााईाँलेहरूले मोहन र माथाष ाऄचन माकुष स र 

लक्षी पे्रमी जोडी हुनसके्न ाऄनमुान लगाएका छन्। माथाषको काकाल ेयही ाँ चनहुाँमा मोहनलााइ कुटपीट पचन गरेको 

छ। यो खबर सुनेपचछ कथािाचकलााइ माथाषसाँग सम्बन्ध बनााईन सचजलो छैन ाऄचन मोहनलााइ जे गह्ऱरयो ाईचचत 

गह्ऱरएको हो भने्न लाग्छ। यसरी कथािाचकमा माथाषप्रचत भािनात्मक दबुषलता भएको र मोहनप्रचत परोक्ष 

ाइष्याषभाि भएको दचेखन्छ। माथाष र माकुष सको पे्रम सम्बन्ध ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ। माकुष सले 

मनबहादरु मांगर नाम धारण गरेर पल्टनमा भती पाएको छ। माकुष स र माथाषले घरजम गरेका छन्। चतनीहरूको 

एाईटी छोरी छे। यसरी एाईटै गााईाँका सहचर चमिहरू चििाह बन्धनमा बााँचधएका छन्। नर-नारीचबच पे्रम बाह्य 

ाअचरण र लोकाचारमा ाअधाह्ऱरत हुाँदनै तर यो ाअचत्मक चमलन र ाअन्तह्ऱरक भािनाको सौन्दयष हो भने्न कुरालााइ 

कथाले प्रस्तुत गरेको दचेखन्छ। 

५.९.६.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      एाईटा कथा पे्रमको कथामा माकुष स र माथाष ाअह्लदिसी समुदायका चह्ऱरिहरू हुन्। यी कुनै धार्जमक पन्थ 

चिशेर्का ाऄनुचर भएको दसेखदनै। यसकारण दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्धको ाअयाम ाईस्तो ाईल्लेखनीय छैन। दिुैले 

नेपाली भार्ा र सांस्कृचत ाऄप्नाएका र चतनीहरूले ाअफ्नी छोरीको नाम पचन हह्ऱरमाया राखेका छन्। 
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५.९.६.५. न-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      एाईटा कथा पे्रमको कथामा माकुष स र माथाष सामान्य ग्रामीण पह्ऱरिेशमा हुकेका चनम्निगीय ाअर्जथक 

स्तरका सदस्यहरू हुन्। माकुष सले मनबहादरु मांगर भएर पल्टनमा भती भएको र बजार क्षेिमा सुन्दर दाुइतले घर 

पचन बनाएको छ पह्ऱरिारमा पचत-पत्नीमाझको सामञ्जस्यले नै यस्तो ाअर्जथक ाईपलचब्ध भएको कुरालााइ कथामा 

प्रस्तुत गह्ऱरएको पााआन्छ। 

५.९.६.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      एाईटा कथा पे्रमको एक बेग्लो पह्ऱरपाटीको कथा भएको दचेखन्छ। कथामा, कथािाचक, मोहन, माकुष स, 

माथाष, लक्षी चह्ऱरिहरूमा सम्बन्धहरूको तानाबाना ाऄस्पष्ट प्रकारले बुचनएको छ। यसकारण कथामा पे्रम 

सम्बन्धको स्थूल चििरण पााआएको छैन। कथाको ाऄन्तमा माि माकुष स र माथाष पे्रमी-पे्रचमका भएका र चििाह 

बन्धनमा बााँचधएका भने्न रहस्य ाईद्घाटन गह्ऱरएको छ। यसले दाुइमाझ ाअचत्मक पे्रम भएको दचेखन्छ। कुनै बाह्य 

ाअडम्बर र स्थूल प्रस्तुचतचबना दाुइले एकाऄकाषलााइ पे्रम गरेका कुरा बुझ्न सह्लकन्छ। चयनीहरूको पे्रमको गम्भीरता 

नै सामाचजक दाचयत्ि बनकेो र चििाह सम्पन्न भएको छ। चििाहपचछ पचन एक प्रीचतमय पह्ऱरिारमा बााँचधएर 

बााँचेका छन्। 

५.९.६.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     पे्रमको ाअन्तह्ऱरक ाईत्सको रूपमा यौन तथा नसैर्जगक भािनाहरूको ाईपचस्थचत भए तापचन प्रस्तुत 

कथामा यौनको स्थूल चििरण गह्ऱरएको पााआाँदनै। नर-नारीचबचको स्िाभाचिक ाअकर्षणलााइ पचन परोक्ष 

राचखएको पााआन्छ। ययचप, माकुष स र माथाषले एक सफल पे्रम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धको मयाषदा पालन 

गरेकाले यौनलााइ सूक्ष्म सौन्दयषको रूपमा राचखएको पााआन्छ। 

५.९.६.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      एाईटा कथा पे्रमको कथामा नर-नारीमाझ सम्बन्धको पारस्पह्ऱरकता ाऄत्यन्त परोक्ष र सूक्ष्म भएको 

पााआन्छ। माथाषले माकुष सप्रचत ाअन्तह्ऱरक समपषण राखेकह्ळ दचेखन्छ। माकुष ससाँग घर सांसार बसाएर बस्नुले पचन नर 

सम्बन्धमा ाईसको सकारात्मक धारणा रहकेो पााआन्छ। 

५.९.६.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      सुरुदचेख माकुष सले माथाषप्रचत ाअफ्नो पे्रमको ाअस्था ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले बनााआराखेको र माथाषसाँग चििाह 

गरेर घर सांसार सजाएर बसकेो छ। यस ाअधारमा नारीप्रचत ाईसको घनात्मक धारणा भएको कुरो बुझ्न सह्लकन्छ। 
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५.९.६.१०. पह्ऱरणचत 

      यस कथामा ग्रामीण पह्ऱरिेशमा हुने िाद चििादहरू चचिण गह्ऱरएका छन्। माकुष सले फौजमा भती भएर 

जीिन सुधारेको छ। यसका चनचम्त ाउ मनबहादरु मांगरमा पह्ऱरणत भएको छ। माकुष स र माथाषले एक सुखी र 

व्यिचस्थत गृहस्थी बसााईन सकु्न नै यस कथाको मुख्य ाईपलचब्ध हो। 

५.९.७. तीरबनेी 

     केही नचमलकेा रेखाहरू भाग एक मा सगगृचहत एाईटा कथा हो तीरबेनी। यो ाऄमृतमान र तीरबेनीको 

दाम्पत्य जीिनको कथा हो। 

५.९.७.१. ाऄमतृमान 

      ाऄमृतमान तीरबनेी कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ तीरबनेीको पचत हो। ाउ ाअफ्ना बाबु ाअमा, बचहनी र 

पत्नीसचहत एाईटै पह्ऱरिारमा बस्छ। 

५.९.७.२. तीरबनेी 

      तीरबेनी कथाको मूल नारी चह्ऱरिको नाम तीरबेनी हो। ाउ ाऄमृतमानकह्ळ पत्नी हो। ाउ एाईटा ाऄनाम 

गााईाँको जैमान माझीकह्ळ छोरी हो। 

५.९.७.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      ाऄमृतमान र तीरबनेी पचत-पत्नी हुन्। दाुइले भागी चििाह गरेका हुन्। घााँस-दााईरा काट्न जगगल गएकह्ळ 

तीरबेनीलााइ ाऄचानक कुन ै ाऄन्जान पुरुर्ले बलात्कार गने कोचसस गछष। यस्तो सगकटबाट ाऄमृतमानल े

तीरबेनीलााइ बचााईाँछ र सोझै ाअफ्नो घरमा चलएर ाअाईाँछ।७४३ यसरी दाुइ पचत-पत्नी बनेका छन्। कथामा 

ाऄमृतमानले तीरबेनीलााइ सामाचजक सरुक्षा ह्लदएको छ तर चििाहको चनणषय सलदा दिुैले सोंच चिचार पुऱ्यााईने 

मौका र समय पाएका छैनन् तर कालान्तरमा चशशुको जन्म भएपचछ भने ाऄमृतमानमा शगकाको बीज 

रोचपएको छ।७४४  तीरबेनील ेपचन ाअफ्नो चनदोर् ाऄिस्थाको सफााआ ह्लदने कोचसस गरेकह्ळ छ तर सो ाऄपुग भएको 

दचेखन्छ।७४५ यसपचछ ाऄमृतमानको पचतत्ि भने्न कुरा पत्नीप्रचत शगका गनुषमा नै सीचमत हुाँद ै गएको दचेखन्छ। 

चाह्ऱरचिक सबलता नभएको कारणले पत्नीहरूले यौन व्यचभचार गनष सक्छन् जसको सम्पूणष दण्ड भने पचतले नै 

  

७४३. घर सहड। तर ाऄमृतमानले कुन घर सहड भनेको हो, ाईसले बुचझन। पृष्ट १४० 

७४४. यचत ाऄचघबाट यो कसरी जचन्मयो? पृष्ठ १४२ 

७४५. ह्लकन त्यसो भा? चतमी ाऄचघ कसैले मलााइ छु’को चथएन। पृ. १४२ 
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भो्न ुपछष भने्न शास्त्रीय चिधान रहकेो पााआन्छ।७४६ यसलााइ चपतृतन्िी व्यिस्थाको शोर्ण हो भने्न चिचार रेखा 

कस्तिारले ाईठाएकह्ळ छ।७४७ तीरबेनीले यस दिाबलााइ चजत्ने र ाअफ्नो पचििता चसद्ध गने कुनै भरपदो ाअिाज 

ाईठााईन सकेकह्ळ दसेखदनै बरु ाउ दाुःखी र चनयास्री बन्द ैगएकह्ळ छ७४८ ाऄचन मााआतीको शरणमा बस्न पुगेकह्ळ छ। 

ाईसलााइ गचहरो मानचसक कष्ट भएको हुनाले भेट्न ाअएको ाऄमृतमानलााइ ाईसले भेट्न ाऄस्िीकार गरी। एकह्लदन 

तीरबेनीकह्ळ सासू र नन्द ाईसलााइ चलन पुगेका छन्। तीरबेनीले सासकूो ाअग्रहलााइ टानष सकेकह्ळ छैन। यसरी 

पाह्ऱरिाह्ऱरक चमलन सम्भि भएको छ। धेरै समयसम्मको चिच्छेदले पत्नीमाचथ पचत हृदयमा भएको सन्दहे र 

शङका पचन पखाचलएर चनमषल भएको चचाष कथामा पााआन्छ।७४९ धेरै ह्लदनको चिछोडपचछ पचत-पत्नीको 

भािनात्मक चमलन भएको छ।७५० 

५.९.७.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     तीरबेनी कथाका चह्ऱरिहरू कुनै चिशेर् धार्जमक पन्थका ाऄनुचरहरू दसेखदनै यसथष, यी चह्ऱरिहरूमा 

धार्जमक सम्बन्ध चिकास हुन ेाऄिसर दचेखएको छैन। 

५.९.७.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      तीरबेनी कथाका मूल चह्ऱरिहरू ाऄमृतमान र तीरबेनी चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरका सदस्यहरू हुन्। यी 

सुदरू कोशी नदीको जगगल बस्तीका बाचसन्दाहरू दिुैजना घााँस-दााईरा, जगगल पात गछषन्। पशुपालन र खेती 

मूल ाअर्जथक सम्बल दचेखन्छ। 

५.९.७.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     ाऄमृतमान र तीरबेनील ेभागी चििाह गरेका छन ्तर यसलााइ पे्रम चििाह भन्न सदकदनै। ाऄमृतमानल े

एाईटी भयग्रस्त कन्यालााइ सामाचजक सरुक्षा ह्लदने जमको गरेको छ भने तीरबनेीले पचन यसलााइ स्िीकार गरेकह्ळ 

छ। समयभन्दा ाऄचघ चशशु जन्म भएको कारण पत्नीको चह्ऱरि र यौन पचिितामाचथ ाईसले गम्भीर शगका गरेको  

 

७४६. मनुस्मृचत, ९-२१, पूिषित्, पृष्ठ ४३१ 

७४७. स्त्री चचन्तनकह्ळ चुनौचतयााँ, पिूषित्, पृष्ठ-५६ 

७४८. होाआन, चहजो ाअज बुहारी साह्र ैचनयास्रो दचेखन्छे। पृष्ठ १४३ 

७४९. मनको एाईटा औडाहा, ाअफ्ना पचतका हृदयको कलुर्ता, कोशीमा हामफाल्दा कोशीको पानीले पखालेजस्तो तीरबेनीलााइ 

लाग्यो। पृष्ठ १४४ 

७५०. तीरबेनीले कुटुरो चौतारीमा राखेर लो्ेन लााइ ढोकह्ळ। ाऄमृतमानको ाअाँखामा ाअफू कसुरदार भएको दाुःखको झल्को चथयो। ाईसले 

चसम्माको हातबाट नानी चलयो ाऄचन ाअमालााइ हरेेर ाअफ्नी जहानचतर फक्यो। त्यहााँ एाईटा मनोहर स्िागतको मुस्कान चथयो। पृ. 

१४४ 
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छ। यस ाअधारमा पत्नीमाचथ ाईसको पे्रम सतही भएको बचुझन्छ। तीरबेनीले पचन पचतको यस ाअरोपको कठोर 

प्रकारले चिरोध गनष सकेकह्ळ छैन। यस कुराले पचत-पत्नीमा पे्रमको ाअस्था र चिश्वास कमजोर भएको थाहा लाग्छ। 

ययचप, कथामा सगकेत गह्ऱरएाऄनुसार पचत-पत्नीको पारसम्पह्ऱरक ाअस्था भने जीचित भएको बुचझन्छ। 

फलस्िरुप दाुइको पुनर्जमलन सम्भि भएको छ। 

५.९.७.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      तीरबेनी मूलत:यौन चिर्यक कथा हो।एकजना नारीलााइ बलात्कृत हुनबाट बचााईने काम ाऄमृतमानले 

गरेको छ र सामाचजक सरुक्षा ददद ैाईसैलााइ चििाह पचन गरेको छ। कथामा, यही घटना नै पुरुर्को शगका ाईत्पन्न 

गरााईने मूल कारण भएको दचेखन्छ। पचतले पत्नीबाट ाऄपेक्षा गरेको सबैभन्दा ठूलो कुरा यौन पचििता नै हो भने्न 

कुरा यस कथाबाट बुचझन्छ। समयभन्दा चशशु जन्म भएको कारणले तीरबेनीको यौन ाआमान्दाह्ऱरतामाचथ शगका 

गने ाऄिसर ाऄमृतमानले पाएको छ। कथामा, पचत-पत्नीमाझ यौन ाअचरण स्िस्थ भएको सगकेत पााआाँदनै। 

ाअफ्नो यौन चह्ऱरिमाचथ नै ाअरोप लागेपचछ पचतघर छोड्न तीरबेनी बाध्य भएकह्ळ छ। पचत-पत्नीले यौनलााइ 

सहजीिनयापनको सौन्दयषशचि बनााईन नसकेको नै दचेखन्छ। 

५,९.७.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      तीरबेनी कथामा तीरबेनील े ाऄमृतमानसाँग चििाह गरेकह्ळ छ। यस चििाहको लाचग ाईसको ाआच्छा 

बुचझएको छैन तापचन ाऄचनच्छा पचन बुचझएको छैन तापचन ाऄमृतमानसाँग ाईसल ेस्िाभाचिक प्रकारल ेिैिाचहक 

जीिनलााइ सञ्चालन गरेकह्ळ छ र ाअफ्नो पचतप्रचत पूणष समपषण राखेकह्ळ छ। यस ाअधारमा कथामा नर सम्बन्धी 

नारीको सकारात्मक धारणा भएको बुचझन्छ। 

५.९.७.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      तीरबेनी  कथामा भएको िासदी नारी सम्बन्धी नरको नकारात्मक धारणा हो भन्न सह्लकन्छ। पत्नीहरूको 

यौन पचिितामाचथ शगका गनुष र यसको ाअधारमा दण्ड ह्लदाआनु सामाचजक धारणा बनकेो दचेखन्छ। ाईसले पत्नीको 

ाअस्था र समपषणको सम्मान गनष सकेको छैन। घर छोडरे सहडकेह्ळ पत्नीलााइ कुनै ह्लकचसमको भािनात्मक सम्बल 

ह्लदन सकेको छैन। यस ाअधारमा यस कथामा नारी सम्बन्धी नरको धारणा ाऊणात्मक भएको दचेखन्छ। 

५.९.७.१०. पह्ऱरणचत 

      तीरबेनी कथा ाऄमृतमान र तीरबेनीको चमलन भएर ाऄन्त भएको छ। पचत-पत्नीले पारस्पह्ऱरक ाअस्था र 

चिश्वासलााइ पुनसषन्धान गरेका छन्। दिुैका पाह्ऱरिाह्ऱरक सदस्यहरूले दाुइको पुनर्जमलनमा सहयोग पुऱ्याएका 

छन्। धेरै ह्लदनको चिच्छेदले ाऄमृतमानको मनको शगका समाप्त भएको र दाुइको गृहस्थी पुनस्थाषचपत बनेको छ। 
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५.९.८. पतुली समातें, हरे फुपू 

      पुतली समातें, हरे फुपू  केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एक-मा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो भीराहाङ 

र मैतीको प्रेमकथा हो।  

५.९.८.१. भीराहाङ 

      भीराहाङ, पुतली समातें, हरे फुपू कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ मैतीको बालसखा, पे्रमी र सम्भाचित 

पचत भएको कुरा कथामा चचिण गह्ऱरएको छ।  

५.९.८.२. मतैी 

     मैती, यस कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ भीराहाङकह्ळ बालसखी, पे्रचमका र सम्भाचित पत्नी भएकह्ळ 

कुरा कथामा ाईल्लेख गह्ऱरएको छ। 

५.९.८.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      यस कथामा भीराहाङ र मैतीचबचको पे्रम सम्बन्धलााइ ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले चचिण गह्ऱरएको छ। यी दाुइ 

तरुण नर-नारीहरू एाईटै गााईाँका, समकालीन र समसामाचजक हचैसयत भएका प्राणीहरू हुन्। एाईटै जगगल, 

पाखा-पखेरामा घााँस-दााईरा गने, मौरीको मह काढ्ने काम गछषन्। कथामा, भीराहाङ र मैतीमाझ मैिीको 

प्रगाढता दखेााआएको छैन बरू सोझो ाऄन्तरद्वन्द्व दचेखन्छ तर चतनीहरुको ाऄन्तरमा चिकास भाआरहकेो भािनात्मक 

ाअग्रहको पह्ऱरिेशलााइ भने गौण राचखएको छ। बाह्य द्वन्द्वद्वारा ाअन्तह्ऱरक पे्रमको सौन्दयष चचिण गने प्रयास 

कथामा गह्ऱरएको छ। धरैे समयको ाऄन्तरालपचछ फेह्ऱर दाुइको चमलन भएको छ। यस चमलनले दाुइको िैिाचहक 

सम्बन्धलााइ सगकेत गरेको दचेखन्छ। 

५.९.८.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      भीराहाङ र मैती ह्लकरााँत जनजातीय चह्ऱरिहरू छन्। ह्लकरााँती नर-नारीमा हुने जोश, जााँगर जुझारूपन 

ाऄचन हृदयको चनमषलता यी दिुैमा पााआन्छ। यी कुनै पन्थ तथा धार्जमक सम्प्रदायको ाऄनुयायी नभएर स्ितन्ि र 

ाईदार शैलीमा चिचरण गने चह्ऱरिहरू भएका छन्। दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्ध चिस्तारको ाऄरु ाऄिसर छैन। 

५.९.८.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     भीराहाङ र मैती चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरका चह्ऱरिहरू हुन्। पशुपालन जीचिकाको मुख्य साधन भएका 

यी नर-नारीमा कुन ैाअर्जथक महत्िाकागक्षा भएको पचन दसेखदनै यसकारण ाअर्जथक िाद-चििादको ाऄिसर यस 

कथामा पााआाँदनै।  
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५.९.८.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      यस कथामा नर-नारीमाझ भएको पे्रमलााइ ाऄप्रत्यक्ष प्रकारले प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। कथामा भीराहाङ र 

मैतीमाझको प्रगाढ पारस्पह्ऱरकता भएको कुरा प्रस्ततु छैन। चतनीहरु सोझो िाद-चििाद गछषन् तर दाुइमाझ पे्रमको 

सांिेदनशील कोमलतालााइ प्रकट गह्ऱरएको छैन। मैतील े ाऄबाईसो ाईसको पीछा नगने र चबह े पचन नगन े भने्न 

दबााईलााइ भीराहाङले सरल प्रकारले माचनचलएको छ।७५१ सोझो स्िभािले यस कुरालााइ माचनएको भए तापचन 

भीराहाङको मनमा यसको गम्भीर प्रभाि परेको दचेखन्छ। ाउ मैतीलााइ चबह ेनगने भएपचछ ाऄरू पचन कसैलााइ 

नगने भने्न चनश्चय चलन्छ र गााईाँ  न ै छोचडह्लदन्छ।७५२ यस कुराल े मैतीप्रचत कसको भािनात्मक लगााई गचहरो 

भएको थाहा पााआन्छ। मैतीले पचन सोही प्रकारको चिचार व्यि गरेकह्ळ छ।७५३ धेरै समयको ाऄिचधसम्म चिच्छेद 

भएर बसेका पे्रमी-पे्रचमकाले भािनात्मक एकात्म्यसाँग एकाऄकाषलााइ स्िागत गरेका छन्। यस ाअधारमा भीराहाङ 

र मैतीमाझ गचहरो पे्रमभाि चथयो भन्न सह्लकन्छ। 

५.९.८.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      यस कथामा नर-नारीमाझ यौनको स्थूल िणषन पााआाँदनै। चभराहाङ र मैतीमाझ भािनात्मक सामीप्य 

शुन्य नै दचेखन्छ यसकारण दाुइमाझ यौन ाअचरणको स्थूलता पााआाँदनै। 

५.९.८.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

     चभराहाङप्रचत मैतीको चिचार र व्यिहार सरल र स्िाभाचिक दचेखन्छ। ाउ एकजना युिा साथीलााइ गन े

सामान्य व्यिहार चभराहाङप्रचत गछे। चभराहाङले ाअफूलााइ क्षचत पुऱ्याएको कुरा बुझेपचछ ाउप्रचत सोझो चििाद 

गछे। नारीको नरप्रचतको धारणामा समानताको भािना र ाईदारता दचेखन्छ। मैती ाअत्मचिश्वासी छे यसकारण 

नरप्रचत ाईसको धारणा प्रचतस्पधाषपूणष छ। सोझो ाऄन्तर्क्रिया गरे तापचन मैतीको ाऄन्तरमा नरप्रचत सकारात्मक 

धारणा भएको दचेखन्छ। धेरै ह्लदनपचछ फकेको चभराहाङलााइ ाईसले सहर्ष स्िागत गरेकह्ळ छ। 

५.९.८.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      चभराहाङमा सोझो तर सरल स्िभाि भएको युिा हो। ाईसले मैतीलााइ जानरे कष्ट ह्लदएको होाआन तर 

युिा कालमा पहाडी नर-नारीहरूचबच हुने चोखो ख्याल ठट्टा हो भने्न कुरा बुचझन्छ। ाईसले मैतीलााइ ह्लदएको 

कसमको महत्त्ि राखेको छ सो पूरा गनष ाअफै गााईाँ  पचन छोचडह्लदएको छ। समयको एक लामो ाऄन्तरालपचछ ाउ 

पुनाः मैतीकहााँ फकेर ाअएको छ। यस ाअधारमा चभराहाङले मैतीप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको दचेखन्छ। 

७५१. ताँ चभरा, मेरो पचछ पचछ नाअ। म ताँसाँग जान्न। ताँ पचन मसाँग चबहा गर्क्रदनाँ भनेर कसम खा। पृष्ठ १४६ 

७५२. मलााइ कसम हाल्न ला’कह्ळ छ। चभराहाङ जुरुक्क ाईठ्यो ाऄचन जांगलचतर सहड़्यो। पृष्ठ १४६ 

७५३. भााईज्यू त चभरा दाजुलााइ छोडेर राजाको छोरासाँग भए पचन जााँह्लदन ्छे। बचहनीले भनी। पृ. १४७ 
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५.९.८.१०. पह्ऱरणचत 

      पुतली समातें, हरे फुपू कथा नर-नारीको चमलन भएर ाऄन्त भएको छ। कथामा चभराहाङ र मैतील े

ाअाअफ्ना पे्रम प्राप्त गरेका छन्। कथामा नर-नारीको पारस्पह्ऱरक ाअस्थालााइ बचााईने काम गह्ऱरएको दचेखन्छ। 

कथाको पह्ऱरणचत घनात्मक छ। 

५.९.९. सामञ्जस्य 

      सामञ्जस्य, केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एक कथा सगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो नरबहादरु 

र मनकलाको िैिाचहक जीिनको कथा हो।  

५.९.९.१. नरबहादरु 

      सामञ्जस्य कथाको मूल नर चह्ऱरि नरबहादरु मनकलाको पचत हो। ाउ कुनै ाऄनाम पहाडी गााईाँको 

सामान्य युिा हो। 

५.९.९.२. मनकला 

       सामञ्जस्य कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि मनकला नरबहादरुकह्ळ पत्नी हो। ाउ पचन ग्रामीण पृष्ठभूचमबाट 

ाअएकह्ळ तरुणी हो। 

५.९.९.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      सामञ्जस्य कथामा भएका नर-नारी नरबहादरु र मनकला पचत-पत्नी हुन्। दाुइको चििाह कुन ह्लकचसमल े

भएको हो स्पष्ट छैन। यस कथामा घर पह्ऱरिारको चचाष पचन गह्ऱरएको छैन बरु पचत-पत्नी यािामा छन्। एाईटा 

यािाभह्ऱर घटेका घटना यस कथामा समेह्ऱटएका छन्। पैदलयािा गनुषपने हुनाले चिचभन्न ठााईाँमा बास बस्द ै

जानुपने स्थचत रहकेो पााआन्छ। नरबहादरुले दाह्री जुगगा बाक्लै पालेको छ ह्लकनभने ाईसलााइ ाअफ्नो दाह्री 

जुगगामाचथ गिष र ाअनन्द दिुै छ।७५४ मनकलालााइ पचतको बाक्लो जुगघा दाह्री मन परेको छैन।७५५ नरबहादरु 

नर र नारीमाझ कुनै न कुन ै चिशेर् चभन्नता हुन ाअिश्यक छ भने्न चिचार राख्छ जस्तो, याल भएको ह्ऴसह र 

यालचबनाको ह्ऴसहनी, ाऄग्लो महादिे र होाँची पािषती।७५६ मनकलाले भन ेनर-नारीमा यस्तो चिशेर् चभन्नता हुन े

७५४. ...जुाँघा दाह्री नभएको पचन कहीं लो्ेन  मान्छे हुन्छ? ाअाआमेको चबह ेलो्ेन  मान्छेचसत हुन्छ। म लो्ेन  मान्छे हुाँ, चतम्रो लो्ेन  हुाँ। 

ाअाआमेको पो ओंठ चचल्लो हुन्छ। पृष्ठ १६० 

७५५....चतम्रो यो झ्यापझ्याप्ती दाह्री दखेेर मलााइ त िाकिाकती लाग्छ। पृष्ठ १६० 

७५६.ाईसले सम्झ्यो यो पचन ह्ऴसहनी हो। ह्ऴसहनीको याल हुाँदनै। चालचबनाको ह्ऴसह ह्लकन हुन्र्थयो त्यो त बाछो पो हुन्छ। पृ. १५९ 
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कुरामा चिश्वास गनष सकेकह्ळ छैन।७५७ नरबहादरुलााइ ाअफूले पालेको जुगगा-दाह्रीको सौयषप्रचत तरुणीहरू 

ाअकर्जर्त हुन्छन् भने्न चिचार ाअएको छ तर एाईटी तरुणीको नमीठो चिरचि दखेेपचछ ाईसको मोहभगग भएको 

छ।७५८ त्यसपचछ ाईसले दाह्री जुगगा काटेर सुह्लकलो युिा बनेर पत्नीको ाआच्छा पूरा गरेको पााआन्छ। यसरी 

नहबहादरुको जुगगा दाह्रीसाँगै ाईसको ाऄहां, ाऄचभमान र ाअडम्बर पचन समाप्त भएको दचेखन्छ। पचत-पत्नीमाझ 

ाअन्तह्ऱरक सुख र एकात्म्यबोध भएको दचेखन्छ। 

५.९.९.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      सामञ्जस्य कथाका नर-नारी चह्ऱरिहरू कुनै धमष चिशेर्का ाऄनुचर नभएकाले दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

चबस्तारको ाऄिसर भएको दसेखदनै। 

५.९.९.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      सामञ्जस्य कथाका नर-नारी चनम्नस्तरीय ाअर्जथकिगषका चह्ऱरिहरू हुन्। एाईटा लामो यािाभह्ऱरमा यो 

कथा रचचएको हुनाले नर-नारीमाझ कुनै ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर कथामा छैन। 

५.९.९.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

सामञ्जस्य कथामा नर-नारीमाझ पे्रमको भािना रहकेो पााआन्छ। दाुइ पे्रमपूिषक लामो यािामा चनस्केका 

छन्। नरबहादरु ाअफ्नो दाह्री जुगगामा केचन्रत भए तापचन मनकलाले पे्रम भािनाको ाईत्साह बनााआराखकेह्ळ 

दचेखन्छ। नरबहादरुमा ाअत्माचभमान ाऄचधक दचेखन्छ। ाउ ाअफ्नी पत्नीप्रचत एकाचधकारको चिचार राख्छ ाऄचन 

जुगगा दाह्री ाईसको पुरुर्ाथषको प्रतीक भएको ाऄनुभि गछष। ाईसको मतानुसार पुरुर्ाथष सधै ाँ ाईचा र ्ेष्ठ छ 

जसको तुलनामा नारीत्ि चद्वतीयक र चनम्न छ तर यही ाँ पुरुर्ाथषको प्रतीक जुगगा दाह्रीको कारण एाईटी तरुणीको 

चितृष्णा दखेेपचछ ाईसको सारा धारणाहरू पह्ऱरितषन भएका छन्।  त्यसपचछ भने ाईसले जुगगा दाह्री काटेर 

पत्नीको ाआच्छा पूरा गरेको छ। कथामा ाऄहगकार र ाअडम्बर पे्रमको लाचग िजषनीय छ भने्न कुरा नै बुचझन्छ। 

पे्रमले नै मनकलाको मान-सम्मान प्रचतचष्ठत भएको पचन दचेखन्छ। 

५.९.९.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      सामञ्जस्य कथामा नरबहादरु र मनकलामाझ यौनको स्थलू िणषन पााआाँदनै। नरबहादरु जैचिक, मानचसक 

रूपमा नारीप्रचत दबााई बनााआराख्न चाहन्छ तापचन ाउ प्रौढ र गम्भीर भाआरहन्छ। मनकला भने पचतको चमजास 

रचसलो र रमााआलो होस् भन्ने ाआच्छा राख्छे। ाउ ाअफू पचन फूर्जत र ाईत्साही छे र पचतलााइ पचन सरस बनााईने  

७५७. ...हो महादिे दिेता हुन्, पािषतीका पचत यसथष त्यो चासह ाअल्गो छ। पृ. १६० 

७५८....मेरो ओंठमा दाह्री जुाँघा बढेको दखेेर त्यो छक्क परेकह्ळ त्यसरी नै ह्ऱरसाएर फचन्कएर सहचड पचन हाली। पृष्ठ १६५ 
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लगनमा लागेकह्ळ दचेखन्छ।७५९ ाउ चनकै्क रोमानी स्िभािमा पचतलााइ प्रभाचित पान ेाईयोग गछे।७६० कथामा पचत 

पत्नीमाझ यौन सम्बन्धी कुनै ाऄसामान्यता र कुण्ठा ाअह्लद भएको पााआाँदनै। 

५.९.९.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      मनकलालााइ नरबहादरुप्रचत पूणष समपषण राखेकह्ळ छ। एाईटा लामो यािामा ाउ पचतको सहयोगी बनेकह्ळ 

छ। ाईसलााइ पचतको बाक्लो दाह्री जुगगा मन नपरे तापचन घृणा गरेकह्ळ छैन। ाउ पचतलााइ ाअचत्मक र जैचिक सुख 

ह्लदन ाअग्रही छे। पचतलााइ पचन रमााआलो चमजासल ेसुख ह्लदने कोचसस गछे। यस ाअधारमा, नर सम्बन्धी नारीको 

धारणा सकारात्मक छ। 

५.९.९.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      सामञ्जस्य कथाको नर चह्ऱरि नरबहादरुमा पौरुर् ाऄहां दचेखन्छ। पचतले पत्नीलााइ चबह े गरेको हुनाल े

यसकारण पचत ्ेष्ठ हुन्छ भने्न ाईसको चिचार छ। नर, नारीभन्दा बेग्लो र चिशेर् हुन्छ भने्न चिचारले पचन ाईसको 

ाऄहांलााइ न ैसगकेत गछष। तर एक ाऄञ्जान नारीको चिरचि र चितृष्णा दखेेपचछ ाउ ाअफूप्रचतको ाअत्ममोहबाट मुि 

भएको छ। यस मोहभगगले नै ाईसले पत्नीप्रचत ाईदार भािना राख्न सकेको पााआन्छ। 

५.९.९.१०. पह्ऱरणचत 

      सामञ्जस्य कथामा नरबहादरुको ाअत्ममोह भगग भएको छ। दाह्री जुगगाको ाअधारमा ाऄरूमाचथ दबााई 

बनााईने चिचार समाप्त भएको छ। कथाको ाऄन्त्यमा पौरुर् ाऄहांको समाधान भएको र पचत-पत्नीमाझ 

भािनात्मक समझदारीको चिकास भएको पााआन्छ। 

५.९.१०. चबर्जसएको मसु्कान 

     चबर्जसएको मुस्कान  केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड एक कथासगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो 

पाखन र रेिाको कथा हो।  

५.९.१०.१. पाखन 

       ह्लकराती मूलको युिा पाखन, चबर्जसएको मुस्कान कथाको मलू नर चह्ऱरि हो। ाउ रेिाको पचत हो।  

५.९.१०.२. रेिा 

      रेिा यस कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ ह्लकरााँती मूलकह्ळ युिती रेिा पाखनकह्ळ पत्नी हो। 

७५९. हरे त्यो तल खोला कसरी हातेमालो गरी बगेका ? पृष्ठ-१६१ 

७६०. ती पचन जोाआ-पोाआ होलान् परदशेदचेख घर फकेका ह्लक एकाकाषका मायालु ? पृष्ठ-१६१ 



२५८ 

 

५.९.१०.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      चबर्जसएको मुस्कान कथा मातृसत्ता र चपतसृत्ता व्यिस्थामाझ भएको सगघर्षबाट सुरु भएको छ। 

कथामा, तीनजना युितीहरूले पाखनलााइ घरेेर मातसृत्ताको व्यिस्थालााइ स्िीकार गन े दबााई ह्लदाआरहकेा 

छन्।७६१ पाखनले भने यस व्यिस्थालााइ ाऄस्िीकार गरेको छ ह्लकनभन े यसले ाईसको िैयचिक सत्तामाचथ 

ाऄचतिमण भएको र ाअफ्नो पुरुर्ाथषमा चोट पुगेको ाऄनुभि गरेको छ। ाउ नारीको पचत हुन रुचााईाँदनै बरू 

नारीलााइ पत्नी बनााईने रुचच राख्छ।७६२ कथामा पुरुर्त्ि र नारीत्िको धारणाचबच सगघर्ष भएको छ। यहााँ, नर-

नारीको सम्बन्धलााइ ाऄझ फराह्लकलो प्रकारले व्याख्या गने प्रयास गह्ऱरएको छ। पाखनको मतानुसार नर-

नारीमाझ केिल रागात्मक सम्बन्ध माि हुाँदनै तर प्रत्येक सम्बन्धको ाअ-ाअफ्नो मयाषदा र मूल्य हुन्छ। सब ै

नरहरू सबै नारीका पचत बन्न सिैनन्।७६३ ाअमा, छोरा, बाबु-छोरीजस्ता चिचशष्ट सम्बन्धहरू पचन हुन्छन।् 

पाखनको यस भनााआलााइ ाऊग्िेदमा भएको यमको सांिादबाट पचन बुझ्न सह्लकन ेहुन्छ।७६४ यसरी कथामा नर-

नारीमाझ चिचारको ाअन्तह्ऱरक द्वन्द्व माि छैन तर बाह्य द्वन्द्व पचन छ। पाखन र रेिा मल्ल युद्धमा चभचडएका 

छन्। यसलााइ नारीत्ि र पुरुर्त्िचबच द्वन्द्वको चरम रूप भन्न सह्लकन्छ। युद्धमा पाखनको जीत भएपचछ रेिालााइ 

ाऄपहरण गरेको छ। यसरी पराचजत र ाऄपहृत रेिाले ाअफूलााइ पाखनप्रचत समर्जपत गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ। यसरी, 

पाखन र रेिाको चििाह भएको छ। 

५.९.१०.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      चबर्जसएको मुस्कान कथाका नर-नारी जनजातीय मूलका चह्ऱरिहरू हुन् र कुनै चिशेर् धमषपन्थका 

ाऄनुयायी नभएका हुनाले सामान्य ह्लकचसमको लोकजीिन शैलीलााइ चयनीहरूले बााँचेका छन् यसकारण कुन ै

चिचशष्ट धार्जमक सम्बन्ध चिस्तार हुने ाऄिसर यहााँ छैन। 

५.९.१०.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      चबर्जसएको मुस्कान कथाका नारी चह्ऱरिहरू ाअफैलााइ रानीका ाऄनुचर बतााईाँछन्। यस ाअधारमा यी कुन ै

ाऄनाम राजसी िगषका चह्ऱरिहरू भएका छन्। कथाको नर चह्ऱरिको कुनै चिशेर् ाअर्जथक िगष स्पष्ट पाह्ऱरएको छैन  

 

७६१. हामी चतमीलााइ छाड्दनैौ ाँ। चतनीहरूले भने – चतमी लो्ेन  हुनुपछष। पृष्ठ- १७२ 

७६२. म ाअाआमेको लो्ेन  हुह्लदनाँ। म चतमीहरूलााइ स्िास्नी बनााईाँ छु। पृष्ठ-१७२ 

७६३. यो ाअमाको ाऄपमान हो। म चतमीहरूलााइ स्िास्नी बनााईाँ छु। पृष्ठ १७२ 

७६४.  ाऊग्िेद, पूिषित्, पृ. ४५० 
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तापचन ाउ रानीको व्यिस्थालााइ ाईल्लगघन गनष सके्न पुरुर्ाथी र साहसी पाि भएको छ। यस कथामा सत्ता र 

शचिको द्वन्द्व छ जसचभि ाअर्जथक पक्ष पचन ाअफैाअफ पसेको दचेखन्छ। ाअर्जथक सम्पन्नताको कारणल े गदाष न ै

नारीले मातसृत्ता व्यिस्थाप्रचत ाअत्मचिश्वास राखेको दचेखन्छ। 

५.९.१०.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     पाखन र रेिा परस्पर पे्रमको ाअकर्षणल ेबााँचधएका होाआनन्। प्राथचमक ाऄिस्थामा, रेिाले पाखनलााइ 

मातृसत्ताको व्यिस्था स्िीकार गनषका चनचम्त दबााई ह्लदएको छ। कथामा चििाद, सगघर्ष र ाऄपहरणको घटना 

भएर ाऄन्त्यमा नर-नारीमाझ चमलनको योग दखेााआएको छ। एक ाऄञ्जान नरद्वारा ाऄपहृत भएपचछ रेिाले घर 

फकष न ाऄस्िीकार गह्ऱरह्लदन्छे र पाखनप्रचत ाअफूलााइ समर्जपत गह्ऱरह्लदन्छे।७६५ पाखनले एक समर्जपत नारीको 

टााईकोमा ाअफ्नो दाचहने खुट्टा राखेर सधै ाँ पैतालामुचन बस्नु भने्न ाअदशे सुनााईाँछ। यस प्रसगगले चिजयील े

चिचजतप्रचत ाअफ्नो एकाचधकारको दाबी गरेको दचेखन्छ। रेिाले पचन चििशतापूिषक यसलााइ स्िीकार गरेकह्ळ छ। 

चििाहाऄचघ दाुइले परस्पर एाईटा महत्त्िपूणष िाचा बन्धन गछषन्। पाखनले ाअफ्नी छोरीलााइ पत्नी बनााईने पााईन े

छैन ाऄचन रेिाले पचन छोरालााइ पचत बनााईन पााईने छैन।७६६ प्रकृचतका कुराहरू िरपीपल, खोला, ाअकाश र 

सूयषलााइ साक्षी राखेर दाुइले िाचा हालेका छन्। यस कुराले, मानि स्यताको ाआचतहासमा मानिीय 

सम्बन्धहरूको औचचत्य र मयाषदा पह्ऱरितषन भाआरहकेो ाऄिस्थालााइ बुझााईाँछ। यस्ता घटना र शतषहरूबाट पाखन 

र रेिाको िैिाचहक जीिन शरुु भए तापचन ती दाुइ एकाऄकाषप्रचत प्रचतबद्ध दचेखन्छन्।  

५.९.१०.७. नर- नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      चबर्जसएको मुस्कान कथामा नर-नारीमाझ द्वान्द्वात्मक चस्थचतको चचिण गह्ऱरएको छ। । एक चिचजत 

नारीले चिजयी नरप्रचत ाअफ्नो जीिन समपषण गरेकह्ळ छ। कथामा, मानिीय सम्बन्धहरूमाझ यौनको मयाषदालााइ 

स्थाचपत गने व्यिस्था नर-नारीले गरेका दचेखन्छन्। ाअमा र छोरामाझ ाऄचन बाबु र छोरीमाझ यौन सम्बन्ध 

चनर्ेध हुनपछष भने्न चिधान दाुइले तय गरेका छन्।७६७ दाुइले सन्तान सुख पचन पाएका छन्। सन्तानका चनचम्त 

पचन दाुइले यौन मयाषदाको ाअचार सांचहता चनमाषण गरेका छन्। यसरी, पाखन र रेिामाझ कुनै यौन ाऄसन्तुलन र 

द्वन्द्व भएको दसेखदनै। 

 

७६५. म हह्ऱरएको कमारी, चतम्रो भएको चतम्रो सम्पचत्त हुाँ। पृष्ठ १७५ 

७६६. मेरी छोरी, तर सुन त मेरी छोरी चतम्रो स्िास्नी हुने छैन। पृष्ठ १७६ 

७६७. होाआन चमचहर! ती ह्लददी हुन्, ाअमाहरू हुन्। पृ. १७७ 
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५.९.१०.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      चबर्जसएको मुस्कान मातृसत्ता र चपतृसत्ता व्यिस्थामाझ भएको द्वन्द्वको कथा हो। मातृसत्ता व्यिस्थामा 

सामाचजक ाऄचधकार र शचि नारीको ाऄधीनमा हुने भएकोले गदाष समाजको सम्पूणष गचतचिचधमा नारीको िचषस्ि 

रहकेो दाबी नारील े गछे।७६८ यस ाऄचधकार क्षेिचभि नरको ाऄचस्तत्ि पचन पछष। यस ाअधारमा नर, नारीको 

ाऄधीनस्थ छ भने्न मातृसत्ता व्यिस्थाको धारणा रहकेो पााआन्छ।७६९ यस व्यिस्थामा बहुपचत सांस्कार र हाडफोडा 

सम्बन्ध भएको  सगकेत पचन कथामा पााआन्छ।७७० नारीहरू शारीह्ऱरक, मानचसक र सत्ताशचि सम्पूणष रूपमा 

नरभन्दा ाऄब्बल हुने धारणा कथाका नारी चह्ऱरिहरूले व्यि गरेका छन्। कथाका नारी चह्ऱरिहरू ाअफ्नो 

शारीह्ऱरक र मानचसक ताकतप्रचत ाअत्मचिश्वासी र ाऄचभमानी दचेखन्छन्। तर कथाको ाऄन्तमा रेिाको पाखनप्रचत 

समपषणले नारीसत्ताको एकोहोरो दबााई कम भएको दचेखन्छ। मातृसत्ता र शचिले एाईटा नयााँ समाज व्यिस्था 

चनमाषणमा सम्झौता गरेको दचेखन्छ।७७१ ाऄबाईसो, बहुपचत चििाह र हाडफोडा सम्बन्ध नहुने र चेली मााआतीचबच 

मनुष्य स्यतामा सम्बन्धको मयाषदा बचनरहन ेचिचार यस कथामा राचखएको छ। 

५.९.१०.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

चबर्जसएको मुस्कान मातृसत्तात्मक समाज व्यिस्थामा पुरुर् ाऄचस्तत्िको प्रश्न राचखएको कथा हो। यस 

कथाको मूल नर चह्ऱरि पाखनले मातृसत्ताको एकोहोरो दमनको चिरोध गरेको छ। ाउ ाअफ्नो मान सम्मान र 

पुरुर्ाथष ाऄक्षुण्ण राखेर स्िाधीन बन्न चाहन्छ।७७२ यसका चनचम्त ाईसल ेमानचसक र शारीह्ऱरक दिुै रूपमा द्वन्द्व 

गरेको छ।७७३ कथामा पाखनले ाअफ्नो पौरुर् दखेाएको छ। ाईसले नारीसाँग मल्लयदु्ध गरेको छ र नारीलााइ 

सााँडको जस्तो कााँध, हात्तीको सुाँडजस्तो हात र गौरी शगकर चहमाल ाईठेको कठोर शुभ्रचशखरजस्तो शरीर बनोट 

भएकह्ळ ाऄचन कोमल तर भै ाँसीको जस्तो बल भएकह्ळ जीिको रूपमा िणषन गरेको छ। । मल्ल युद्धमा चिचजत नारी 

रेिालााइ ाऄपहरण गरेर ल्याएको छ। रेिाको सहमचतमा चििाह पचन गरेको छ। चििाहमाचथ पाखनले 

मातृसत्ताको एकोहोरो ाअचधपत्यलााइ खारेज गद ैनयााँ समाज व्यिस्थाको चिकल्प राखेको छ। यस समाज 

७६८. यो ाअमाको ाऄपमान हो। ाईनका सारा ाऄचघका छोराहरू ाईनका लो्ेन  भएका छन्। यो नारीत्िको कलांक हो। पृष्ठ- १७३ 

७६९. चतमी रानीको ाऄधीनता ाऄमान्य गछौ? जसको दधू खाएर चतम्री ाअमा बढेकह्ळ छ, ाउ चतम्री ाअमाको ाअमा हो।...ऐ पुरुर्! चथचत चनयम, 

मातृ रीचत तोडछस। चतमी रानी, मातृ शचिको ाऄचघ चनसाफको चनचम्त जानुपछष। पृष्ठ १७३ 

७७०. पुरुर् सबै पुरुर् हुन्, स्त्री पचन स्त्री हुन्। पुरुर् पचत ाऄचन स्त्री पत्नी ाअमा होस् िा छोरी दिुै स्त्री हुन्। बाबु छोरा दिुै पुरुर् ती पचत 

हुन्। पुरुर्बाट पचतको कायष हुन्छ भने स्त्रीबाट पत्नीको कायष त्यसले गरी। पृष्ठ १७३ 

७७१....पाखन चतम्रा बालााइ मातृ शासनले बााँच्न ह्लदएन, ाऄब रेिा पाखनलााइ सम्हाल, यो चतमीहरूको चििाह हो, यो चथचत 

जोगााआराख ाऄचन बााँच। पृष्ठ १७४ 

७७२. म ाअाआमााआको लो्ेन  हुाँह्लदनाँ। म चतमीहरूलााइ स्िास्नी बनााईाँ छु। पृष्ठ १७२ 

७७३. म पुरुर् माि होाआन मदष हुाँ मदष। यस पाखुरामा ाऄनेकौ ाँ मातृशचि ाईखाल्ने बल छ। पृ. १७३ 
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व्यिस्थामा ाईसले नारीलााइ ाऄधीनस्थ पारेको छ७७४ र नारी सधै ाँ नरको चरणमा बस्न ेजीि हो बने्न कुरामाचथ 

जोड ह्लदएको छ। यसप्रकारले चबर्जसएको मुस्कान कथामा नारीप्रचत नरको सम्पूणष सकारात्मक धारणा रहकेो 

छैन। कालान्तरमा ाअफूले बनाएको स्िायत्त क्षेिचभि ाऄन्य नारीको प्रिेशलााइ चनर्ेध नै गने भने्न कठोरता 

बनााआराख्न पचन सकेको छैन। 

५.९.१०.१०. पह्ऱरणचत 

     चबर्जसएको मुस्कान सांयोगान्त कथा हो जसमा पाखन र रेिाको चमलन भएको छ। नर-नारीको 

चमलनसाँगै मातृसत्ता र चपतसृत्तामाझ सम्झौता पचन भएको छ। यस सम्झौतामा बहुपचत चििाह र हाडफोड 

चििाह हुन नसके्न, नारी पुरुर्को ाऄधीनस्थ हुने, मातृसत्तात्मक समाज र चपतृसत्तात्मक समाजमाझ ाऄन्तसषम्बन्ध 

हुने७७५ जस्ता शतषहरू राचखएका छन्। यो दाुइ सत्ता र शचिमाझको ाऄन्तद्वषन्द्वको कथा हो।यी दाुइ सत्तामाझको 

सम्झौताल ेएक सकारात्मक  पह्ऱरणचत ह्लदएको छ। पाखनले ाअफ्नो पााआताला नारीको टााईकोमाचथ राखे तापचन 

रेिाले मान्छेको खुट्टा सधै ाँ धरतीमा हुनपन ेर धरतीलााइ ाअधार बनााईनुपन ेकुरालााइ चनचश्चत गह्ऱरह्लदएकह्ळ छ।७७६ 

रेिा ाअफूलााइ पचतकह्ळ कमारी तर घरकह्ळ रानी बतााईाँ छे। 

५.१०. केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइ कथा सगग्रहमा सगगचृहत कथाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध: 

चििचेनात्मक ाऄध्ययन 

     केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइ ह्लकरातद्वारा चलचखत र प्रकाचशत दशौ ाँ कथा सगग्रह हो। यस सगग्रहमा 

एघारिटा कथाहरू सगगृचहत छन्। तीमध्य े चारिटा कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएका छन ्

जसलााइ चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ, 

५.१०.१. बलेौती 

     बेलौती केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइ सगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो एाईटा सामाचजक 

चिर्यिस्तु भएको कथा हो।यसमा छिमनान र मतीको कथा रचचएको छ। 

 

७७४. पाखनले ाअफ्नो दाचहने खुट्टो ाईसको टााईकोमा राचखह्लदयौ, चतमी सधै ाँ यो पैतालामुचन बस्छौ। पृ. १७५ 

७७५. होाआन चमचलन्द! ाअाईने, यो ाअफ्नो छोरो, यो बचहनीलााइ भेट्न ाअाईने। पृष्ठ १७७ 

७७६. यो खुट्टाले यो धतीलााइ टेकु्नपछष ाऄचन ाअफूले टेकेको धरती ाअफ्नो पानुषपछष। पृ. १७६ 
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५.१०.१.१. छिमान 

     बेलौती कथाको मूल नर चह्ऱरि छिमान ाऄधिैंसे ाईमेरको भर व्यचि दचेखन्छ। छोरा बुहारी, नाचत 

नाचतनीले ाउ सम्पन्न छ तर पत्नी चियोगले पीचडत भएर चनरुद्दशे्य यािाको यािी बनेको र मतीको गााईाँसम्म 

ाअाआपुगेको छ। 

५.१०.१.२. मती 

      मचत तीस िर्ष पुगेकह्ळ ियस्क ाऄचन ाऄचििाचहत नारी हो। ाउ बेलौती कथाको मूल नारी चह्ऱरि हो। 

जन्मको नक्षि ाऄमगगल परेको हुनाले ाईसलााइ काचत्तकेनी, औंसनेी औ चपराही भने्न लाञ्छन लागेको छ। यही 

कारणले नै ाईसको चििाह हुन नसकेको सगकेत कथामा पााआन्छ।७७७  

५.१०.१.२. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

       बाटोको ाऄन्जान बटुिा, चिरही र मनहारा यािी  छिमानलााइ लाञ्छनाले चपह्ऱरएकह्ळ दाुःखी नारी मतील े

ाअफ्नो घरमा बास ह्लदएकह्ळ छ। यस ाऄिस्थामा यी दाुइ नर-नारीहरू धेरै ह्लदनदचेख एाईटा छानुमुचन बसेका छन्। 

नीचतगत रूपले दाुइमाझ कुन ैसााआनो र सम्बन्ध दसेखदनै। ययचप, दाुइ नर नारीले एाईटा घरचभि खूबै सामान्य र 

स्िाभाचिक व्यिहार चलाएको दचेखन्छ। घर व्यिहारमा कुशल रहकेह्ळ मतीले ाऄनेक कुराहरूमा छिमानलााइ 

पचन सहभागी बनााईाँ छे। यस्तो सहभाचगता गनष पााईाँदा छिमानलााइ पचन ठूलो ाअनन्द भएको बुचझन्छ। ाअफ्नी 

मृत पत्नीसाँग चबताएको दाम्पत्य सम्बन्धको मधुर ाऄनुभिको स्मरण गरेर ाउ चिभोर बनेको दचेखन्छ। यसरी, यी 

दाुइ ाऄन्जान नर-नारीचबच चिस्तारै भािनात्मक एकात्म्य चिकास भएर एकाकाषको सम्बल बन्द ै गए तापचन  

समाजमा ाऄचििाचहत नर-नारीचबच भएको ाऄनौपचाह्ऱरक सहिासलााइ नैचतक रूपले ाऄमान्य गह्ऱरएको हुनाल े

कथामा समस्या ाईत्पन्न भएको छ।७७८ कथामा, छिमान र मचतचबच सम्बन्धको एाईटा स्पष्ट स्िरूप हुनपन े

ाऄचनिायषता बतााआएको छ।७७९ यस सामाचजक समस्यालााइ समाधान गनषका चनचम्त दाुइले परस्परलााइ स्िीकार 

गने चनणषयमा पुगेको सगकेत पााआन्छ।  

 

७७७. ाऄन्त म औंसेनी, काचत्तकेनी, चपराही, कल्ले ाअाँट गछष र? पृष्ठ १२ 

७७८. ाऄझसम्म मैले चतमीसाँगको सााआने भेटाएको छैन। चतमीले मसाँग के सााआनो बााँधेकह्ळ छौ? कुन सााआनोमा बोल्छौ, सुनेको छैन। पृष्ठ 

१६ 

७७९. ह्लकन हजूर! यिो ह्लदन साँगै बसेर मल्लााइ छोडेर जानु चतमीलााइ लाज शरम पाप लाग्दनै? त्यसै त फुाँ डी, बोक्सी, बेस्से भन्न 

लागेको थे। लो्ेन  मान्छे यस्तै हुन्छन्। पृ. १७ 
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५.१०.१.४. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      छिमान पह्ऱरिार सम्पन्न व्यचि हो। ययचप, ाईसको ाअर्जथक ाऄिस्थाबारे कथामा स्पष्ट भचनएको 

पााआाँदनै। ाउ एक ग्रामीण पह्ऱरिेशमा हुकेको सज्जन हो। मती पशुपालन र खतेी गछे। गरीब भए पचन मती 

स्िालम्बी छे र  छिमानलााइ पचन पाल्न सके्न ाअाँट राख्छे। दाुइ नर-नारीमाझ ाअर्जथक द्वन्द्व र चििाद भएको 

दसेखदनै। 

५.१०.१.५. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      छिमान र मचत कुनै चिशेर् धमषका ाऄनुयायी नभएकले यसकारण दाुइमाझ कुनै चिशेर् ह्लकचसमको 

धार्जमक ाऄन्तर्क्रिया हुन ेाऄिसर कथामा  छैन। 

५.१०.१.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

     छिमान र मैती दाुइ ाऄञ्जान नर-नारीहरू ाऄनौपचाह्ऱरक रूपमा नै एाईटा घरमा बसेका छन तापचन 

दिुैको चिचार चोखो र चनमषल भएको बुचझन्छ। धेरै ह्लदनको सहिासल ेदाुइ प्राणीहरूमाझ भािनात्मक ाअग्रह पैदा 

भएको छ र चिपरीत चलगगी जीिहरूमा हुन ेरागात्मक ाअकर्षण चिकास भएको दचेखन्छ। यसरी, यस कथामा 

छिमान र मतीमाझ पे्रमभाि चिकास भएको पााआन्छ। कथामा व्यचिको ाईमेर ाऄचनिायष शतष होाआन तर नर- 

नारीको मानचसक एकात्म्य र ाअत्मीयता महत्त्िपूणष माचनएको छ।७८० यस पे्रममा जैचिकभन्दा ाअचत्मक ाअग्रह 

बढी भएको दचेखन्छ। मतीको सांसगष पाएर छिमानल ेाअफ्नो चिगत जीिनलााइ दोहोऱ्याएर बााँचेको छ७८१ भन े

मतीले पचन ाअफ्नो मनल े चाहजेस्तो साथी पाएकह्ळ ाऄनुभि गछे।७८२ पे्रमको गम्भीरताको कारणल े गदाष नै 

दाुइमाझ सम्बन्ध गचहरो बन्द ैगएको बुचझन्छ। पे्रमको ाअधारमा नै दाुइको चमलन भएको दचेखन्छ।  

५.१०.१.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      बेलौती कथा युिा नर-नारीमाझ हुने नैसर्जगक ाआच्छाहरूको सामान्य सम्बन्धको चचिण नभएर पह्ऱरपक्व 

ाईमेरका नर-नारीमाझ भएको सम्बन्धबारे लेचखएको छ। यसकारण यौनको स्थूल िणषन कथामा पााआाँदनै। एाईटा 

घरचभि लामो ह्लदनको सांसगषले दाुइमाझ भािनात्मक ाअत्मीयता प्रगाढ भएको छ यसकारण यौनको रागमय 

व्याख्या कथामा परोक्ष राचखएको बुचझन्छ। 

 

७८०. मचत बूढो तर मैले डुब्न लाग्दा तारने मान्छे पाएजस्तो लाग्छ। पृष्ठ १६ 

७८१....त्यो ाऄह्रााआमा जीिनले गुमाएको सुख फेह्ऱर फर्क्रकाअएजस्तो ाईनलााइ लाग्र्थयो। पृष्ठ ११ 

७८२. ...ाईसमा एाईटा ाऄत्यन्त ाऄपह्ऱरचचत रोमान्च जाग्यो। त्योसाँगै ाअनन्द पचन लाग्यो। ाईसले बूढो छिमानचतर हरेी, त्यहााँ पचन 

ाअफूले चाहेको खोजेको कुरा भएजस्तो ाईसले ठानी। पृ. १२ 
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५.१०.१.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      मतीले छिमानलााइ ाअफ्नो घरमा बास ह्लदएकह्ळ साथै ाअफ्नो घर व्यिहार, छर-चछमेकमा सहभागी 

बनाएकह्ळ छ। यस कुराले कथामा नरप्रचत नारीको चिश्वास र भरोसालााइ बुझााईाँछ। धेरै ह्लदनको सहचायषले गदाष 

मतीले छिमानमा ाअफ्नो भािनात्मक ाअधार पाएकह्ळ ाऄनुभि गछे। ाईसको जीिनमा छिमानको ाईपचस्थचत 

नहुन ुएाईटा ाऄप्रत्याचशत िासदी हो भने्न कुरालााइ ाईसल ेथाहा गद ैगएकह्ळ छ। यसरी, नरप्रचत नारीको नैसर्जगक 

चाहना चिकास भएको दचेखन्छ। ाईसले छिमानमा ाअचत्मक सुख प्राचप्तको ाऄिसर भएको दखेेकह्ळ छ।७८३ यस 

ाअधारमा बेलौती कथामा नरप्रचत नारीको ाअस्थामय धारणा भएको कुरा बुचझन्छ।  यसैकारण राम ाऄहुजाल े

चििाहलााइ नर-नारीचबचको ाअचत्मक सांसगष तथा चमिताको प्रगाढता मानेका छन्।७८४ यस ह्लकचसमको 

सम्बन्धबाट प्राप्त हुने महत्त्िपूणष ाईपलचब्ध भन्नाले नर-नारीको मानचसक स्िस्थ र सुखदायक जीिन हो भने्न कुरा 

कथामा चचिण भएको छ। 

५.१०.१.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      छिमानले मतीको घरमा ाअ्य पाएको छ। मतीको स्याहार सुसार र भािनात्मक सम्बल पाएको 

कारणले ाईसले ाअफ्नो पीडा कम भएको ाऄनुभि गछष। मतीको ाअफूप्रचतको ाअत्मीय व्यिहारलााइ ाईसल े

खुशीसाथ स्िीकार गरेको छ।७८५ एकान्त घरमा एक्ली नारीको साथमा ाईसले कचत समय चबताए तापचन कुन ै

ाऄभर व्यिहार र ाऄनैचतक सोंच राखेको दसेखदनै। नारीको मान र मयाषदालााइ ाईसले सम्मान गरेको छ। ाईसल े

सामाचजक नीचत र रीचतको पचन सम्मान गरेको पााआन्छ। यी कारणहरूले गदाष ाईसल ेमतीलााइ जीिन साथीको 

रूपमा स्िीकार गरेको छ। यी कुराहरूको ाअधारमा, छिमानले मतीप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको कुरा 

बुचझन्छ। 

५.१०.१.१०. पह्ऱरणचत 

      बेलौती कथाको सांयोगात्मक ाऄन्त भएको सगकेत पााआन्छ। दाुःखले भौ ाँताह्ऱरसहडकेो छिमानले एाईटा 

ाअ्यस्थल पाएको छ। लाञ्छनाले पीरमा परेकह्ळ एक्ली मतीले एाईटा भरोसालाग्दो साथी पाएकह्ळ छ। कथामा 

दाुइ एकाऄकाषको सम्पूरक बनेका छन्। केिल एाईटा घरमा बास बस्नुले माि दाुइलााइ पयाषप्त छैन, सामाचजक 

सााआनो र सम्बन्धको प्रश्नलााइ समाधान गने ह्लदशामा दिुै सकारात्मक भएको सगकेत पााआन्छ।७८६ छिमान र  

७८३. बुढो, केश पाकेको, दााँतहरू पचन पुरै साचबक छैनन् तर लेकमा बसेर, स्याहार पुगेर रातापीरा ाऄनुहारमा चचम्करहकेा ाअाँखामा 

के के रमााआलो छ, बोलीमा मोहनी छ, ाईसलााइ राम्रो लाग्छ ह्लकन? पृष्ठ १६ 

७८४. चहस्री ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, पूिषित् पृ. १०३ 

७८५. त्यो ाऄह्रााआमा जीिनले गुमाएको सुख फेह्ऱर फर्क्रकाअए जस्तो ाईनलााइ लाग्र्थयो। बेलुकह्ळ थाकेकह्ळ युितीले ाअएर सबै कुरो चमलेको 

दखे्दा ाअनन्दले प्रफुल्ल भएर भन्थी, भोक लागेन? के खायौ? केरा पाकेको छ त, खानु चन। पृ. ११ 

७८६. ... 
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मतीले जीिनको ढल्दो समयमा एकाऄकाषको सहारा र भरोसा बने्न चनणषय चलएका छन्। यसरी चििाह र 

पे्रमजस्तो मानिीय सम्बन्ध बन्नलााइ समयको सीमा नहुने भने्न बुचझन्छ। जीिनको ाईत्तरकालमा दाुइ एकाऄकाषको 

भािनात्मक सामीप्य र सांसगषमा सुखी हुन सके्न सम्भािनालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। कथामा नर-नारीको 

सहिास सम्बन्ध (Live in relationship) लााइ मान्यता ह्लदएको दसेखदनै। 

५.१०.२. प्रीचत छेचलन्छ घमु्तील े

      केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइमा सगगृचहत एाईटा कथा हो प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले। यो कथामा 

रचतया र जोसफेको िैिाचहक सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। 

५.१०.२.१. जोसफे 

      जोसेफ प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ रचतयाको पचत हो। 

ाईसको ाईमेर छत्तीस िर्ष पुगेको छ। जोसेफ ाअफ्नो ाऄनुभि र व्यिहारमा पह्ऱरपक्व छ। ाऄसफलताहरूले ाईसलााइ 

चनराश बनाएको छ कुनै तह्ऱरकाले जीिन धाने्न कोचसस गह्ऱररहकेो दचेखन्छ। ७८७ 

५.१०.२.२. रचतया 

     रचतया प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ जोसेफकह्ळ पत्नी हो। ाउ 

ाअफ्नो युिा ाईमेरको िैशालु भािनाहरूल ेभह्ऱरएको कमनीय नारी दचेखन्छे।७८८ 

५.१०.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले कथाका मूल नर-नारी जोसेफ गुरुङ र रचतया पचत-पत्नी हुन्। यी दाुइको चििाह 

कुन प्रह्लियाद्वारा भएको हो भने्न कुरा कथामा स्पष्ट ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। दाुइको एकल पह्ऱरिार छ। । जोसेफ र 

रचतयाचबच ाईमेरमा ाऄठाह्र िर्षको ाऄन्तर भएकोले मानचसक चस्थचतमा पचन ाऄन्तर भएको दचेखन्छ। रचतयामा 

युिा ाईमेरको कामनात्मक चञ्चलता छ भने जोसेफमा पह्ऱरपक्व चस्थरता भएको पााआन्छ। चििाहपूिष रचतया ाअफ्न ै

गााईाँको बालसखा कन्हयैालााइ पे्रम गथी र ाऄझसम्म पचन ाईसको सम्झनाले कचहलेकाही ाँ ाऄचभभूत बन्थी। 

चििाहपूिष जोसेफले मेरीलााइ पे्रम गरेको चथयो तर ाउ ाऄसफल बनेको चथयो। ाईसल ेपािलकह्ळ छोरीसाँग चचषमा 

चिचधित चििाह गरेको चथयो। तर यो सम्बन्ध पचन चिच्छेदमा पह्ऱरणत भएको चथयो। यस ाअधारमा जोसेफले  

७८७. ...जोसेफ तर छत्तीस िर्षको प्रौढ, गोरो, व्यिहारले खाह्ऱरएको, भािुकतालााइ पछाचड छाडेको ाऄनुभिले पाकेको ाऄचन जीिनको 

ाऄसफलताले चनराशा नै चनराशा बटुलेको, थाकेको माचनस कुनै चहसाबले जीिन रथको पाङरो गुडााईने चेष्टामा चथयो। पृष्ठ १९ 

७८८. ाअफ्नो जन्मस्थलदचेख भौ ाँताह्ऱरएर चनक्लेकह्ळ तर ाईसको हृदयमा प्रेम सचन्चत चथयो। यचत औधी चथयो त्यो, त्यो छछचल्कएर पोख्न 

खोजेको चथयो। पृ. १८ 
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रचतयालााइ दोस्रो पत्नीको रूपमा चििाह गरेको बुचझन्छ। पुनर्जििाहद्वारा ाअफ्नो जीिनको पुनस्थाषपना गनुषलााइ 

कथामा ाऄत्यन्त सहज र स्िाभाचिक प्रह्लियाको रूपमा नै चचिण गह्ऱरएको छ। यसमा कुन ैाऄस्िाभाचिकता र  

जह्ऱटलता दसेखदनै। जोसेफमा ाअफ्नो चिगत पे्रचमका र पत्नीसाँग सम्बन्धी कुनै कुरामा कुन ैचिशेर् ाअग्रह भएको 

दसेखदनै। रचतयामा पूिष पे्रमको ाअिेगमय स्मरण जीचित भए तापचन ाउ ाअफ्नो पचतप्रचत पूणष समर्जपत भएकह्ळ 

कुरा नै कथामा प्रस्तुत भएको दचेखन्छ।७८९ जोसेफ र रचतयामाझ चिचभन्न कुरामा ाऄन्तर भए तापचन दाुइले 

व्यािहाह्ऱरक सामञ्जस्य बनाएर बनाएर बााँचेका छन्।७९० जोसेफसाँग चििाह भएपचछ ाअफ्नो पूिष पे्रम र 

कन्हयैाप्रचत जचत नै गचहरो ाअग्रह र ाअकर्षण भए तापचन नैचतक दाचयत्िप्रचत रचतया ाआमान्दार दचेखन्छे। 

यसकारण कन्हयैाको प्रबल प्रस्तुचतलााइ चनरस्त गरेर ाअफ्नो पचतप्रचत न ैाअस्था राख्छे।७९१ यस ाअधारमा यी दाुइ 

पचत-पत्नीले पारस्पह्ऱरक पे्रम र दाचयत्िलााइ गम्भीरतापूिषक चनिाषह गरेका छन्।  

५.१०.१.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     जोसेफ गुरुङले ाआसााइ धमष ग्रहण गरेको पााआन्छ। रचतया भने चहन्द ूनारी दचेखन्छे। जोसेफ बााआबल पढ्छ 

र प्राथषना गछष। कथामा रचतयाले बेग्लै चहन्द ूधमाषचरण गरेको कुरा ाईल्लेख छैन तर ाउमाचथ पचतको ाआसााइ धमष 

सांस्कार थोचपएको घटना पचन पााआाँदनै। जोसेफले पािलकह्ळ छोरीलााइ चचषमा ाआसााइ चिचधाऄनुसार चििाह गरे 

तापचन रचतयालााइ कुन ैरीचतले चििाह गरेको हो ाईल्लेख छैन। दाुइ धमष ाअस्था भएका पचत-पत्नीमाझ धमाषचरण 

चिर्य चलए कुनै द्वन्द्व भएको छैन। 

५.१०.२.५. नर-नारी माझ ाअर्जथक सम्बन्ध  

      यस कथामा चनम्न िगीय ाअर्जथक ाऄिस्था भएका नर-नारीको जीिनलााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। जोसेफ 

जगगलको चप्रासी हो ाऄचन घरमा ाअयको एकमाि स्रोत ाईसको यहीं एाईटा नोकरी नै हो। रचतया घरेल ुनारी हो 

र ाउ घर धन्धाको काम सम्हाल्छे। दाुइको ाअफ्नो घरद्वार छैन र कुनै ाऄनाम बजारको ह्लकरायाको घरमा बास 

रोजेर बसकेा छन्। ाऄरू ाअम चनम्निगीय पह्ऱरिारजस्तै रचतया र जोसेफको घरको ाऄथषनीचत चल्छ। गरीबको 

घरमा फाटुञ्जेलसम्म साडी लगााआराख्ने बाध्यता हुन्छ भने्न कुरा पचन कथामा चचचित छ र एाईटा नयााँ साडीको 

 

७८९. ाईसको न्यानु छाती केिल ाअफ्नो लो्ेन  जोसेफ गुरुङको चनचम्त चथयो, पृष्ठ १८ 

७९०. चतम्रो मनमा के छ म जाचन्दनाँ, मेरो मनमा के छ चतमी बुझ्दनैौ र पचन पूिष पचश्चम एक ठााईाँ  भेला भएजस्तै भेटेका छौ ाँ, घाम 

जूनजस्तै चमलेर ाअफ्नो ह्लदन ाऄचन रात काट्दछौ ाँ र पचन चमलेका छौ ाँ।...कालो सेतो गोरुको हल बााँधेजस्तै छौ ाँ हामी दाुइ। पृष्ठ २३ 

७९१. रचतया एकाएक नींददचेख ब्युाँझे जस्तो भाइ-ाऄहो! त्यो हुाँदनै। कन्हयैा हुाँदनै। ाउ ाऄाँगालोदचेख खुस्केर चनकली, चतमी जााई, छुटेको 

बाटो चमचसन्दा त्यही हुाँदनै। पृ. २५ 
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ाआच्छा पचन एाईटा ठूलो योजना जस्त ै हुन े गछष।७९२ ययचप, रचतया र जोसेफ रुचपयााँ-पैसा औ भौचतक 

सांसाधनप्रचत ाऄचताअग्रह भएका दम्पती होाआनन् यसकारण कथामा यसभन्दा ाऄचधक कुनै ाअर्जथक िासदी, द्वन्द्व र 

दघुषटना भएको चचिण छैन। 

५.१०.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      रचतयामा युिा ाईमेरको चञ्चलता र नसैर्जगक ाआच्छाहरूको ाईत्साह भएको दचेखन्छ। जोसेफमा गम्भीरता 

र चस्थरता छ तापचन यी दाुइ पचत-पत्नीमा पे्रमको गचहरो ाअग्रह भएको दचेखन्छ। जोसेफलााइ ाअफ्नो चिगत 

जीिनको कुन ैलालसा छैन ाऄचन रचतयालााइ पचन चिगतभन्दा ितषमानप्रचत न ैबढी ाअस्था रहकेो दचेखन्छ। रचतया 

ाअफ्नो पचतलााइ ाऄाँगालोर चुमुाँ भने्न भािना राख्छे तर जोसेफको हरेााआमा भने सुकेको काठजस्तो ाईपहासपूणष र 

चतरस्कारपूणष भएको चचिण गह्ऱरएको छ।७९३ जोसेफको भािनाहीन सपाट स्िभािमा भािमय पे्रम गने काम 

रचतयाले नै गरेको दचेखन्छ।७९४ पचत-पत्नीको पे्रममा एक नैचतक दाचयत्ि र ाआमान्दार प्रस्तुचत हुनु ाअिश्यक 

भएको कुरा यस कथामा पचन चचचित पााआन्छ। रचतयाले ाअफ्नो बालसखा कन्हयैाको पे्रमलााइ बालककालको 

चनदोर् र चोखो स्िरूपमा न ैरचहरहोस् भनेर कामना गरेकह्ळ र कन्हयैालााइ चबदा गरेकह्ळ छ।७९५ यस ह्लकचसमको 

पूिष पे्रमले ितषमान दाम्पत्य जीिनमा ाऄसमञ्जस्य सजृना गने सचतेता राचखएको पााआन्छ। प्रीचत छेचलन्छ घुम्तील े

कथामा रचतयाले कन्हयैालााइ पे्रमको पूिष राग गााईन चनर्ेध गरेकह्ळ छ ह्लकनभने ाउ जोसफेसाँग एक सुन्दर दाम्पत्य 

जीिन चजाईन चाहन्छे। रचतयाको जोसफेप्रचतको पे्रम पचन चनशतष छ ह्लकनभन ेजोसेफले ाईसलााइ पे्रम गरेकह्ळ हो 

ाऄथिा होाआन तर ाईसल ेभने सम्पूणष समपषण राखेकह्ळ छ।७९६ 

५.१०.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      जोसेफ र रचतयामाझ दोब्बर ाईमेरको ाऄन्तर हुनाल े चतनीहरुको शारीह्ऱरक ाअिश्यकता र मानचसक 

ाऄिस्थामा पचन ाऄन्तर दचेखन्छ। जोसेफ ओछ्यान पसेपचछ चनदााआहाल्छ तर रचतया रातको चकमन्नतालााइ  

७९३. त्यस हेरााआमा कुनै भािना चथएन,चबरालोकोजस्तो याचनामय पचन त्यो चथएन न कुनै ह्ऴहस्रक जन्तुको जस्तु ह्ऴहसापूणष नै चथयो। 

त्योता प्रेमपणूष पचन चथएन बरू सुकेको काठजस्तो.ाईपहास गरेजस्तो, चतरस्कार गरे झै ाँ चथयो त्यो। पृष्ठ २१ 

७९४...ाईसका कोमल, भह्ऱरला, मायालु बाहुल त्यो शचि पुञ्जको प्रतीक पुरुर् मान्छेलााइ ाऄाँगालो हाली ाऄचन साह्र ैकोमलतासाँग ाईसको 

चनधारको चबचमा म्िााइ खााइ।ाईसले त्यो चबहानको मधुर बेला एाईटा निीता ाऄनुभि गऱ्यो।पृष्ठ प्रेमको नयााँ मोड घुमे झै ाँ लाग्यो। 

ाअफ्नो रुचखएको हृदयमा भािुकताले पुनाः पालुिा फेरो झै ाँ ाऄनुभि गऱ्यो ाऄचन ाअफ्नो ाऄाँगालोको त्यो कोमल फूलजस्तो शरीरलााइ 

राम्ररी च्यापेर ाअफ्नो छातीसाँग टााँस्यो। पृष्ठ २९ 

७९५. होाआन कन्हयैा ाऄझै हामी केटा केटी नै होाआरहौ ाँ, चतम्रो त्यो चोखो माया चतमीले त्यो जिा ाऄचन चशह्ऱरर्को फूल मेरो केशमा 

चसाईरी ह्लदएजस्तै मेरो मनमा फुचलरहनेछ। म चतमीलााइ माया गह्ऱररहनेछु। हामी ाअजन्म बालखै होाआरहौ ाँ...। पृष्ठ २५ 

७९६. त्यो मान्छे जोसाँग ाईसको यी तीनै िर्ष चबतेको छ, कस्तो कस्तो छ, काठजस्तो चाम्रो तर चाचहने, घरको खााँबो जस्तो। प्यारो 

भने गछष गदनै पतै्त छैन तर ाउचसत छुह्ऱटएर जानु पचन ाईचत्तकै गाह्रो छ। पृ. २६ 
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सहन्छे। एकान्त रातमा एक ाऄञ्जान तर ाअिेगमय स्पशष सुखले ाउ रोमाचञ्चत बन्छे। ाईसलााइ यस्तो एकान्त सुख 

ह्लदने परपुरुर् ाईसकै बालसखा तथा पूिषपे्रमी कन्हयैा भएको थाहा पााईाँ छे। ाअफ्नो जीिनमा कन्हयैा र जोसेफ 

दाुइको के कचत महत्त्ि छ भने्न द्वन्द्वलााइ जोख्न े काम पचन ाईसल े गरेकह्ळ छ। कन्हयैाको पे्रममा त्यो ाअिेगमय 

ाऄगगालो, त्यो ाईम्लन ेजोश र ाईत्साह चथयो ाऄचन जोसेफ काठजस्तो चाम्रो, फल फूलचबनाको रुखो रुखजस्तो तर 

घरको खााँबोजस्तो ाऄचनिायष छ। ाईसल ेाअफूलााइ पे्रम गने हो ाऄथिा होाआन भने्न पचन थाहा नपााआने भएको छ 

जसले गदाष यौनको रागात्मक सुख प्राचप्तको ाऄिसर न्यून भएको रचतयाको ाऄनुभि दचेखन्छ। ाउ ाअफ्नो ाईत्ताल 

भािनात्मक ाअग्रहले पे्रह्ऱरत बनेर जून लागेको रातमा एकान्त फलै ाँचामा बस्न पुगेकह्ळ छ, टाढा कतै बचजरहकेो 

बााँसुरीको धुनल ेरागमय पह्ऱरिेश बनााआह्लदएको छ। यस्तो चस्थचतमा ाउ रहस्यमय ाअिेगसाँग ाअएको काल्पचनक 

परपुरुर्को स्पशषसुखमा चिभोर बनेकह्ळ छ। यस ैरोमाञ्चले ाऄचभभूत भएर ाईसले जोसेफलााइ ाअह्लादपूणष पे्रम गनष 

सकेकह्ळ छ फलस्िरूप जोसेफको रुचखएको हृदयमा पचन रागात्मक ाऄनुभूचत सञ्चार भएको दचेखन्छ।७९७ चमल्ल 

युिकको भेर्धारण गरेर सुचम्नमाको ाअिेगमय स्पशषले रोमाचञ्चत भएपचछ माि सोमदत्तले पुलोमासाँग 

ाअह्लादपूणष यौन सम्बन्ध स्थाचपत गनष सकेको सुचम्नमा ाईपन्यासमा गह्ऱरएको चचिण रचतया कन्हयैा र जोसेफको 

कथामा प्रायाः मेल खाएको दचेखन्छ।७९८ रचतयाले पचतपे्रममा नै ाऄिणषनीय सुख ाऄनभुि गरी र पचतप्रचत नै 

प्रचतबद्ध बनेकह्ळ छ। यस कथामा यौनलााइ नर-नारीचबचको सुखमय सौन्दयष बढााईने शचिको रूपमा चचिण 

गह्ऱरएको पााआन्छ। 

५.१०.२.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      प्रीचत छेचलन्छ घुम्तील े कथामा रचतयाल े जोसेफप्रचत चिशेर् ाअस्था राखेकह्ळ छ। रचतया ाअफ्नो युिा 

ाईमेरको ाईत्साह र सपनाहरूले पूणष छे ाऄचन ाअफ्नो पूिष पे्रमको ाऄनुरागले पचन पे्रह्ऱरत भएकह्ळ दचेखन्छ। ाअफ्नो 

पे्रमले चभजाएर पे्रम र राग जगााईने कायष रचतयाल ेगरेकह्ळ छ। ाईसल ेाअफ्नो पूिष पे्रम र पे्रमीलााइ चनरस्त गरेर 

ाअफ्नो पचतमा नै जीिनको ाअस्थालााइ स्थाचपत गरेकह्ळ छ। यस ाअधारमा यस कथामा नर सम्बन्धी नारीको 

धारणा सकारात्मक भएको कुरा बुचझन्छ। 

५.१०.२.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

     प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले कथामा भएको मूल नर चह्ऱरि जोसेफ गुरुङ चधर, शान्त र चस्थर चह्ऱरि छ 

यसकारण पत्नीप्रचत ाईसको ाअग्रहलााइ समेत स्पष्ट बुझ्न गाह्रो भएको छ। ाईसलााइ ाअफ्नी पत्नीको  

७९७...त्यो तातो नरम ओंठको चियुत स्पशषले जोसेफको नीद तोचडयो। ाईसले त्यो चबहानको मधुर बेला एाईटा निीनता ाऄनुभि गऱ्यो। 

प्रेमको नयााँ मोड घुमे झै ाँ लाग्यो, ाअफ्नो रुचखएको हृदयमा भािुकताले पुनाः पालुिा फेरेझै ाँ ाईसले ाऄनुभि गऱ्यो ाऄचन ाअफ्नो ाऄाँगालोले 

त्यो कोमल फूलजस्तो शरीरलााइ राम्ररी च्यापेर ाअफ्नो छातीसाँग टााँस्यो। पृष्ठ २१ 

७९८.सुचम्नमा, २०७१, बाह्रौं सांस्करण, चिश्वेश्वरप्रसाद कोाआराला, साझा प्रकाशन,पृ. ६२-६३ 
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गचतचिचधहरूप्रचत चिशेर् चासो भएको दसेखदनै। ाउ ाअफ्नी पत्नीमाचथ ाअफ्नो ाआच्छा, धमष, ाअस्था ाअह्लद थोप्ने 

रुचच राख्दनै साथै पे्रम र ाऄनुराग भािले ाउ ाईत्साही बनेको छ,यसले ाईसलााइ पत्नीप्रचत ाईत्तरदायी बनेको 

दखेााईाँछ। कथाको ाऄन्तमा जोसेफको रचतयाप्रचत सकारात्मक धारणा भएको दचेखन्छ। 

५.१०.२.१०. पह्ऱरणचत 

      प्रीचत छेचलन्छ घुम्तीले कथामा जोसेफ र रचतयाको दाम्पत्य सम्बन्धको जह्ऱटलताहरूको समाधान 

भएको सगकेत पााआन्छ। जोसफे र रचतयाचबचमा भएको ाईमेर, शरीर र मनको ाऄन्तरलााइ समेटेर एाईटा पे्रममय 

पह्ऱरिशेमा कथा समाप्त भएको छ। रचतयाले  ाअफ्नो पचतप्रचत सम्पूणष समपषण ह्लदएको छ ाऄचन जोसेफले पचन 

ाअफ्नो चधर, चस्थर र चचसो मनोभािलााइ त्यागेर पत्नीको ाअत्मीय ाऄचभरुचचप्रचत चिशेर् ाईत्साह दखेाएको छ। 

यसरी पचत-पत्नीको गृहस्थी बसेको छ। 

 ५.१०.३. ाइष्याष 

      केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइमा सगगृचहत एाईटा कथा हो ाइष्याष । यस कथामा जैिीर, सनुमाया, 

गुणबहादरु र नक्कलीको जीिनलााइ चचिण गह्ऱरएको छ।  

५.१०.३.१. जिैीर 

      जैिीर ाइष्याष कथाको मूल नर चह्ऱरि र सुनमायाको पचत हो। ाउ ाअफ्नो काम र पत्नीप्रचत ाआमान्दार 

रहकेो बुचझन्छ। 

५.१०.३.२. सनुमाया 

      सुनमाया ाइष्याष कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि र जैिीरकह्ळ पत्नी हो। ाउ पचन ग्रामीण पह्ऱरिेशमा हुकेकह्ळ तरुणी 

नारी हो।  

५.१०.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      कथा सुरु हुदााँ जैिीर र सुनमायाको सम्बन्ध सम्बन्ध चिच्छेद भाआसकेको छ। जैिीरको ाऄत्याचार सहन 

नसकेर सुनमायाले पचतघर छोडरे सहडकेह्ळ ाऄचन पााँच ह्लदनचभिैमा ाउ जैिीरको चहतैर्ी माचनएको साथी 

गुणबहादरुसाँग पोाआला गएकह्ळ छ। यसरी, एाईटी नारीले पचतद्वारा ाऄिहचेलत भएपचछ पुनर्जििाह गरेर ाअफ्नो 

जीिनको पुनस्थाषपना गने काम सहज र स्िाभाचिक रूपमा गरेकह्ळ छ। साता ह्लदनचभिमा गुणबहादरुले 

जैिीरलााइ जारीखत चतरेको र जारसाँग सदभािनापूणष सम्बन्ध बनाएको छ। यहााँ जारलााइ ठाड ैकाट्ने र गाह्रो 

सजाय ह्लदने घटना कथामा ाईल्लेख छैन तर जारी चििाहले जैिीरको घर सांसार भन ेाईजाड भएको छ। खेती र 
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पशुपालन नै जीचिकाको मूलसाधन बनकेो जैिीरको घर व्यिस्था सुनमायाको ाऄनुपचस्थचतमा ाऄस्तव्यस्त बनेको 

दचेखन्छ। गृहस्थी पचत-पत्नीको पारस्पह्ऱरक चनभषरशीलतामा सञ्चालन हुने व्यिस्था हो भने्न कुरालााइ बोध 

गराएको छ। जैिीर पुनर्जििाह गनष चाहन्छ तर फेह्ऱर धोखा पााआएला भने्न कुराले डरााईाँछ तर नक्कलील ेसहज र 

स्िाभाचिक प्रकारले ाईसको जीिनमा प्रिेश गरेकह्ळ छ। यसरी कथाको शृगखला जैिीर र सुनमायाको दाम्पत्य 

सम्बन्धदचेख चनस्केर जैिीर र नक्कलीको पारसम्पह्ऱरकतामा केचन्रत भएको छ। 

      गुणबहादरुसाँग पोाआला जाने सुनमायाले पूिष पचत जैिीरमाचथ ाअफ्नो सामान्य ाऄचधकारलााइ भने त्या्न  

सकेको छैन यसकारण नक्कलीमाचथ ाइष्याषभाि राख्छे। नक्कलीले नै चुकली गरेकह्ळ हुनाले जैिीरल े ाअफूलााइ 

कुटपीट गरेको हो भने्न ाअरोप लगााईाँ छे।७९९ सािषजचनक रूपमा कोहोलो मचाएर झगडा गछे। यसरी सुनमायाल े

नर- नारीमाझ हुन े सामाचजक सम्बन्धलााइ न ै चििादस्पद बनााआह्लदएको छ। िास्तिमा यसलााइ नारील े

नारीमाचथ गरेकह्ळ ाइष्याषभािको कथा भन्न सह्लकन्छ तर नक्कली पचन दढृ मानचसकताकह्ळ नारी दचेखन्छे र कथाको 

ाऄन्त्यमा ाईसले जैबीरप्रचत ाअफ्नो समपषणलााइ सुचनचश्चत गरेकह्ळ छ।८०० यसल े जैबीर र नक्कलीको चमलनलााइ 

सगकेत गरेको बुचझन्छ। यसरी ाइष्याष नर-नारीको ाऄनौठो सम्बन्धको कथा भएको छ। एाईटा गृहस्थी चिचच्छन्न 

भएपचछ ाऄको गृहस्थी बस्नलााइ तयार भाआरहकेो सगिमणकालीन ाऄिस्थाको चचिण कथामा पााआन्छ। 

५.१०.३.४.नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध  

      जैिीर र सनुमाया कुनै चिशेर् धमषपन्थका ाऄनुयायी नभएको कारणले दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

चिकासको ाऄिसर कथामा दचेखएको छैन। 

५.१०.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     जैिीर र सनुमाया ग्रामीण क्षेिका चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरका चह्ऱरिहरू हुन्। खतेीपाती र पशुपालन 

जीचिकाको मूल साधनहरू दचेखन्छन्। कुनै ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा नभएको कारणले दाुइको चिच्छेद हुनुमा 

ाऄथषको कुनै चिशेर् भूचमका नभएको नै बुचझन्छ। 

५.१०.३.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      पत्नीले छोडरे गाआसकेपचछ जैिीरको ाऄिस्था सोचनीय बनकेो छ। ाउ एकान्तमा एकोहोह्ऱरएर बचसरहन े 

 

७९९. तै होस्, हामीलााइ छुटााईने, तैं होस् मलााइ कुटााईने, ताँ त्योचसत पोाआला जााईला भनेर होाआन। पृष्ठ ३९ 

८००. नक्कली सुनमायालााइ ाईचछनेर ाऄचघ बढी ाईसले ाअफ्नो गाग्रो भाुआाँमा चबसााइ ाऄचन जैिीरको खाली चधरी समातेर पानी थाप्न थाली 

ाऄचन चिजयको गर्जित नेि चलएर सुनमायाचतर हरेी। पृष्ठ ४२ 
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ाऄधषबौलाहजस्तो बनकेो छ। यसले सनुमायाप्रचतको ाअत्मीय सांसगषको ाऄभािलााइ स्पष्ट गछष। ाउ ाअफ्नो सुखमय 

दाम्पत्य जीिन पुनाः जुटााईने चिचार गछष तर धोखा पााईने ाअशगकाले गनष सक्दनै। सुनमायालााइ कुटेकोमा 

ाईसलााइ ठूलो पचछतो पचन छ।८०१ ाउ ाईसको चिचारमा यचत कुट्दमैा पत्नीले छोडरे गाआहाल्नु नहुने चथयो। 

जैिीरले सनुमायालााइ धेरै माया गरेको भने्न ाईसको भनााआ पााआन्छ।८०२ कथामा सुनमाया चनकै ाअिेसी र जोशमा 

काम गने नारी दचेखन्छे। ाउ गुणबहादरुसाँग चििाह गरेर पचन ाईसले जैिीरमाचथ ाऄचधकार राखेकह्ळ छ। जैिीरको 

दाुःखको साथी बन्न ाअाईने नक्कलीप्रचत ाईसले ाईग्र ह्लकचसमको ाइष्याषभाि र पे्रममा एकाचधकारको चिचार राखेकह्ळ 

छ। कथाको यस ह्लकचसमको चचिणले जैबीर र सुनमायामाझ पे्रमको ाअयाम चिस्ताह्ऱरत र गम्भीर हुन सकेको 

दसेखदनै। 

५.१०.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     ाइष्याष कथामा जैिीर र सुनमायामाझ पे्रम तथा माया प्रीचतको सम्बन्ध सुदढृ भएको दसेखदनै। पचत-

पत्नीमाझ पारस्पह्ऱरक ाअस्था र चिश्वास नभएको कारणले नै चिच्छेदको ाऄिस्था पचन ाअाआपरेको छ।  

५.१०.३.८. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

ाइष्याष कथामा जैबीरले ाअफ्नी पत्नीप्रचत कुनै चिशेर् सकारात्मक धारणा राख्न सकेको छैन। जैबीरल े

पत्नीलााइ कुटपीट गनुषको कुन ैकारण पचन कथामा ाईल्लेख भएको पााआाँदनै। सुनमायाल ेतुरन्तै घर सांसार छोडकेह्ळ 

र पााँच ह्लदनचभिैमा दोस्रो चििाह पचन गरेकह्ळ कुराले जैबीरलााइ ठूलो पीडा परेको दचेखन्छ। ाअफूले माया गरेकह्ळ 

पत्नीले हठात् चतरस्कार गरेर गाआदददा ाईसलााइ ठूलो मानचसक तनााई परेको छ।८०३ यी सबै घटनाहरूको 

ाअधारमा जैिीरले सुनमायाप्रचत कुनै घनात्मक धारणा बनााईन सकेको छैन। 

५.१०.३.९ नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

     कथामा सुनमायाल े ाअफ्नो पचतप्रचत कुनै चिशेर् सकारात्मक धारणा राख्न सकेकह्ळ छैन। सुनमायाल े

पचतको ह्ऴहसाको चिरोह गरेकह्ळ छ। ाउ पचतको एकान्त जीिनलााइ साथ ह्लदन ाअाईने नक्कलीप्रचत ह्ऴहसात्मक ाइष्याष 

राख्छे र सािषजचनक रूपमा लडााआाँ, झगडा गनष तयार बन्छे। पचतप्रचतको ाऄनास्थाले ाईसलााइ ाअिामक बनाएको 

दचेखन्छ। यस ाअधारमा सुनमायाको जैिीरप्रचतको धारणा ाऊणात्मक भएको बुचझन्छ। 

८०१. नाहकमा मैलै ाअफ्नो सुखको हत्या गरेाँ, मेरो जीिन बबाषद गरेाँ। पृष्ठ ३६ 

८०२. मैले ाईिो माया ाईसलााइ गरेाँ, ाईसले भनेाऄनुसार के गह्ऱरह्लदाआनाँ, सबै सबै गरेाँ तर त्यचत कुट्दमैा मलााइ छोडेर जाने, त्यस्तोको पचन 

माया गन?े पृष्ठ ३६ 

८०३. ...ाऄब मैले कसको चनचम्त यिो दाुःख गनुष, मन बढााईनु, होस् जे होस्, जतासुकै होस्, कसलााइ के खााँचो र। जसलााइ खााँचो चथयो 

ाईसले त िास्ता गरीन छाडेर सहडी। पृष्ठ ३६ 
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५.१०.३.१० पह्ऱरणचत 

      ाइष्याष  कथामा जैिीर र सुनमायाको गृहस्थी चिच्छेद भएको छ। सुनमायाले गुणबहादरुसाँग दोस्रो 

चििाह गरेकह्ळ छ। जैबीर पत्नी चियोगले पीचडत छ तापचन नक्कलीको साथले जैबीरले बााँच्ने हौसला पाएको र 

ाऄन्त्यमा  दाुइको चमलन भएको सगकेत छ।  

५.१०.४. मलााइ चचन्यौ? 

      मलााइ चचन्यौ? केही नचमलकेा रेखाहरू खण्ड दाुइमा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो चशम्भु र 

चबन्दलुीमायाको पे्रमकथा हो।  

५.१०.४.१. चशम्भ ु

      चशम्भु मलााइ चचन्यौ? कथाको मूल नर चह्ऱरि हो जो चबन्दलुीमायालााइ  प्रेम गछष ।  

५.१०.४.२. चबन्दलुीमाया 

      चबन्दलुीमाया, मलााइ चचन्यौ? कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो ाउ चशम्भुलााइ पे्रम गछे र ाईसैसाँग चबह ेगन े

ाआच्छा राख्छे। 

५.१०.४.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      मलााइ चचन्यौ? कथामा चशम्भु र चबन्दलुीमायाको पे्रमलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। यस ाऄथषमा यी दाुइ 

पे्रमी-पे्रचमका हुन्। चबन्दलुीमाया ाअफैले खोलाको गढनेर भेटेर चशम्भुलााइ ाअफ्नो पे्रम ाआच्छा पोखेकह्ळ छ।८०४ 

चतनीहरू एकाऄकाषलााइ पे्रम गछषन् भने्न कुरा ाईसले ाअफ्नी ाअमालााइ पचन सनुााइ। ह्लकराती कन्याले ाअफ्नो पचत 

ाअफै रोज्नसके्न रीचतलााइ चबन्दलुीमाया ाऄचधकारसाँग राख्छे।८०५ चबन्दलुीमायाको बाबु मनाहााँग ह्लकरााँती 

समाजमा कुनै ठूलो पदमा नभए तापचन चिशेर् रोब र प्रभाि राख्न सके्न व्यचि हो। ाईसले पचन पह्ऱरिारमा 

छोरीको ाअत्मचनणषयको ाऄचधकारलााइ थुन्न सदकदनै भने्न चिचार राखेको पााआन्छ।८०६ तर चशम्भु गरीब भएको 

चबन्दलुीमायासाँग चबह े हुन नसके्न मत समाजमा राचखन्छ र चजचतसकेको बाजी पचन ाईसलााइ हानष बाध्य 

गरााआन्छ। यसकारण ाउ ाअफ्नो मनमा टुसााईाँद ैगरेको पे्रमलााइ छोडरे धन कमााईने ध्ययेले गााईाँबाट  चनचस्कन्छ।  

८०४. चशम्भु बचलयो, राम्रो, गचतलो, ाऄचन ाईसलााइ माया गने तन्नेरी हो। ाईस्तो माचनसलााइ ाअफ्नो लो्ेन  बनााईनु पाए ाउ कचतको 

खुशी हुन्थी...। पृष्ठ ४३ 

८०५. ाअमा म ह्लकराती केटी होाआन ? के म ाअफ्नो मन परेको केटासाँग जान पााईाँ ह्लदनाँ? पृष्ठ ४३ 

८०६...छोरी मेरी, गााईाँ  घरलााइ के चाचहयो र चबह ेगह्ऱरह्लदाईाँ । ...के गछे र मन परेकोसाँग त जान्छे नै। पृष्ठ ४४ 
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समयको लामो ाऄन्तरालपचछ यी दाुइ पे्रमी-पे्रमीकाको पुनर्जमलन भएको छ। चबन्दलुीमाया पूणष तरुणी बनेकह्ळ ाऄचन 

चशम्भु सेनामा जमादारको पदमा पुगेको र दाुइको चििाह सम्बन्धलााइ कथामा सगकेत  गह्ऱरएको छ। 

५.१०.४.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      चशम्भु र चबन्दलुीमाया ह्लकरााँत मूलका जनजातीय चह्ऱरिहरू हुन्। ाईनीहरूको जीिनशैली, व्यिहार र 

रीचतचथचत ाआत्याह्लद ह्लकरााँत जनजातीय परम्परााऄनुसार नै चनर्जमत भएको पााआन्छ। दिुै एकै मूल सांस्कारबाट 

जन्मेका र हुकेका हुनाल े दाुइमाझ साांस्कृचतक चििाद दसेखदनै। प्रकृचतपूजा गने ह्लकरााँत जाचतका स्िभािमा 

सरलता, स्िाभाचिकता र चनर्जभकता हुन ुप्राकृचतक रूपमा चसद्ध हुन्छ यसकारण यी चह्ऱरिहरू प्राकृचतक धमषमा 

बााँचधएका कुरा कथामा चचचित छ। 

५.१०.४.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      मलााइ चचन्यौ? कथामा समस्या ाईत्पन्न गरााईने मूलतत्ि ाऄथष भएको छ। चशम्भु रूप, गुण र बलल े

सम्पन्न भए तापचन गरीब हुनाले चबन्दलुीमायाको लाचग ाऄयोग्य ठहह्ऱरएको छ। धन सम्पचत्तद्वारा न ैसामाचजक 

प्रचतष्ठा कमााईन सह्लकन्छ भने्न चशम्भुको चिचार छ।८०७ सुरुमा चशम्भुलााइ धनको महत्त्िाकागक्षा चथएन तर एाईटा 

चनम्निगीय ाअर्जथक स्तरको खह्ऱटखाने सदस्य चथयो।८०८ ाईसले चबन्दलुीमायालााइ प्राप्त गनषका चनचम्त पचन धन 

कमााईने चनश्चय गरेको छ। पे्रम भािनात्मक सौन्दयष हो तापचन व्यिहाह्ऱरक जीिन चलााईनलााइ र सामाचजक 

प्रचतष्ठा बनााआराख्नलााइ धन ाअिश्यक छ भन्ने कुरालााइ कथामा बुचनएको पााआन्छ। 

५.१०.४.६. नर नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      मलााइ चचन्यौ? कथामा नर-नारीमाझ भएको चनमषल पे्रमको स्िरूपलााइ बुचनएको छ। चशम्भ ु र 

चबन्दलुीमाया परस्पर पे्रम गछषन्। दिुैले प्राकृचतक र स्िाभाचिक प्रकारले एकाऄकाषलााइ ाअाअफ्नो पे्रमभािना 

व्यि गरेका छन्। दिुैका चनचम्त पे्रम नर-नारीचबचको चोखो समपषण हो। चबन्दलुीमाया खााँटी र चनभीक ह्लकरााँती 

नारी छे ाऄचन चशम्भु दडृसगकल्पी ह्लकरााँत नर दचेखन्छ। चबन्दलुीमायाले ाअफ्नो पे्रमलााइ ह्लकरााँती कन्याको 

ाअत्मचनणषयको ाऄचधकारसाँग जोडकेह्ळ छ। चशम्भुले ाअफ्नो पे्रमलााइ सामाचजक प्रचतष्ठा र मानसम्मानसाँग जोखेको 

छ। यस कथामा पे्रम चनशतष, चनाःस्िाथष छ र पारस्पह्ऱरक ाअस्था र चिश्वासले पोचसएको छ। स्थान र कालको 

दरुत्िले दाुइको प्रेमलााइ चिचचलत पानष सकेको छैन। 

८०७. धन ाअफ्नो पौरखले कमााईन सह्लकन्न? जैरूपा ह्लकन गााईाँमा रााइ पगरी भएर ाअफ्नो ाऄदब चलााईाँछ। सबै ाईसलााइ मान्छन्, त्यो 

धन होाआन? मानाहाङले मलााइ ह्लकन हलेा गछष, ममा सम्पचत्त छैन। पृष्ठ ४७ 

८०८. मधेस झरेर बेसाहा बेसााआल्यााईनु, भोट भएर नून ल्यााईनु ाऄचन ाअमा बाबुहरूसाँग खेतीपाती गरी खानु ाईसको जीिनमा घट्ने 

दचैनक घटनाहरू यचत चथए। पृष्ठ ४७ 
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५.१०.४.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

       यस कथामा चशम्भु र चबन्दलुीमायाको चनमषल पे्रमको कथा बुचनएको छ। यस पे्रम सम्बन्धमा ह्लकरााँती 

नर-नारीको प्राकृचतक स्िच्छता र सरल भािनाको प्रभाि छ यसकारण कथामा ाअचत्मक पे्रमको चचिणसम्म 

भएको छ। यो प्रेम सम्बन्धमा हृदयको समपषण प्रबल छ यसकारणले यसमा दचैहक पे्रमको चचाष गह्ऱरएको  छैन। 

५.१०.४.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      मलााइ चचन्यौ? कथामा भएकह्ळ चबन्दलुीमायामा चशम्भुप्रचत शुरुदचेख नै चिशेर् ाऄनुराग र ाअकर्षण 

भएको पााआन्छ। पे्रममा ाईसको प्रस्तुचत प्रखर र मुखर छ। नदीको गढतीरमा भेटेर ाईसले स्ियां नै चशम्भुलााइ 

ाअफ्नो पे्रम ाआच्छा प्रकट गरेकह्ळ छ।८०९ चशम्भुको ाईसले चशम्भुप्रचत चिशेर् ाअस्था र चिश्वास राखेकह्ळ छ। लामो 

ाऄिचधसम्म चशम्भु टाढा र बेपत्ता हुाँदा पचन ाईसले ाअस्था र चिश्वासलााइ बचााआराखेकह्ळ छ। यस चिश्वासको 

भरमा नै दाुइ पे्रम पुजारीहरूको चमलन सम्भि भएको चचिण कथामा गह्ऱरएको छ। 

५.१०.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      कथाको शुरुदचेख नै चशम्भुल ेचबन्दलुीमायालााइ पे्रम गरेको छ। ाउ ाअफ्नो पे्रम पााईनका चनचमत्त कह्ऱठन 

बाजी खेल्न तयार हुन्छ र जीत पचन हाचसल गछष तर गरीब भएको कारण ाईसलााइ हार स्िीकार गनष बाध्य 

गह्ऱरन्छ। ाउ ाअफ्नो पे्रमका चनचम्त धन कमााईन र सामाचजक प्रचतष्ठा कमााईन चाहन्छ र फौजमा भती हुन्छ। ाउ 

जमादारको पदमा पुगेपचछ चबन्दलुीमायालााइ भेट्न ाअाआपुग्छ। यसरी, ाईसल ेाअफ्नी पे्रचमकाको मान राख्ने काम 

गरेको छ। यस ाअधारमा यस कथाको नरले नारीप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको कुरा बुचझन्छ।  

५.१०.४.१०. पह्ऱरणचत 

मलााइ चचन्यौ? कथामा चशम्भु र चबन्दलुीमायाको चमलन भएको छ। कथामा चशम्भुले धन-सम्पचत्त 

कमाएको छ साथ ै सेनाको जमादार पदमा पुगेर सामाचजक प्रचतष्ठा पचन कमाएको छ। एाईटा सम्मानजनक 

चस्थचतमा पुगेर ाईसले चबन्दलुीमायालााइ चबह ेगरेको छ। 

५.११. हााआह्शकग कथा सगग्रहमा सगग्रचहत कथामाहरूमा चचचित नर-नारी सम्बन्ध : चििचेनात्मक ाऄध्ययन     

 हााआह्शकग हायमनदास रााइ ह्लकरातद्वारा चलचखत एघारौ ाँ कथासगग्रह हो। जसमा ाअठिटा कथाहरू 

सगगृचहत छन्। यी कथाहरूमध्ये पााँचिटा कथाहरूमा नर-नारी सम्बन्धलााइ चनम्नप्रकारले ाऄध्ययन गनष सह्लकन्छ। 

८०९. चशम्भु बचलयो राम्रो गचतलो ाऄचन ाईसलााइ माया गने तन्नेरी हो। ाईस्तो माचनसलााइ ाअफ्नो लो्ेन  बनााईनु पाए ाउ कचतको खुशी 

हुन्थी, कचत सुखले जीिन चबतााईाँ दी हो...। पृष्ठ ४३ 
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५.११.१. हााआह्शकग 

      हााआह्शकग ‘हााआह्शकग’ कथा सगग्रहचभि भएको शीर्षक कथा हो। यसमा ाअरती र कथािाचक दाुइको पे्रम 

सम्बन्धलााइ मूल कर्थय बनााआएको छ।  

५.११.१.१. कथािाचक 

      हााआह्शकग कथामा मूल नर चह्ऱरिको नाम ाईल्लेख छैन तर ाईसले चिगत स्मरणको रूपमा यस कथालााइ 

सुनाएको छ। ाउ चशचक्षत, ाअधुचनक र फोटोग्राफह्ळमा चिशेर् रुचच भएको व्यचि बुचझन्छ।  

५.११.१.२. ाअरती 

      हााआह्शकग कथामा भएकह्ळ मूल नारी चह्ऱरिको नाम ाअरती हो। ाउ चशचक्षत,ाअधुचनक र पेसाले नसष युिती 

हो ।  

५.११.१.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      हााआह्शकग कथामा कथािाचक र ाअरतीमाझ पचहल्यैबाट कुनै स्थायी सम्बन्ध बनकेो नभएर एाईटा 

सम्बन्ध स्थाचपत हुनलााइ भएको प्रह्लियालााइ चचिण गह्ऱरएको छ। डामचडम रेलिे स्टेसनमा दाुइको ाअकचस्मक 

भेट भएको छ ाऄचन यही भेटबाट दाुइमाझ सम्बन्धको ्ृगखला शुरु भएको दचेखन्छ। रातको समयमा चतनीहरुल े

डामचडमदचेख गोरुबथानसम्म नौ मााआलको पैदलयािा गरेका छन्। ाऄाँध्यारो रात, ठााईाँको दरुुत्ि र जगगली 

जन्तुहरूको ाअतगक ाअह्लदले पचन दाुइजनाको हौसलालााइ कम गनष सकेको छैन बरू यस यािाका चनचम्त दिुै ाऄचत 

ाईत्साही र रोमाचञ्चत पचन दचेखन्छन्। यािामा चिपरीत चलगगी प्राणीहरूमा जागृत हुने भािनात्मक र रागात्मक 

ाऄनुभूचतको चिकास हुाँद ै गएको दचेखन्छ। । यस यािाले पे्रह्ऱरत भएर दाुइले ाऄको रमााआलो हााआह्शकगमा जान े

कायषिम बनााईाँछन् तर ाऄचभभािकहरूको हस्तक्षेपमा चििाहको स्थायी बन्धनमा बााँचधन पुगेका छन्। 

५.११.१.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कथािाचक र ाअरती कुनै धमषपन्थका ाऄनुयायीहरू भएको दसेखदनै। यी दिुै युिा ाऄिस्थाका, ाअधुचनक 

चिचार र जीिनशैली भएका नर-नारी भएकाले कुनै ह्लकचसमको धार्जमक चिर्यको प्रासचगगकता दखेााआएको छ। 

५.११.१.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

       भारती सरकारी ाऄस्पतालमा नसष भएकह्ळले ाअर्जथक रूपले ाअत्मचनभषर रहकेह्ळ छ। यी दिुै चनम्न 

मध्यमिगीय ाअर्जथक चस्थचतका चह्ऱरिहरू छन्। फोटोग्राफह्ळमा कथािाचकको चिशेर् रुचच भएको दचेखन्छ। दिुै 

चहन्दी, ाऄगगे्रजी, नेपाली ाईपन्यास र छोटा कथाहरू पढ्न मन परााईाँछन्। घुमह्लफर गनष र ाअनन्द मनााईने ाआच्छा 



२७६ 

 

राख्छन्। यी सब ैाऄचभरुचचहरूले गदाष ाअर्जथक तनााईदचेख यी चह्ऱरिहरू मुि छन ्भने्न बुचझन्छ। यस कथामा नर 

नारीमाझ ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर भएको छैन। 

५.११.१.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कथािाचक र ाअरतीमाझको प्रेम प्रसगग नै यस कथाको मूल कर्थय हो। एाईटा ाअकस्मात भेट र यािामा 

दाुइमाझ पे्रमभाि चिकास भएको कुरा कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। पे्रम कुन ैपचन बेला, कससैाँग पचन ाअकस्मात 

र स्ितस्फूतष हुन सके्न ाऄनुभूचत हो भने्न कुरालााइ प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।यस्तो रोमाञ्चक पे्रममा परेका पे्रमी-पे्रचमकाले 

सामाचजक दाचयत्िबोधको मूल्यलााइ भने माचनचलएका छन्। ाऄचभभािकहरूको सल्लाहलााइ चशरोपर गरेर दाुइ 

चििाह बन्धनमा बााँचधएका छन्।  

५.११.१.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      हााआह्शकग  कथामा नर-नारीमाझ पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत हुनमा युिा ाईमेरको ाईत्साह र भािनात्मक ाअग्रह 

बलशाली भएको दचेखन्छ जसको ाऄन्तरमा यौन तथा रागको ाऄनुभूचत प्रबल भएको बुझ्न सह्लकन्छ। ाअरती 

यािालााइ ाऄझ रमााआलो बनााईाँद ै ाअफ्नो सहयािीको पुरुर्ाथषलााइ हााँक ह्लदन प्रस्तुत भएकह्ळ दचेखन्छे।८१० 

यािाभह्ऱर युिािस्थाका चिपरीत चलगगी प्राणीहरूमा पारस्पह्ऱरक सगगतद्वारा ाईत्पन्न हुनसके्न नसैर्जगक 

ाअकर्षणको प्रभािलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। एकाऄकाषको िाणी, रूप, गन्ध र स्पशष ाअह्लदको सुखले दिुै रोमाचञ्चत 

बनेका छन्।८११ दिुैले एकाऄकाषलााइ एक ाअत्मीय सहचर र सहभागीको रूपमा ाऄनुभतू गरेका छन्।८१२  

५.११.१.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      हााआह्शकग कथा युिा ाईमेरका नर-नारीको पे्रम कथा हो। ाअरतीले एक ाऄन्जान सहयािीलााइ ाअफ्नो 

ाअस्था, चिश्वास र समपषण सुम्पेकह्ळ छ। एक ाऄकास्मात भेट, पे्रम र चििाहजस्ता ठूला घटनाहरूका बारेमा 

ाअरतीले सकारात्मक प्रकारले ाअफूलााइ प्रस्तुत गरेकह्ळ छ। यस ाअधारमा ाअरतील े कथािाचकप्रचत घनात्मक 

धारणा राखेकह्ळ पााआन्छ। 

८१०. हामीजस्ता तरुणीहरूसाँग सहड्न डुल्न कचत मह्ऱरमेट्छन्। तपाईं त... के तपाईं केटा होाआनौ ? ...म तरुणी छैन, गोरी राम्री छैन ?  

मजस्ती केटीसाँग यस्तो सहड्न पाए तपाईंजस्ता जिान केटाहरू कचत बोल्छन् ह्लक तपाईंमा...छैन। पृष्ठ २ 

८११. हात लम्काएर ाईसलााइ छुएाँ। कोमल बाहु, छुने चबचत्तकै मचतर ाअएर टााँचसाइ। मेरो छुिााआ ाईसको ाऄचन मेरो चिचारको ाऄन्तर 

नागेर हातेमालो गााँस्न पुगेछ। त्यसचभि हामीमा एाईटा ाऄकै क्षेि चनमाषण भाआसकेछ। पृष्ठ ५ 

८१२. एाईटा साथीपन, यािा सहभागी, नारीप्रचत रहने सदभािना, सहयोग तर त्यसमाचथ एाईटा ाऄकै नयााँ कुरा थचपन लागेको 

ाऄनुभि गनष लागेाँ। पृष्ठ ४ 
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५.११.१.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      कथािाचकले पचन ाअरतीप्रचत ाअफ्नो ाअस्था र चिश्वास राखेको छ। एक ाऄन्जान तरुणीसाँग रातको 

समय नौ मााआल लामो पैदलयािा ाईसले तय गरेको छ। ाईसले यस्तो एकान्त र रोमान्चकारी यािाभह्ऱर 

ाअरतीप्रचत कुनै ाऄभर र ाऄचप्रय व्यिहार गरेकह्ळ पााआाँदनै। ाईसलो नारीको भौचतक र मानचसक मयाषदाको सम्मान 

गरेको छ। नारीप्रचत सकारात्मक धारणा राखेकोले नै पे्रमसम्बन्ध चििाह बन्धनमा पह्ऱरणत भएको छ। 

५.११.१.१०. पह्ऱरणचत 

      हााआह्शकग कथा नर-नारीको चमलनमा ाऄन्त भएको छ। कथामा नर-नारी दिुैले पारस्पह्ऱरक चिश्वास र 

भरोसा राख्नसकेका छन्। यसैकारण, एाईटा ाअकस्मात भेट पे्रममा ाऄचन पे्रम चििाहमा पह्ऱरणत भएको छ। 

कथामा मानिीय सम्बन्धको ाअस्था प्रगाढ भएको दचेखन्छ। । 

५.११.२. कुल्चकेो मटुु 

      कुल्चेको मुटु हााआह्शकग कथा सगग्रहमा सगगृचहत कथा हो। यसमा ह्लकशोर ह्लकशोरी ियको पे्रमलााइ 

प्रस्तुत गह्ऱरएको छ।  

५.११.२.१. कथािाचक 

      कुल्चेको मुटु कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको मूल नर-चह्ऱरिको कुनै व्यचििाचक नाम छैन। कथािाचक चमह्ऱरक 

चनिासी भएको र चमह्ऱरकको कुनै स्कूलमा छैटौ ाँ ्ेणीको चियाथी भएको ाईल्लेख पााआन्छ। 

५.११.२.२. मीरा 

      कुल्चेको मुटु कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि मीरा हो। ाउ कथामा भएको कथािाचकसाँग पे्रममा परेकह्ळ छ। ाउ 

कलकत्ताको चहन्दी स्कूलमा ाअठौ ाँ ्ेणीमा ाऄध्ययनरत बैसालु यौिनमा प्रिेश गनष लागेकह्ळ, ह्लकशोरी हो । 

५.११.२.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

     कथािाचक र मीरा कुनै ाऄनाम ठााईाँदचेख खरसाङसम्मको यािाका सहयािीहरू बनेका छन्। यस 

यािाभह्ऱरमा चतनीहरूले एकाऄकाषलााइ चचने, जाने, एकाऄकाषका सहयोगी बने । र तरुण-तरुणीहरूको जीिनमा 

ाअाईने नैसर्जगक ाआच्छाहरूले पे्रह्ऱरत हुाँद ैदाुइमाझ पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको छ। यािामा दाुइको भािनात्मक  
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ाऄनुभूचतको ाअदान प्रदानलााइ कथामा सूक्ष्मतासाँग चचिण गह्ऱरएको छ।८१३ ह्लकशोर ियको ाअकर्षण भए तापचन 

यो सम्बन्ध ह्लदगो भएको र पारस्पह्ऱरक ाअस्थालााइ बनााआराखेको कुरा कथामा चचचित छ। 

५.११.२.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      कुल्चेको मुटु कथामा भएका नर-नारीहरू कुन ैचिशेर् धमष सम्प्रदायका सदस्यहरू होाआनन् यसकारण यी 

दाुइमाझ धार्जमक सम्बन्ध चिस्तारको ाऄिसर भएको दसेखदनै। 

 ५.११.२.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      यस कथाका चह्ऱरिहरू स्कूल पढ्द ै गरेका ह्लकशोर ियका चियाथीहरू छन्। यसकारण चतनीहरूमाझ 

ाअर्जथक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर दसेखदनै ययचप, दिुै चनम्नमध्यम िगीय ाअर्जथक पह्ऱरिारका सन्तान हुन ् भने्न 

कुराको कथामा सगकेत पााआन्छ।  

५.११.२.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      कुल्चेको मुटु नर-नारीमाझ भएको पे्रम प्रसगगको कथा हो। हृदयको हार्क्रदकतासाँग सम्बचन्धत भएकोले 

पे्रम स्ितस्फूतष र ाऄत्यन्त स्िाभाचिक छ भने्न कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। सहड्दा, डुल्दा, जीिनका 

चिचिध गचतचिचधमा पााआने सूक्ष्म ाऄनुभूचतहरूले पे्रमभािलााइ प्रगाढ बनााईने कुरा कथामा प्रस्तुत भएको छ।८१४ 

ह्लकशोर ियमा बसकेो पे्रम भए तापचन यो चस्थर र स्थायी भएको छ। ाउ पे्रमीमाचथ एकाचधकार चाहन्छे र सम्पूणष 

समपषणको ाऄपेक्षा राख्छे। कथािाचकले पचन मीरालााइ ाअफ्नो पूणष समपषण ह्लदएको कुरा कथामा चचचित छ।८१५ 

 

८१३. मुटुमा एाईटा ाऄनौठो धड्कन धचड्कयो, मनमा भय चमच्त के के मतााईलु लागु लागेजस्तो लाग्यो। सगकोच, लाज लागेजस्तो, 

सास ाऄड्केजस्तो, मैले ाउचतर हेरें। ाईसले मचतर हहे्ऱररहेकह्ळ चथाइ। ाअाँखामा लाजको हल्का हल्का छायााँ नााँचचरहेको चथयो, गालामा 

गुलाफह्ळ रांग चढेको चथयो, ओंठ ाऄत्याचधक रातो चथयो, तर ाउमा पह्ऱरतृचप्त ाऄचन ाईसको मोहोडामा सन्तोर् फैचलएको चथयो। हाम्रा ाअाँखा 

जुझे, ाईसका ाअाँखा मुस्काए। त्यहााँ चनमन्िण चथयो, मेरा ाअाँखामा ाईसले स्िीकृचत दखेी होला। पृष्ठ १२ 

८१४. झस्को पऱ्यो ममाचथ, ाऄपूिष कचहल्यै ाऄनुभि नगरेको स्िरजहााँ चिश्वासचभि ाऄचधकार, ाअिोश, प्रेम ाऄचन गोहारको ध्िचन 

ाऄनुगुचनजत चथयो, त्यहााँ ाऄननुय चथएन। । ाअफ्नो बोलीको भािको प्रचतभाि ाईल्ले पचन लक्ष्य गरी। लजाएका ाअाँखा ाऄचन गुलाफह्ळ 

गालाले ाअफ्नो भूलप्रचत क्षमा माग्द ैमुस्कााइ – तपाईं ह्ऱरसााईनुभयो ? पृष्ठ १६ 

८१५. ...तर ाअफूजस्ती स्त्रीको हृदय ाअफ्नो हृदय छामेर बुझ्ने गर। कसैलााइ त्यसै ाऄपमाचनत नगर। चतमी मेरो मुटु हौ, प्राण हौ। मेरो 

सम्पूणष प्यार चतम्रो हो। पृष्ठ २३ 
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५.११.२.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      कथािाचक र मीरामाझ नर-नारीमा हुनै नैसर्जगक भािहरूको ाअदन प्रदान भएको छ। यी सब ै

गचतचिचधहरूको ाऄन्तरमा यौनको सूक्ष्म सौन्दयषलााइ कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। ाऄचानक भेट भएका ाऄन्जान 

युिाहरूले एाईटा सहयािामा एकाऄकाषको ाईपचस्थचतमा सखुबोध गरेका र एकाऄकाषको स्पशषमा रोमाञ्च ाऄनुभूत 

गरेका छन्।८१६ ठुस्कने, रूने, चजस्कने सबै प्रह्लियामा दाुइमाझ रागात्मक सम्बन्ध चिस्तार भएको दचेखन्छ।८१७ 

ययचप, कथामा यौनको भद्दा र ाऄनािश्यक चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। यौनको ाऄनभुूचतले नर-नारीमाझ पे्रमको 

तीव्रतालााइ बढााईन सहयोग गरेको छ। 

५.११.२.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      कुल्चेको मुटु कथाका चह्ऱरिहरू नि युिाहरू हुनाल े मानचसक र बौचद्धक पह्ऱरपक्वता दसेखदनै। यस्तो 

ाऄिस्थामा परस्परमा एाईटा चिशेर् धारणा बनााईनसके्न ाऄिसर दसेखदनै। मीराले ाऄन्जान युिासाँग सहयािा 

गरेकह्ळ छ भािनात्मक सम्बन्ध पचन गााँसेकह्ळ छ। ह्लकशोर कालमा बसेको यो पे्रम प्रीचत धेरै कालसम्म ह्लदगो र 

जीचित भएर बस्ने सम्भािना पचन  छ। यस ाअधारमा मीराले कथािाचकप्रचत गचहरो ाअस्था र चिश्वास बनाएर 

राखेकह्ळ छ भन्न सह्लकन्छ 

५.११.२.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      कुल्चेको मुटु कथामा कथािाचकले मीराप्रचत चिशेर् ाअस्था र चिश्वास राखेको छ। लामो समयसम्म 

पचन ाईसको पे्रम ाअग्रहको स्िरूप एकनासे भएको पााआन्छ। ाईसले नारीको पे्रम र भािनात्मक मूल्यलााइ सम्मान 

गरेको छ। 

५.११.२.१०. पह्ऱरणचत 

      कुल्चेको मुटु कथामा दाुइ युिा नर-नारीको चमलन भएको छ जसल े कथाको ाऄन्तलााइ सुखान्तक 

बनााआह्लदएको छ। 

 

८१६....छातीभह्ऱर धुलै धूलो परेछ, मैले ाअफ्नो हातले टककााईाँ दा ाईसले मेरो हात झट्टारेर पन्सााआह्लदाइ। मैले ाउचतर हेरेाँ, त्यो पीडाचभि 

पचन लाजको लाली ाऄचन दचबएको मुस्कान त्यहााँ चथयो। पृष्ठ १५ 

८१७. ...ाऄचघको ठुस्स परााआमा एाईटा साथीलााइ लाचार पाने ाऄचभनय चथयो। तर ाऄचहलेको ठुस्स परााआमा कताकता ाअफ्नो ाऄचधकार 

बोचलरहेको चथयो। पृष्ठ १९ 
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५.११.३. डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू हााआह्शकग कथा सगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो। यो पूिष दीचप्त शैलीमा 

लेचखएको कथा हो।यस कथमा कथािाचकलको जीिनमा शृगखलाबद्ध रूपमा जोचडन ाअएका नारीहरूसाँग 

भएको सम्बन्धको स्िरूपलााइ  रचचएको छ। 

५.११.३.१. कथािाचक 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा चारिटा चभन्न-चभन्न ाईपकथाहरू जोचडएका छन्। यी चारैिटा 

ाईपकथाहरूमा कथािाचक मलू नर चह्ऱरिको रूपमा ाईपचस्थत दचेखन्छ।   

५.११.३.२. क. सचम्धनी 

      कथािाचकले सुनाएको १७.११.१९३९ को स्मरणमा भएको ाईपकथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि तामागनी 

सचम्धनी (सोचल्टनी) हो। ाउ कथािाचकलााइ समर्जपत भािले पे्रम गथी भने्न कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको 

छ। 

५.११.३.२. ख. भोटेनी तरुणी 

      कथािाचकल े १७.११.१९४२ को डायरीबाट सनुाएको सांस्मरणमा भएकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि भोटेनी 

तरुणी हो। ाउ नसैर्जगक ाआच्छाहरूले भह्ऱरएकह्ळ यस सुन्दर यिुतीले कथािाचकप्रचत गचहरो प्रेम गरेकह्ळ छ। 

५.११.३.२. ग. रोजी 

      कथािाचकले१७.११.१९४७ को डायरीबाट सुनाएको सांस्मरणमा भएकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि एगलो 

तरुणी रोजी हो। फौजमा नर्जसङ लेचफ्टनेन्ट पदमा कायषरत यस तरुणीले पचन कथािाचकप्रचत गचहरो पे्रमभाि 

राखेकह्ळ छ। 

५.११.३.२. घ. राचधका 

      कथािाचकल े १७.११.५० को डायरीबाट सुनाएको ाईपकथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि राचधका हो। 

राचधकालााइ पे्रचमका नभएर पत्नीको भूचमकामा चचिण गह्ऱरएको छ।  

५.११.३.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      पचहलो ाईपकथामा कथािाचक र सचम्धनीमाझ भएको पे्रम प्रसगगको ाईल्लेख भएको छ। तामाङ 

समुदायमा सम्धी-सचम्धनी (सोल्टी सोचल्टनी)माझ रागात्मक सम्बन्धलााइ स्िाभाचिक प्रचलन माचनन्छ। 



२८१ 

 

सचम्धनी कथािाचकलााइ पे्रम गछे र चििाह गने ाआच्छा पचन राख्छे। सामाचजक स्िीकृचत नभएपचछ ाउ भागी 

चििाह गने प्रस्ताि राख्छे तर ाअफ्नै मीत दाजुसाँग सचम्धनीको चििाह हुन लागेको हुनाले कथािाचक यसो गनष 

ाऄसमथष छ यसरी चतनीहरुको पे्रम चियोगमा पह्ऱरणत भएको छ। दोस्रो ाईपकथामा, कथािाचक र भोटेनी 

तरुणीमाझ भएको पे्रमलााइ कथाको मूल कर्थय बनााआएको छ। भोटेनी तरुणीको सौन्दयष गुरााँस फुलेजस्तो 

रमााआलो छ। ाईसले ाअफ्नो पे्रमीप्रचत समर्जपत भािले पे्रम गरेकह्ळ तर ाईसको पचन ाऄकै नरचसत चििाह गरेर 

जानुपने बाध्यता भएकोल े पे्रमी-पे्रचमकाको चिछोड भएको छ।तेस्रो ाईपकथामा, कथािाचकको जीिनमा 

ाअाआपुगेकह्ळ छ एगलो तरुणी रोजी हो। चसलगढीदचेख कलकत्ता जाने गाडीमा दाुइको भेट भएको छ तर यसभन्दा 

ाऄचघ नै दाुइमाझ ाअत्मीय सम्बन्ध भएको बुचझन्छ। दाुइले सानो ाईमेरमा ाऄञ्जानैमा औ ाँठी साट्ने काम गरेका चथए 

तर यािामा भेटेका यािीहरूकै रूपमा दाुइजनाको चियोग भएको र रोजी कथािाचको डायरीमा स्मृचत माि 

बनेर बसेकह्ळ चचिण कथामा पााआन्छ। चौथो ाईपकथामा, कथािाचकको जीिनमा ाअएकह्ळ तरुणी हो राचधका। यी 

दिुै एाईटै ाऄह्लफसका काह्ऱरन्दा हुन्। पह्ऱरिारका सदस्यहरूको मतो र दबााईमाचथ सहमत भएर कथािाचक 

राचधकालााइ माँगनी गरेको छ । त्यसपचछ दाुइको िैिाचहक जीिन सुरु भएको सगकेत पााआन्छ। 

      कथािाचकल ेजीिनमा यी चिचभन्न नारीहरूसाँग िचमक रूपले सम्बन्धलााइ बााँचेका छन्। प्रथम तीन पे्रम 

सम्बन्धहरू चिपरीत पह्ऱरचस्थचतले गदाष नै चियोगमा पह्ऱरणत भएको र ाऄन्त्यमा  राचधकासाँग पारम्पह्ऱरक चििाह 

सम्बन्ध कायम भएको चचिण गह्ऱरएको छ। 

५.११.३.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा भएका कथािाचक ाऄचन सबै नारी चह्ऱरिहरूमा धार्जमक कट्टरता 

र सगकह्ळणषता भएको पााआाँदनै। तामाङनी सचम्धनी र भोटेनी तरुणी जनजातीय िणषका चह्ऱरिहरू छन ्

चतनीहरूको सम्माचनत बुचद्धस्ट धमषको ाईल्लेख माि पचन पााआाँदनै। एगलो तरुणी रोजीको सम्भाचित ाआसााइ 

धमषको पचन चचाष भएको पााआाँदनै। राचधकासाँग चििाह सम्बन्ध स्थाचपत हुाँदा पचन कुन ैधार्जमक प्रसगगको ाईल्लेख 

भएको पााआाँदनै। यी कारणहरूले गदाष यी चह्ऱरिहरूमाझको सम्बन्धमा धार्जमक सम्बन्धको कुन ै चिशेर् भूचमका 

नरहकेो र धार्जमक ाऄन्तर्क्रियाको ाऄिसर पचन नभएको दचेखन्छ। 

५.११.३.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

     डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा धेरै नारीहरूसाँग सम्बन्ध भएको एाईटै कथािाचक दचेखन्छ। 

ाईसको पचहलो पे्रचमका तामाङनी सचम्धनी सामान्य ाअर्जथक स्तर भएको पह्ऱरिारको सदस्या भने्न बुचझन्छ। दोस्रो 

पे्रचमका भोटेनी पचन कुनै ठूलो ाअर्जथक िगषको सदस्य भने्न बुसझदनै। तेस्रो पे्रचमका एगलो नारी रोजी स्िचनभषर र 

राम्रो सामाचजक ाऄिस्थान भएकह्ळ युिती छे। ाअफ्न ै कायाषलयकह्ळ हडेक्लकष  रहकेह्ळ राचधकासाँग कथािाचकको 
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चििाह सम्पन्न भएको छ। कथािाचक कुनै कायाषलयको ाऄचधकारी भएको बुचझन्छ। ाईसलााइ कन्फरेन्समा जानुको 

हतारो छ, ाउ सेकेन्ड क्लासको ह्ऱटकट काटेर रेलगाडीमा यािा गछष। यसले ाईसको ाअर्जथक ाऄिस्थान दह्रो भएको 

बतााईाँछ। ययचप, यी चार नारीहरूसाँगको सम्बन्धमा ाअर्जथक स्तरको कुनै प्रभाि रहकेो छैन छ। 

५.११.३.६. नर नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा कथािाचकको जीिनमा घटेका चार नारी प्रसगगहरूको चचाष 

पााआन्छ। तामङनी सचम्धनीको ाअफ्नो पे्रमीप्रचत सम्पूणष समपषण  छ।८१८ ाउ चिछोड हुने दाुःखले ाअचत्तएको छ। 

यसकारण ाउ पे्रमीलााइ ाअफ्नो बनााईने दह्रो ाआच्छा राख्छे। ाईसको पे्रममा भािना र रागको गचहरो प्रस्तुचत 

भएको दचेखन्छ।८१९ भोटेनी तरुणीले  बचलयो ाअत्मचिश्वाससाँग ाअफ्नो पे्रमीलााइ पे्रम गरेकह्ळ छ। रोजीको पे्रममा 

पचन रागको घनत्ि ाऄचधक भएको दचेखन्छ। यस्तो प्रगाढ पे्रम प्रस्तुत गनष सके्न पे्रचमकासाँग कथािाचकको चिछोड 

भएको दचेखन्छ। 

    यी तीनिटा पे्रम प्रसगगहरूको ाऄसफलतालााइ कथािाचकले ाअफ्नो जीिनमा ाअाआपरेका रेजेडी मानेको 

छ। यस्तो दाुःखले चपरोचलएको प्रेमीले सुखको कामना गरेको  र फलस्िरूप राचधकालााइ चििाह गरेको छ।  

५.११.३.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा नर-नारीमाझको प्रबल रागात्मक ाअग्रहलााइ चचिण गह्ऱरएको 

पााआन्छ। तामाङनी सचम्धनीमा यौनको ाअल्हादकारी स्िरूप भएको पााआन्छ। ाउ ाअफ्नो रागात्मक गन्ध, स्पशष 

ाअह्लद द्वारा पे्रमीप्रचत समपषण राख्छे। ाईसको ाअचरणमा यौनको चनमषल ाऄभीप्सा दचेखन्छ।८२० भोटेनी तरुणीमा 

पचन यौनको तीव्र ाअग्रह छ। िातािरण तथा पह्ऱरिेशले यौनको गम्भीरतालााइ ाऄझ बढाएको दचेखन्छ। ाऄाँध्यारो 

रात, एकान्त बाटो र तरुण तरुणीको पारस्पाह्ऱरक सामञ्जस्यले ाअकर्षण र ाऄनुरागको घनत्िलााइ बढाएको छ। 

पे्रमीमा नैचतक सचतेता पााआन्छ तर पे्रचमकामा भािनात्मक ाअकागक्षाको ाईत्ताल ाअिेग छ।८२१ ाउ ाअफ्नो  

८१८. सम्धी! मेरो माया लाग्दनै ?  मलााइ भगाएर लग। म चतमीसाँग छुह्ऱटन सचक्दन। यो चजन्दगी, यो बैंस, हामी-चतमी फेह्ऱर यसरी 

जन्मौला? एकबारको जुनी पाएर पचन भने जस्तो भएन भने के बााँच्नु? पृष्ठ ३७ 

८१९. हामी केटाकेटी हुाँदा साटेका हौ ाँ। यसरी औंठी साट्नुको मतलब हामीलााइ के थाहा त्यसबेला। पृष्ठ ४३ 

८२०. ...ाईसको सम्पूणष शरीरको भार त मेरो छातीमा खनाएर बसेकह्ळ चथाइ। ल्िाांग खाएर सुिाचसत ाईसका ताता सासले मेरो ाऄनुहार 

िाह्लफएको चथयो। ाउ बोचलरहेकह्ळ चथाइ सम्धी!  मेरो माया लाग्दनै। मलााइ भगाए लग। यो चजन्दगी, यो बैंस, हामी, चतमी फेह्ऱर यसरी 

जन्मौला? ...ाईसले मलााइ ाऄाँगालो हालेकह्ळ चथाइ। पृष्ठ ३७ 

८२१. चिश्वास गछुष, तर ाअज म चतमीलााइ यहााँ ाअफ्नो पेिा पाछुष। ाअाउ। भनेर मेरा दिुै हात समातेर ाईसले मलााइ ाअफूचतर तानी। म 

पचन ाउमाचथ घोचप्टएाँ। ाईसको िाह्लफएको तातो सासले मेरो ाऄनहुार िाह्लफयो। ाईसको ाअाँखामा कोमल चनमन्िण चथयो। त्यो 

चनमन्िणचभि पचन प्रलयको सुन्दर तर भीर्ण ज्िाला दन्कन लागेको चथयो। त्यो ज्िाला चनभााईन ाईसले चहमालजस्तो नारीको 

पचिितालााइ ाआन्धन बनााईन लागेकह्ळ चथाइ। पृष्ठ ३९ 
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नारीत्िको प्रचण्ड ाउजाषद्वारा पे्रमीको पुरुर्ाथषलााइ समेत चुनौती ह्लदन्छे। ाउ मनसचहत दहेको समपषणमा ाअस्था 

राख्छे ाऄचन चििाहपचछ पे्रमीको जुठो दहे पचतलााइ चढााईनमा कुन ैाऄपराध नभएको कुरामा चिश्वास गछे।८२२ 

यसरी, कथामा यौनको समपषण पे्रमीलााइ ह्लदने र चििाह पचतसाँग गनुषपन ेचस्थचत भएको बुचझन्छ। मन एकाचतर र 

दहे ाऄकोचतर हुन,ु पे्रम एकचतर र सहिास ाऄकोचतर हुन े कुरामा सम्झौता गह्ऱरएको छ। कथामा रोजीको 

ाअचरणमा पचन यौनको ाअग्रह दचेखन्छ।८२३ 

५.११.५.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा भएका सबै नारी चह्ऱरिहरूले ाअफ्नो पे्रमीप्रचत ाअस्था भाि 

राखेका छन्। तामाङनी सचम्धनी, भोटेनी तरुणी, रोजी र राचधका सबैले कथािाचकप्रचत सम्पूणष समपषण गरेका 

छन्। तामाङनी सचम्धनीले ाईसलााइ धोखा ह्लदएको कुरा ाईठाएकह्ळ छ तरैपचन यसमा कुनै चिशेर् तीिता कटुता 

छैन। कथािाचकको चििाह राचधकासाँग खूबै सहज र स्िाभाचिक ढगगमा चििाह सम्पन्न भएको छ। यस 

ाअधारमा कथामा नारीहरूल ेनरप्रचत सकारात्मक धारणा राखेका छन्। 

५.११.५.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा पे्रमीले ाअफ्ना पे्रचमकाहरूप्रचत पे्रम गरेको छ तर चिपरीत 

पह्ऱरचस्थचतहरूमा परेर ाअफ्नो पे्रममा प्रचतबद्धता राख्न सकेको छैन। नैचतक सचतेताल ेपे्रमीलााइ सचेत बनाएको  

छ। यसरी कथामा नारीप्रचतको पे्रमीको धारणा समय र पह्ऱरचस्थचतमाचथ चनभषर भएको दचेखन्छ। तीनिटा पे्रम 

प्रसगगहरू ाऄसफल भएपचछ पे्रमीले ाअफ्नो जीिनमा केही सुखद ्प्रसगगको ाअशा गरेको छ।८२४ सुख प्राचप्तको 

सकारात्मक धारणाले पे्रह्ऱरत भएर प्रस्तुत भएपचछ नै ाईसले राचधकालााइ चििाह गनष सफल भएको छ। कथामा, 

नारी सम्बन्धी कुनै चिशेर् नकारात्मक धारणा भएको दसेखदनै तर पह्ऱरचस्थचत सापेक्ष घटनाहरू सहज रूपल े

घट्द ैगएका छन्। 

 

८२२. भ चोखो छु, भेयो भनै चोखो छ, त्मो दटस्त्टा खोराको ऩानीजस्त्तै भेयो भामा ऩतन चोखो छ तय आज मो चोखो 
जीउ ततभीराई जुठो ऩाने राउने भेयो यहय ऩुगेन, भैरे देर्ता जस्त्तो भानेको भामारुराई चढाउन यहय गयेको ऩुगेन। 
भामारुको जुठो ऩूया रोग्नेराई ददउॉरा बडने यहय ऩुगेन। ऩषृ्ठ ४० 
८२३. उसरे आफ्नो ओठ अतघ सायी। भ एकतछन चसरनॉ तय उसरे आफ्ना दरु्ै हातरे भेयो कऩार आपूततय तनहुयाई। 
अनामस भेयो अॉगारोरे ऊ फेदिई, भेयो ओठरे उसको ओठ छोमो। भैरे आॉखाभा प्रसडनतासबर ददव देखें। ऩषृ्ठ ४३ 

८२४. १७.११.५० को डामयीको ऩडना भेयो अतघ थथमो टे्रजडीऩतछ टे्रजेडी घटेको जीर्नभा कभेडीको कल्ऩनाहरू फादरसबर 

काकाकुरीरे ऩानी खोजेजस्त्तै राग्मो। ऩषृ्ठ ४३ 
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५.११.५.१०. पह्ऱरणचत 

     डायरीचभिका ाअला ह्लदनहरू कथामा कथािाचकको जीिनमा तीनिटा पे्रम प्रसगगहरू ाऄसफल बनेका 

छन्। चिपरीत पह्ऱरचस्थचतको दबााईमा परेर यी पे्रम कथाहरू चिछोडमा पह्ऱरणत बनेका छन्। कथाका 

पे्रचमकाहरूले ाअाअफ्न ै प्रकारले जीिनलााइ धाने्न चिकल्प चुनेका छन्। तामाङनी सचम्धनीको चििाह ाऄसफल 

भएको छ।८२५ भोटेनी तरुणी ाअफ्ना ाईत्ताल ाअकागक्षाहरूको तरगग चलएर ाऄकै पुरुर्साँग चबह ेगरेर गाइ। रोजी 

सेनामा नसषको नोकरीसम्ममा सीचमत भएकह्ळ दचेखन्छ। पे्रममा यचतका ाऄसफलताहरूले थाकेर सुखको कामना 

राख्दा राचधकासाँग चििाह भएको कथा चचिण गह्ऱरएको छ। तीनिटा दखुान्त प्रसगगपचछ एाईटा सुखान्त 

प्रसगगमा प्रेमीले जीिनको सन्तोर् खोज्ने कोचसस गरेको दचेखन्छ। 

५.११.४. बााँदर 

      बााँदर हााआह्शकग कथासगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो जसमा जगत र स्मृचतको सम्बन्धलााइ चचिण 

गह्ऱरएको छ।  

५.११.४.१. जगत 

      जगत बााँदर कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ पेसाले युद्धिीर मेमोह्ऱरयल हायर सेकेन्डरी स्कूलको चशक्षक 

हो । 

५.११.४.२. स्मचृत 

      स्मृचत युद्धिीर मोमेह्ऱरयल हायर सेकेन्डरी स्कूल छैटौ ाँ ्ेणीमा ाऄध्ययनरत चियाथी हो।  

५.११.४.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      जगत र स्मृचतमाझ चशक्षक र चियाथीको सोझो सम्बन्ध भएको दचेखन्छ। एाईटा चियालयमा एक 

मेधासम्पन्न चशक्षकप्रचत एक ह्लकशोरीको ाअकर्षणलााइ व्याख्या ह्लदने प्रयास यस कथामा गह्ऱरएको छ। एक चशक्षक 

र चियाथीमाझ यस प्रकारको भािनात्मक दबुषलताको सम्बन्ध सामाचजक नीचत चिरुद्ध माचनएको हुनाले कथामा 

समस्या ाईत्पन्न भएको दचेखन्छ।८२६ ह्लकशोर-ह्लकशोरीहरूको बढ्दो मानचसकतामा यस्तो भािनात्मक ाअग्रह  

८२५....एाईटै गााईाँमा बसेर पचन तेह्र िर्ष चबतेपचछ भेटेका चथयौ ाँ, त्यसबेला ाईसले भनेकह्ळ चथाइ – चतमीले मलााइ धोखा ह्लदयौ। पृष्ठ ३७ 

८२६. बचस्तन, गुरुाअमाले मलााइ ाअज ाऄह्लफसमा झपारेकह्ळ चछन्। ाऄचस्तको ह्लदन चतमीसाँग नाचेाँ क्या त।...चडचसचप्लन पालन गनुषपछष। म 

ाऄचल बाचहर हुाँदछुै। पृष्ठ ५२ 



२८५ 

 

ाऄचधक हुन्छ भने्न न ैकथामा बुझााईने चेष्टा भएको छ।८२७ यस ह्लकचसमको ाअग्रहल ेजगत र स्मृचतमाझ रागात्मक 

ाअकर्षणलााइ चिकास गरेको दचेखन्छ। 

५.११.४.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

     जगत र स्मृचतमाझ कुनै धार्जमक सम्बन्ध स्थाचपत र चिकास हुन ेाऄिसर कथामा पााआएको छैन।  

५.११.४.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      जगत र स्मृचत चशक्षक र चियाथी भएका हुनाले ाअर्जथक सम्बन्धको प्रसगग ाईठेको छैन।  

५.११.४.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      जगत र स्मृचतमाझ भािनात्मक ाअकर्षण जगत सर चशक्षक भएर युद्धिीर ाईच्चतर माध्यचमक 

चियालयमा ाअाआपु्न ुभन्दा ाऄचघ नै भाआसकेको छ। ह्लकशोर ाईमेरकह्ळ स्मृचतमा पे्रमको गचहरो भाि भएको र पे्रममा 

धोखा पााईाँला भने्न डरले ाअचत्तएकह्ळ छ ह्लकनभन ेाईसकह्ळ ाअफ्नै फुपूले नौ क्लास पढ्दा-पढ्द ैपे्रममा धोखा पाएर 

भीरबाट खसेर ाअत्महत्या गरेकह्ळ चथाइ।८२८ जगतल ेपचन ाईसलााइ पे्रम गरेको कुरालााइ गम्भीर प्रकारले स्िीकार 

गरेको छ।८२९ जगत ाईदार हृदयको युिा चशक्षक भएकाले ाउ ाऄचधकभन्दा ाऄचधक खुल्ला र हार्क्रदक व्यिहार 

चियाथीहरूसाँग राख्छन्। यस्तै पह्ऱरचस्थचतमा जगत र स्मृचतमाझ पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको पााआन्छ। 

५.११.४.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      बााँदर कथामा नर सम्बन्धी नारील े ाअदर, पे्रम र चिश्वासको धारणा राखेकह्ळ छ। बााँदरको डरल े

ाअचत्तएकह्ळ स्मृचतले जगतको स्पशषमा सुरक्षा र भरोसा पाएकह्ळ छे। चशक्षकको रूपमा ाअदर गरेकह्ळ छ। पे्रममा 

ाईसले जगतप्रचत सम्पूणष समपषण भाि राखेकह्ळ छ। यस ाअधारमा कथामा नारीले नरप्रचत सकारात्मक धारणा 

राखेकह्ळ छ। 

५.११.४.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      बााँदर कथामा नारीसम्बन्धी नरको गचहरो पे्रम र ाअस्था भएको दचेखन्छ। ाअफनो चियाथीप्रचत 

भािनात्मक सम्बन्ध राख्नु मान्छेको नैसर्जगक ाआच्छा हुदााँहुद ैदाचयत्ि पचन भएको कुरा यहााँ ाईल्लेख गह्ऱरएको छ।  

८२७. सर हामीलााइ मज्जा लाग्छ तपाईंलााइ भेट्दा, क्लासको ह्लकचह्लकच चबर्जसन्छौं। तपाईंको कचिता, गीत, नाचहरू हामी चसख्छौं। 

थाकेको बेला त्यो कचिता भाएर, गीत गुनगुनाएर थकााआ माछौं। िेस हुन्छौं, के त्यसको लाचग पचन चडचसचप्लन खोज्नु?  पृष्ठ ५२ 

८२८. मेरी फुपू मजस्तै नौ क्लासमा पढ्दा धोखा खाएर त्यो परको भीरदचेख खसेर मरी। पृष्ठ ५६ 

८२९. के चतमी त्यहााँ दौडेकह्ळ? के ममाचथ चतम्रो चिश्वास छैन? पृ. ५६ 
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स्मृचतप्रचत ाईसको व्यिहार केिल ाईन्मादी भािना माि नभएर चिश्वास र ाअस्थाको स्िरूप भएको दचेखन्छ। यस 

ाऄथषमा यस कथामा नरले नारीप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको दचेखन्छ। 

५.११.४.१०. पह्ऱरणचत 

      बााँदर कथा चमलनमा ाऄन्त भएको सगकेत पााआन्छ। सामाचजक नीचतबाचहर जगत र स्मृचतको पे्रम न ै

सिोपह्ऱर भएको छ। नर-नारीले ाअफ्नै नैसर्जगक ाअकागक्षा र ाआच्छाहरू न ै प्रबलतापूिषक स्थाचपत गरेर नयााँ 

सम्बन्ध चिकास गरेका छन्। 

५.११.५. एचक्सडने्ट 

      हााआह्शकग कथा सगग्रहमा सगगृचहत एाईटा कथा हो एचक्सडने्ट। राकेश र बसुन्धराको पे्रमलााइ यस 

कथामा बुचनएको छ। 

५.११.५.१. राकेश 

      एचक्सडने्ट कथाको मूल नर चह्ऱरि राकेश हो। ाउ साठी िर्ष पुगेको पह्ऱरपक्व सज्जन हो।  

५.११.५.२. बसनु्धरा 

      बसुन्धरा एचक्सडने्ट कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ तीस िर्षकह्ळ चशचक्षत तरुणी हो। घुमह्लफर गनुष, 

चपकचनक मनााईनु, फोटोग्राफह्ळ गनुष, नौकाचबहार गनुष, गाडी हााँकु्नजस्ता शौक राख्छे। 

५.११.५.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

      राकेश र बसुन्धरामाझ पे्रम सम्बन्ध कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। यी दाुइ नर-नारीमा तीस िर्ष ाईमेरको 

ाऄन्तर पााआन्छ। यसकारण, दाुइको चिचार, रुचच र स्िभािमा पचन ाऄन्तर दचेखन्छ। बसुन्धरा ाअफ्नो ाऄह्लड 

स्िभािको तरगगमा न ैराकेशलााइ पचन बगााईन चाहन्छे।राकेशमा प्रौढ ाईमेरको पह्ऱरपक्वता छ दाुइपल्टको भेटमा 

नै बसुन्धरा राकेशप्रचत गचहरो रूपमा ाअग्रही भएकह्ळ छ। पे्रम ाऄनायास र स्ितस्फूतष हुन्छ र ाअफै ाअफै 

ाऄनुभूचतमा हुकंद ैजाने मूल्य भने्न कुरालााइ बसुन्धराले मानेकह्ळ छ।८३० पे्रममा ाईमेरको व्यिधान भने्न कुनै समस्या 

नभएको र कुन ैपचन ाईमेरमा पे्रम हुन सके्न सम्भािनालााइ पचन कथामा चचिण गह्ऱरएको छ।  

 

८३०. तीस िरे् युितीले साठी िरे् प्रौढचमि ाअफ्नो जीिनको महत, ाअकागक्षा फिन लागेको दखेी। मैिीयता प्रेममा बदल्न थाल्यो ाउ 

राकेशचबना ाअफूलााइ एक्लै सम्झन लागी। पृष्ठ ६७ 
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५.११.५.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      एचक्सडने्ट कथामा नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। 

५.११.५.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      एचक्सडने्ट कथामा राकेश ाऄिकाशप्राप्त सरकारी कमी भएको र पेन्सनजीिी र बसुन्धरा ाअफ्नो 

नोकरीमा सेिारत छे। यसप्रकार दिुै नर-नारी ाअर्जथक रूपले स्िचनभषर र स्िाधीन छन्।यसकारणले गदाष एाईटा 

ाअधुचनक ह्लकचसमको ाईदार जीिन चजाईन सकेका हुन् भन्ने सगकेत पचन कथामा पााआन्छ। 

५.११.५.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      यस कथामा राकेश र बसुन्धरामाझ भएको पे्रमको प्रगाढ रूपलााइ दखेााईने कोचसस गह्ऱरएको छ। यी 

नर-नारीमाझ तीस िर्ष ाईमेरको ाऄन्तर भए तापचन दाुइमाझ स्िाभाचिक प्रकारले पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको 

छ। पे्रमको चनाःशतष स्िरूपलााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। 

५.११.५.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

     बसुन्धराले रोमाञ्चक घटनाहरूसाँग जीिनलााइ चजाईने ाआच्छा गरेकह्ळ छ र राकेशमा साठी िर्ष पुगेको 

पह्ऱरपक्व ाईमेर भए तापचन जीिनको जोश समाप्त भएको छैन यसकारण दिुै ाअफ्ना नैसर्जगक ाअकागक्षाहरूको 

पे्ररणाले पे्रह्ऱरत छन्। कथामा यौनको भद्दा र ाऄभर चचिण गह्ऱरएको छैन । 

 ५.११.५.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

      एचक्सडने्ट कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा धेरै ाईदार दचेखन्छ। बसुन्धराले राकेशप्रचत ाअफ्नो 

सम्पूणष चिश्वास ाअस्था र जीिन समर्जपत गरेकह्ळ छ।राकेश र बसुन्धराचबच पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत हुनको लाचग 

बसुन्धराको प्रस्तुचत नै धेरै प्रबल र शचिशाली भएको दचेखन्छ। 

५.११.५.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

एचक्सडने्ट कथामा नारी सम्बन्धी नरको धारणा पचन चनकै ाईदार र ाईन्नत दचेखन्छ। बसुन्धराको ाऄह्लड 

र चञ्चल स्िभािलााइ राकेशले हार्क्रदकतासचहत स्िीकार गरेको छ। ाईसले बसुन्धाको स्ितन्ि तर चोखो 

स्िभािप्रचत नकारात्मक धारणा राखेको पााआाँदनै।  यस ाअधारमा कथामा नरले नारीप्रचत घनात्मक धारणा 

राखेको पााआन्छ। 
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५.११.५.१०. पह्ऱरणचत 

      एचक्सडने्ट कथामा नर-नारीको चमलन भएको सगकेत पााआन्छ यसकारण यो सङयोगान्त कथा हो। यस 

कथामा नर-नारीमाझको प्रेमलााइ समयको धारणाभन्दा माचथ भएको बतााआएको छ। 

५.११.६. सचुम्नमाको नाक 

सुचम्नमाको नाक  हााआह्शकग कथासगग्रहमा सगगृचहत कथा हो जसमा शेखर र सुचम्नमाको पे्रमप्रसगग 

चचिण गह्ऱरएको छ। 

५.११.६.१. शखेर 

  शेखर, सुचम्नमाको नाक कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। ाउ एाईटा चियालयमा नेपाली भार्ा पढााईने चशक्षक 

हो। कथामा ाईसलााइ चशचक्षत, स्य, ाअधुचनक सज्जनको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको  छ। 

५.११.६.२. सचुम्नमा 

सुचम्नमा, सुचम्नमाको नाक कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। ाउ शेखरको चियालयमा नै गचणत चिर्यकह्ळ 

चशचक्षका हो। कथाम ाईसलााइ, चशचक्षत, स्य र ाअधुचनक  ाऄचन स्िभािले ाऄचल भािुक र सांिेदनशील चह्ऱरिको 

रुपमा चचिण गह्ऱरएको छ।  

५.११.६.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

सुचम्नमाको नाक कथामा भएका नर-नारी शेखर र सुचम्नमा परस्पर पे्रमी-पे्रचमका हुन्। चियालयमा 

चशक्षक पदको साक्षात्कार ह्लदन ाअाईाँदा नै यी दाुइको पचहलो चचनजान र भेटघाट भएको चथयो। यही चचनजान 

कालान्तरमा पे्रम सम्बन्धमा पह्ऱरणत भयो। सुचम्नमाको मनमा शेखरप्रचत भ्रम भएको दचेखन्छ। ाईसले शेखरलााइ 

चह्ऱरिहीन ठानेकह्ळ छ। ाअमा-बाबुले ाईसको चििाह पचन ाऄन्तैचतर ठीक गह्ऱरह्लदएका छन।् तर शेखरको िास्तचिक 

स्िरूप थाहा पाएपचछ ाईसले पश्चताप गद ैाअफ्नो घर, नोकरी, चििाह सबै छोडरे बेपत्ता भएकह्ळ छ। शेखरले 

पचन ाअफ्नो भरमग्दरु प्रयासद्वारा सुचम्नमालााइ खोजेको र पाएको  पचन छ। सुचम्नमा सामाचजक नीचतप्रचत बढी 

सचेत दचेखन्छ। चह्ऱरिहीन भएको सोचरे ाउ शेखरलााइ नै छोचडह्लदन राजी भएकह्ळ छ। कथामा शेखर र 

बसुन्धराचबच चोखो पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको दचेखन्छ। 

५.११.६.४. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

      सुचम्नमाको नाक कथामा शेखर र सुचम्नमामाझ धार्जमक सम्बन्धको चचिण गह्ऱरएको पााआाँदनै। 
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५.११.६.५. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

      सुचम्नमाको नाक कथामा नर-नारी दिुै नोकरीजीिी प्राणीहरू हुन्। एाईटै चियालयमा चशक्षण पेसामा 

लागेका हुनाले पेसागत सामञ्जस्य भएको दचेखन्छ। दिुै ाअर्जथक रूपले ाअत्मचनभषर र स्ितन्ि छन्। दिुै स्ितन्ि 

प्रकारले ाअाअफ्नो जीिनबारे चनणषय चलन सक्छन्। ाअर्जथक सम्बल भएको कारणल ेजीिनका ाऄन्य पक्षहरूमा 

समझदारीको बाटो प्रशस्त भएको दचेखन्छ। कथामा नर-नारीमाझ कुन ैाअर्जथक चििाद भएको ाऄचन कुन ैाअर्जथक 

महत्त्िाकागक्षाको स्िरूप पचन दसेखदनै। 

५.११.६.६. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

      सुचम्नमाको नाक पे्रम कथा हो। शेखर र सुचम्नमामाझ पे्रमको सौम्य र ाऄप्रत्यक्ष रूप दखे्न पााआन्छ। दाुइ 

ाऄञ्जान नर-नारीहरू एक भटेघाटमा स्ितस्फूतष प्रकारले पे्रमभाि राख्ने बनेका छन्। यसकारण पे्रम दाुइ नर-

नारीमाझ प्रस्फुह्ऱटत हुने सहज र स्िाभाचिक ाऄनुभूचत हो भने्न कुरालााइ कथामा चचिण गह्ऱरएको छ। शेखर र 

सुचम्नमा परस्पर ाअदर र सम्मानको भािना राख्छन्। सुचम्नमाले शेखरको चह्ऱरिप्रचत शगका गरेकह्ळ हुनाले ठूलो 

पचछतो गरेकह्ळ छ।८३१ शेखरले पचन सुचम्नमा एक बहुमूल्य ाऄचभप्राचप्त हो भने्न कुरालााइ मानेको छ।८३२ सुचम्नमा 

प्रायचश्चत गनष पलाचयत बनकेह्ळ छ तर शेखरले समर्जपत भािले ाईसको खोजी गरेको छ। कुनै ाऄञ्जान स्थानमा 

कम्मरमा गाग्री ाऄड्याएर गढिाली पचहरनमा ाईभेकह्ळ सुचम्नमालााइ शेखरले चचन्न सक्षम भएको छ। कथामा, पे्रम 

चमलनमा टुचगगएको छ। दाुइ पे्रमी-पे्रचमकाले पे्रमको ाअदशष स्िरूपलााइ स्थाचपत गरेका छन्। 

५.११.६.७. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

    यस कथामा नर-नारीमाझ यौनको प्रसगगलााइ नैचतक मयाषदासाँग प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। प्रथम ह्लदनको 

भेटमा शेखर र सुचम्नमाले एाईटै कोठाचभि रात काट्नुपने बाध्यता परेको छ। सुचम्नमा स्िाभाचिक रूपले सचते 

बनेकह्ळ छ८३३ तर शेखर चनचश्चत र सहज दचेखन्छ। शेखरको ाऄचिचचलत स्िभाि दखेेर सुचम्नमाले शेखरको 

 

८३१. चतमीलााइ मैले चचचननाँ, चतम्रो मन ाऄचन चह्ऱरि बुचझनाँ। चतमीलााइ चतरस्कार गनष खोजें चतम्रो पौरुर्प्रचत शगका गरेर। मेरो 

स्िाथषले म एाईटा ाऄचप्रय बन्धनमा बााँचधन पुगेकह्ळ छु। म यो बन्धन चुाँडन भाचगरहछुे। पृष्ठ ७६ 

८३२. हीरा पाएर हीरा नचचन्ने माचनस। तडपेर ाऄब चजन्दगी चबतााउ। तपाईंले सुचम्नमाको मन माह्ऱरह्लदनभुयो। पृष्ठ ७६ 

८३३. राती एघार बजेको घण्टा कता कता बज्द ैचथयो। कोठामा रातो बल्ब बचलरहेको चथयो। सुचम्नमा ाअफ्नो पलांगमा चनदाएकह्ळ 

चथाआन्। ाउ भयभीत चथाइ। सांकुचचत चथाइ, चभिचभि ाईसलााइ लाज पचन लाचगरहेको चथयो। पृष्ठ ७३ 
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पुरुर्त्िमाचथ नै शगका गनष थालेकह्ळ छ। यस्तो सांयम र धयैष राख्ने युिा दखेेर ाउ ाऄचम्ममा परेकह्ळ छ।८३४ शेखरको 

यस ह्लकचसमको ाअचरणले सचुम्नमाको मानचसकताको पे्रमको मीठो ाऄनुभूचत जगााआह्लदएको छ। कथामा पे्रमको 

गम्भीर र पह्ऱरपक्व रूप दचेखन्छ। भौचतक दरुूत्िले पे्रमको ाअग्रह समाप्त हुाँदनै। यसको तारतम्य हृदय र 

ाअत्मासम्म चचरस्थायी हुन्छ भने्न कुरा कथामा चचचित छ। पे्रममा ाआचन्रयहरूको ाईत्ताल ाईच्छृखलताभन्दा 

सांयमले सौन्दयष थचपह्लदन्छ र नैसर्जगक ाआच्छाहरूको मयाषदा रक्षामा नै पे्रमको प्रचतष्ठा सुरचक्षत हुने र ाअफ्नो 

सहचर साथीलााइ पचन धेर ाअनन्द ह्लदन सके्न कुरा नै कथामा प्रस्तुत गह्ऱरएको दचेखन्छ। 

५.११.६.८. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

     कथाको प्राथचमक चरणमा सचुम्नमाले शेखरप्रचत ाअस्था र चिश्वास राख्न सकेकह्ळ छैन। एाईटै कोठामा रात 

चबतााईनुपने बाध्यता परेको हुनाले ाउ लाज, डर र सगकोचले खुम्चेकह्ळ छ। राती, शेखर कुनै चिरि सन्तजस्तो 

धीर, चस्थर भएको दखे्दा ाईसको पुरुर्ाथषमाचथ न ै सुचम्नमाले सन्दहे गरेकह्ळ छ। ाईसले शेखरलााइ चह्ऱरिहीन 

ाऄनैचतक युिा बुझकह्ळ छ। तर शेखर एक ाईन्नत र ाईदार चह्ऱरि भएको कुरा ाऄनुभि गरेपचछ ाईसले पश्चताप गरेकह्ळ 

छ। यस पश्चातापको प्रायचश्चत गनषका चनचम्त नै ाउ ाअफ्नो सम्पूणष सम्बचन्धतहरूबाट पलाचयत बनेकह्ळ र बेपत्ता 

भएकह्ळ छ। ाऄन्तमा, ाईसले  शेखरको पे्रम प्राप्त गरेकह्ळ छ। कालान्तरमा शेखरप्रचत सुचम्नमाको सकारात्मक धारणा 

बनेको छ।  

५.११.६.९. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

      सुचम्नमाको नाक कथामा शेखरले सुचम्नमालााइ ाअदरभाि राखेको छ। यसकारण रातभर एाईटै कोठामा 

एकसाथ चबताए तापचन कुन ैाऄभर घटना कथामा घटेको छैन। ाईसले सुचम्नमालााइ चनाःशतष पे्रम गरेको सुचम्नमाको 

नारीत्िको मयाषदालााइ  सम्मान गरेको छ। ाईसल ेाअफ्नो चिचार र ाऄचधकार सुचम्नमाप्रचत थोप्न ेकाम पचन गरेको 

छैन । नारीप्रचत चोखो माया र चनमषल समपषण राखेर नै ाईसले पे्रचमकाको खोज गरेको छ यस ाअधारमा शेखरल े

सुचम्नमाप्रचत सकारात्मक धारणा राखेको छ।  

५.११.६.१०. पह्ऱरणचत 

सुचम्नमाको नाक कथामा पे्रम गने दाुइ नर-नारीले एकाऄकाषलााइ प्राप्त गरेका छन् ाऄथाषत् कथा सुखमा 

ाऄन्त भएको छ। कथामा नर-नारीमाझ भएको चजयालो पे्रमलााइ स्थानको दरुूत्िले पचन ह्लफका पानष सकेको छैन। 

८३४. केटा केटीजस्तो सुतेको। मजस्ती तरुणीको ाअकर्षण यसलााइ हुाँदनै ह्लक। खाएपचछ पलांग साऱ्यो ाऄचन सतु्यो। युिाहरूमा हुन े

ाईत्तेजना छैन ह्लक? पुसांता छैन ? चनयम, सांयम, ाअचार पालन गने चिरि पुरुर् त होाआन... पृष्ठ ७४  
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५.११.७. सजाय 

हााआह्शकग कथा सगग्रहमा सगगृचहत ाऄचन्तम कथा सजाय हो। यस कथामा हस्तिीर र कमलनयना ाईफष  

कमलाको प्रेम प्रसगगलााइ चचिण गह्ऱरएको छ।  

५.११.७.१. हस्तिीर 

हस्तिीर सजाय कथाको मूल नर चह्ऱरि हो। कथामा ाईसलााइ पचहत्तर िर्ष पुगेको ाऄिकाशप्राप्त प्रौढ 

सज्जनको रूपमा प्रस्तुत गह्ऱरएको छ। ाईमेरले प्रौढ भए तापचन फूर्जत, साहस र शचिले ाउ भरपूर दचेखन्छ। ाईसको 

ह्लदिांगत पत्नीको नाम गुरााँस भएको र ाअफ्नी पत्नीप्रचत चिशेर् लगााई राख्ने गरेको कुरा कथाबाट बुचझन्छ। 

५.११.७.२. कमलनयना 

कमलनयना सजाय कथाकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि हो। कथामा ाईसलााइ पैंतालीस िर्ष ाईमेर भएकह्ळ ियस्क र 

ाऄचििाचहत नारीको रूपमा चचिण गह्ऱरएको छ। 

ाउ एक बगगाली माता-चपताको कोखमा जन्मेकह्ळ तर एक नेपाली पह्ऱरिारको काखमा हुकेकह्ळ छोरी हो। 

यसकारण ाईसल ेनेपाली भार्ा, रहन सहन र सांस्कृचत राम्ररी जानेकह्ळ छ। ाईसले चशक्षा पचन नेपाली भार्ामा न ै

पाएकह्ळ र नेपाली भार्ा माध्यम भएको स्कूलमा नै चशचक्षकाको रुपमा कायषरत् छे। 

५.११.७.३. नर-नारीमाझ सामाचजक सम्बन्ध 

सजाय कथामा हस्तबीर र कमलनयनाको सम्बन्धलााइ चचिण गह्ऱरएको छ। दाुइ नर-नारीमाझ तीस िर्ष 

ाईमेरको व्यिधान रहकेो दचेखन्छ। हस्तिीर प्रौढ चिधुर हो भन े कमलनयना ाऄधषप्रौढ ाऄचििाचहत नारी हो। 

दाुइमाझ सम्बन्धको प्रारम्भ एक ाऄप्रत्याचशत घटनादचेख भएको छ।दलगााईाँ  स्टेसनदचेख न्यूमाल रेल 

स्टेसनसम्मको यािामा दाुइको भेट भएको छ। यस यािामा केही बदमासहरूल ेकमलनयनालााइ हातपात गनष 

खोज्दा हस्तिीरल ेदह्रो िीरता दखेााईाँद ैनारीको ाऄचस्मता रक्षा गरेको छ। यस घटनाल ेदिुैलााइ खूबै सांिेदनशील 

बनाएको र दाुइ एकाऄकाष नचगचको चमि बन्न पुगेका छन।् यो मैिीभाि पे्रममा पह्ऱरणत हुाँदा दाुइ पे्रमी-पे्रचमका 

बनेका छन् ाऄचन यही पे्रम चििाहमा पह्ऱरणत हुाँदा दाुइ पचत-पत्नी बनेका छन्। जीिनको ाईत्तरकालमा यी दाुइ नर-

नारीले परस्परको सहचायष र सह समन्ियलााइ स्िीकार गरेका छन्। दिुैले ाअफ्नो एकागकह्ळ भाि र 

एक्लोपनदचेख बााँच्नलााइ एकाऄकाषको साथलााइ चुनेका  छन्। 
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५.११.७.३. नर-नारीमाझ धार्जमक सम्बन्ध 

हस्तिीर र कमलनयनाको धार्जमक ाअस्थाबारे कथामा ाईल्लेख भएको पााआाँदनै यसकारण दाुइमाझ 

धार्जमक सम्बन्धको चिकास हुने ठााईाँ  छैन। 

५.११.७.४. नर-नारीमाझ ाअर्जथक सम्बन्ध 

हस्तिीर ाऄिकाशप्राप्त सरकारी कमषचारी भएकोले ाउ पेन्सनजीिी व्यचि हो। खान लााईनको लाचग यो 

प्रौढािस्थामा कसैमाचथ चनभषर हुनु परेको छैन। कमलनयना पाठशालामा कायषरत हुनाले ाअर्जथक रुपल े

ाअत्मचनभषर नारी हो। यसैकारण यी दाुइ ाअफ्नो जीिनका चनणषयहरू चलनमा स्ितन्ि छन्। दिुैमा कुन ै ठूलो 

ाअर्जथक महत्त्िाकागक्षा नभएकाले ाअर्जथक ाअधारमा सन्तषु्ट दचेखन्छन्। 

५.११.७.५. नर-नारीमाझ प्रमे सम्बन्ध 

सजाय कथामा भएको नर-नारीमाझको पे्रम सम्बन्ध सामान्य ह्लकचसमको छैन। पचहत्तर िर्षको प्रौढ र 

पैंतालीस िर्षकह्ळ पह्ऱरपक्व नारीमाझ मैिी भाि चिकास भएको छ। घटनाहरूको तानाबानाले दाुइको सम्बन्धलााइ 

सांिेदनशील बनाएको छ। रेनमा घटेको घटनाले कमलनयना हस्तिीरप्रचत कृतज्ञ बचनरही भने हस्तिीरले पचन 

ाईसलााइ सुरक्षाको ाऄभयदान ह्लदाआरह्यो। हस्तिीरको फूर्जत र साहसले भह्ऱरएको पुरुर्ाथषप्रचत कमलनयना ाऄञ्जान 

प्रकारले ाअकर्जर्त भएकह्ळ र भािनात्मक कोमलता ाऄनभुतू गनष थालेकह्ळ छ। ाईसलााइ शरद ाऊतुको सौन्दयषजस्तो 

सांिेदनशील बनााईाँद ै लगेको छ।८३५ यो पे्रम ाऄनुभूचतमा कमलनयनाले ाअफ्नो पह्ऱरपक्व ाईमेरको सचेतता पचन 

राखेकह्ळ छ।८३६ यो कोमल ाऄनुभूचतबाट हस्तिीर पचन बााँच्न पाएको छैन र कमलनयनाको शालीन सौन्दयषल े

ाईसलााइ पचन प्रभाचित गरेको छ।८३७ एक, दाुइ भेटघाटपचछ दाुइले व्यािहाह्ऱरक यथाथषलााइ पारस्पह्ऱरक गन े

कोचशश गरेको दचेखन्छ। कमलनयना हस्तिीरलााइ नयााँ र सबैभन्दा राम्रो दााँत लगााईन ेाअग्रह राख्छे।८३८  

८३५. शरद ाऊतुको मनोहर याम, फूलहरूको बहार, सुिाचसत पराग गन्ध, पुतलीहरूको चञ्चल नृत्यु ाऄचन केही कालदचेख हृदयमा 

चबर्जसन लागेको ाईमांग कताकतादचेख कसैले फकाषाआल्याएको ाऄनुभूचतले ाईमांगचसत चतनी त्यहााँ चतनलााइ खोज्न ाअएकह्ळ चथाआन्। सञ्चबार, 

प्रशस्तै समय बेञ्चमा बसेर ाईनी ती फूलहरूचभि ाईनलााइ भेट्नन खोचज्थन्। त्यहााँ ाईसले के पााईाँ चथन् त्यो फूललााइ गालामा टााँसेर मुसुक्क 

हााँचस्थन्। पुतलीहरूको ाईडााआ दखेेर ाईनी मन्िमुग्ध हुचन्थन् सायद ाईनको ाअकागक्षा पचन त्यसरी नै ाअफ्नो िह्ऱरपह्ऱर ाईडेजस्तो लाग्दो हो 

ाईनलााइ। पृष्ठ ८८ 

८३६. म त पैंतालीस िर्ष लागेकह्ळ प्रौढा पो हुाँ त तर के हुाँदछुै ? ाईसलााइ ाअमाको सामु जान डर लाग्यो। पृष्ठ ८७ 

८३७. ...ाईमेरको गन्तीले प्रौढा हुन् तर शारीह्ऱरक रूपले पूणष युिती दचेखचन्छन्। ाईनका ाऄांगप्रत्यांग ाऄझै चशचथल छैनन्। ाअाँखामा 

कमनीयतामा कमी छैन। सुन्दर दााँतहरू हााँस्दा मीतीझै ाँ चम्कन्छन्, ओंठ ाऄझै गुलाफह्ळ छ। सहड्दा ाऄझै यौिनमत्त युितीहरूको जस्तै 

गचत छ। हााँस्ता गालामा सानु खोचपल्टो चडम्पल पछष। हस्तिीर यो देखेर कताकता ाऄलमचलन्छन्। पृष्ठ ८९ 

८३८. दााँतको नाप ह्लदनोस् न। ...सबैभन्दा राम्रो दााँतको दाम कचत लाग्छ? पृ. ८९ 
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जीिनको ाईत्तरकालको पह्ऱरिेशलााइ दाुइले पारस्पह्ऱरक सामञ्जस्यमा बााँच्ने प्रयास गरेका छन्।  हस्तिीरल े

कमलनयनालााइ ाअफ्नो परम चहतको साथी मानेको छ। कमलनयनामा चिशेर् समपषणभाि भएको ाऄचन नारीको 

पे्रम सधै ाँ भचिको स्िरूपमा हुन्छ भने्न कुरालााइ मानेकह्ळ छ। जीिनको ाईत्तरकालमा यी दाुइ नर-नारील े

एकाकाषलााइ परम ाअत्मीय सहचरको रूपमा प्रेम गरेका छन्। 

५.११.७.६. नर-नारीमाझ यौन सम्बन्ध 

सजाय कथामा हस्तिीर र कमलनयनामाझको पे्रम सम्बन्धको प्रसगगलााइ बुचनएको छ। जीिनको 

ाईत्तराद्धषमा पुगेका दाुइ नर-नारीले परस्परलााइ ाअफ्नो सहचर साथी स्िीकार गरेका छन्। हस्तिीरले यौनलााइ 

भािनात्मक स्िरूप मानेको छ ाऄचन कमलनयनासाँगको सम्बन्धमा ाईसले यौनको भूचमकालााइ नगण्य  मानेको 

छ। ाईसले कमलनयनालााइ परम चहतको ाअत्मीय साथी मानेको छ।८३९ कमलनयनाले पचन ाअफ्नो पे्रमलााइ 

भचिको स्तरमा मयाषदा ह्लदएको दचेखन्छ। ाईसले यौनलााइ प्राकृचतक िरदानको रूपमा चलएकह्ळ  जसको पह्ऱरतृचप्त 

मानचसक र ाअचत्मक हुन्छ भने्न चिचार राखेकह्ळ छ।८४० यी दाुइ नर नारीमाझ यौन सम्बन्ध भन्नाले एक 

भािनात्मक सांसगष नै बुचझएको छ। ाईमेरको यस मोडमा ाअाआपुगेर सम्पन्न भएको िैिाचहक सम्बन्धमा यौनलााइ 

पे्रमको चिश्वासले नै ढाकेको  छ। यहााँ,  दहे र दचैहक सुखभन्दा बढी ाअचत्मक सुखको सम्बन्ध स्थाचपत भएको छ। 

५.११.७.७. नर सम्बन्धी नारीको धारणा 

कथामा भएकह्ळ मूल नारी चह्ऱरि कमलनयनाले हस्तिीरप्रचत ाअफ्नो ाअस्था र समपषण राखेकह्ळ छ। ाअफू 

पैंतालीस िर्षको ाईमेर पुग्दा ाअफूभन्दा तीस िर्ष जेठो हस्तिीरप्रचत ाईसको भािनात्मक ाअग्रह ाईत्पन्न भएको छ। 

हस्तिीरप्रचत भािनात्मक र व्यािहाह्ऱरक दिुै स्तरमा ाअफ्नो समपषण भाि राखेकह्ळ छ। यस ाअधारमा यस 

कथामा नर सम्बन्धी नारीको धारणा सकारात्मक भएको कुरा बुचझन्छ। 

५.११.७.८. नारी सम्बन्धी नरको धारणा 

कथाको मूल नर चह्ऱरि हस्तिीरले बदमाशहरूको पन्जाबाट एाईटी ाऄञ्जान नारीलााइ बचाएको ाऄचन 

सुरक्षाको ाऄभयदान ह्लदएको छ। यस कमषको लाचग ाईसल ेनारीबाट कुनै लाभ चाहकेो छैन र कमलनयनाको 

  

 

८३९. यो सेक्स भािनाको प्रचतरूप हो, यो हाम्रो चनचम्त ाऄनुचचत हो। म चतमीलााइ ाअफ्नो परम चहतको साथी सम्झन्छु। प्राण सांचगनी 

होाआन...। पृष्ठ ९२ 

८४०. पुरुर्को ाअकर्षण स्त्रीमाचथ सेक्स माि होला तर स्त्रीचभि त्यहााँ ाऄनुभि भचि लुकेको हुन्छ, जो बाचहर प्रेमको रूपमा फिन्छ। 

सेक्स प्रकृचतको दने हो। ाईसको पह्ऱरपतृचप्त पचन हृदय हो। पृष्ठ ९२ 
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भािनात्मक ाअग्रहको कदर गरेको छ। दाुइमाझ मानचसक लगााई भएर पे्रम सम्बन्ध स्थाचपत भएको छ। ाईसल े

यस सम्बन्धलााइ दचैहक नभएर ाअचत्मक चमलनको ाऄथषमा ग्रहण गरेको छ। ाईसल ेाअफ्नी पे्रचमकासाँग िैिाचहक 

सूिमा बााँचधने चनणषय पचन सहजभािले चलएको छ। यी सबै कुराहरूको ाअधारमा कथामा नारीप्रचत नरको 

सकारात्मक धारणा रहकेो छ। 

५.११.७.१०. पह्ऱरणचत 

सजाय कथामा नर-नारीको सुखद चमलन भएको छ। प्रौढ ाऄिस्थामा, एक्लो जीिन चबतााआरहकेा दाुइ 

नर-नारीहरूल े एकाऄकाषलााइ सहज रुपमा सहचर साथी स्िीकार गरेर परस्पर भािनात्मक सुखका सहभागी 

बनेका छन्। दिुैले यौन र दहे सुखको कामनालााइ नगण्य मानेर ाअचत्मक सुखका पे्ररक बन्द ैजीिन बााँच्ने ाऄठोट 

चलएका छन्। कुल चमलाएर  सुख र सन्तोर्को पह्ऱरणचत कथाले ह्लदएको छ। 

५.१२.चमचल्कएका कथाहरु 

चमचल्कएका कथाहरु(२०१५) ह्लकरातका ाअजसम्म प्रकाचशत ाऄचन्तम कथासगग्रह हो।यस पुस्तकमा 

ाऄठाह्रिटा कथाहरु छाचपएका छन् ती हुन् - लााँकुरी, बुझ्यौ ाऄब?, ाअाँखा, चबह े ह्लदने?, दाचहन े शगख, केटी 

रााआभर, चन्री, ाऄपराध, ाआगो फााआट, गोम्ती, फेह्ऱर जन्मनु परे चतमै्र काखमा जन्मुाँला, मेघनाकह्ळ बोक्सी, को हौ, 

मधुमय याम, चचट्ठी, एम डााँडाको बैरगग चचट्ठी, मान्छे, कचणका, बारुणी। यी सबै कथाहरू सामाचजक 

पृष्ठभूचममा रचचएका छन्। 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छैटौाँ अध्याय 

उपसंहार
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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 



२९८ 

 

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। 



३०६ 

 

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। 
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एमह्लफल, शोध प्रबन्ध ाईत्तर बगगाल चिश्व चियालय 



 
 

३३. पुमा, प्रिीण, १९९७, चननाम्मा, ह्लकराती मनु्धमुी चमथक, सुचम्नमा चथएटर, एकाडमेी,     

चचसापानी, नेपाल 

३४. पुरी, धनिीर, २०००, मचुि-ाईन्मचुि, श्याम ब्रदसष प्रकाशन, दार्जजचलङ 

३५. पौड्याल, भूपहह्ऱर, चिस २०६०, शोध र सजृना चसद्धान्त, चियाथी, पुस्तक भण्डार, काठमान्डु 

३६. प्रधान, केडी, १९३५, नबेलुा (सम्पा.) िर्ष १, ाऄगक ९ 

३७. प्रधान, कुमार र ाऄन्य २०११ नेपाली लेखनशैली केन्रीय भार्ा सांस्थान मैसुर 

३८. प्रधान, गुप्त, २००२, चिराम चचन्हहरू, प्राक प्रकाशन, सलुिा 

३९. प्रधान, राजनारायण, १९८२, दार्जजचलङका कथा र कथाकार-२ (सम्पा.) नेपाली ाऄकादमी 

दार्जजचलङ 

४०. प्रसाईं, नरेन्र, चिस २०६३, पाह्ऱरजातको जीिनगाथा (सम्पा.), एकता बुक हााईस, काठमान्डु 

४१. बराल, ाइश्वर, चिस २०३९, ाअख्यानको ाई्ि, साझा प्रकाशन, काठमान्डु 

४२. मल्ल, ह्ऱरह्लद्दबहादरु चिस १९९२, शारदा (सम्पा) काठमान्डु नेपाल 

४३. मासषल, गोरचडन, १९९८, ाऄक्सफोडष चडक्सनरेी ाऄफ सोचसाऄलजी, ाऄक्सफोडष, युचनिर्जसटी 

पे्रस, लन्डन 

४४. चमल, जान स्टुाऄडष, २००७, स्त्रीयीं कह्ळ पराचधनता, प्रगचत सक्सेना (ाऄनु.) राजकमल प्रकाशन, 

नयााँ ह्लदल्ली 

४५. चम्, जगदीस, चिस २०१५, पारस्कर गहृसिूम् (टीका) चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 

िाराणसी 

४६. मोिान, कृष्णह्ऴसह, चिस २०१७, प्रमे, भ्राचन्त र सत्य, ्ीमती ह्िााआल्हमू मोिान, दार्जजचलङ 

४७. रााइ, ाऄसीत, २००६, सन्िस्त चजचजचिर्ा, चनमाषण प्रकाशन चसह्लक्कम 

४८. रााइ, ाआन्रबहादरु, १९६०, चिपना कचतपय (दोस्रो सांस्करण), श्याम प्रकाशन, दार्जजचलङ 

४९. रााइ, पूणष, १९८५, गल्ली गल्ली िाचन्तको ाईदघोर्णा, क्वाचलटी स्टोसष गान्तोक 

५०. रााइ, पूणष, साबाहाांग २०१०, सेक्मरुीदचेख चमचक्चरीसम्म, चबजनबारी ह्लकरात चलम्बु चुम्लुङ 

प्रकाशन 



 
 

५१. रााइ, मह्ऱटल्डा, १९७६, टोटोलाको फूल, श्याम प्रकाशन दार्जजचलङ 

५२. रााइ, समीर, १९९५, हायमनदास रााइ ह्लकरात, एक पह्ऱरचय, सुचनल सुब्बा गोरुबथान 

५३. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५२, प्रमे प्रसनु, ्ी हह्ऱरप्रसाद रााइ, गोरुबथान 

५४. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५२, चौकादार  (सम्पा.), कबीर पुस्तकालय, गोरुबथान 

५५. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५६, चिजय  कबीर पुस्तकालय गोरुबथान 

५६. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५४, ाऄभाचगनीको साथी, ्ीकिीर पुस्तकालय, गोरुबथान 

५७. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५६, चबनायो, ्ीकिीर पुस्तकालय गोरुबथान 

५८. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९५७, बटुिा, नियुग नेपाली पुस्तक मचन्दर, गोरुबथान 

५९. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, १९६१, ाअाँधी-बहेरी, नियुग नेपाली पुस्तक मचन्दर, गोरुबथान 

६०. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, २०००, पांखी, कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे, गोरुबथान 

६१. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, २००६, केही नचमलकेा रेखाहरू- एक, कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे, 

गोरुबथान 

६२. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, २००७, केही नचमलकेा रेखाहरू- दाुइ, कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे, 

गोरुबथान 

६३.रााइ, हायमनदास ह्लकरात, २००९, हााआह्शकग, कथाथष प्रकाशन ाईत्तरे, गोरुबथान 

६४. रााइ, हायमनदास ह्लकरात, २०१५, चमचल्कएका कथाहरू, नियुग नेपाली पुस्तक मचन्दर, 

गोरुबथान 

६४. लुाआाँटेल, चतलकप्रसाद, चिस २०३६, ाऊग्िदे (टीका) चियाथी पुस्तक भण्डार, काठमान्डु 

६५. िेदव्यास, १९९५, ्ीमदभागित गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर 

६६. िोल्सटनिाफ्ट, मेरी, २००९, स्त्री ाऄचधकारों कह्ळ औचचत्य साधन, चमनाक्षी (ाऄनु.), राजकमल 

प्रकाशन, नयााँ ह्लदल्ली 

६७. शाक्य, योगिीर, २००१, दाुइ व्यचि ाऄनके ाऄचभव्यचि (सम्पा.), नेपाली साचहत्य ाऄध्ययन 

सचमचत, कालेबुङ 



 
 

६८. शगकरराि, चसएन, २०१३, सोचसयोलजी ाऄफ ाआचन्डयन सोसााआटी, एस चन्र एन्ड कम्पनी 

चलचमटेड, नयााँ ह्लदल्ली 

६९. शमाष, कमलराज, चिस २०६९, ाअधारभतू समाजशास्त्र र मानिशास्त्र, सनरााआज पचब्लससष, 

काठमान्डु 

७०. शमाष, टीकारम १९५२, गोखाष (सम्पा.) िर्ष ८, ाऄगक ४५, ाऄभागोली, कालेबुङ 

७१. शमाष, मोहनराज, २०३५, कथाको चिकास प्रह्लिया, साझा प्रकाशन, काठमान्डु 

७२. शमाष, िसन्तकुमार, चिस २०५७, नपेाली शब्दसागर, भार्ा पुस्तक भण्डार, नेपाल 

७३. शमाष, सुरेन्र, २००७, ह्ऱरसचष म्याथोडोलजी, नहेा, पचब्लससष एन्ड चडचस्रब्युटसष, नयााँ ह्लदल्ली 

७४. ्ेष्ठ, ाऄचिनाश, २०६४, भारतीय नपेाली कथा (सम्पा.) नेपाल राजकह्ळय प्रज्ञा प्रचतष्ठान, 

काठमान्डु 

७५. सत्याल, नारायण, २०६४, समाजशास्त्र र मानिशास्त्रको पह्ऱरचय, रत्न पुस्तक भण्डार, काठमान्डु 

७६. ह्ऴसह, चन्रदिे, सन् १९८७, प्राचीन भारतीय समाज र चचन्तन, चिश्वचियालय प्रकाशन, 

िाराणसी 

७७. ह्ऴसह, खुशिन्त, सन् २०१२, औरत, सके्स, लि और लस्ट, चहन्द पकेट बुक्स, नयााँ ह्लदल्ली 

७८. सुब्बा, चििम, चिस २०४५, सचुम्नमा पारूहाङ, मुन्धमु साचहत्य प्रकाशन-१, नेपाल 

७९. सुिेदी, मधुसुदन, २०६९, चहन्द ूचििाह सांस्कार, ्ीमती सानुमैया सुिेदी, सानेपा लचलतपुर 

८०. क्षेिी, सचमरण चप्रयदशी, २००७, गरैी गााईाँको चमलेी, चझल्का प्रकाशन, गान्तोक 

८१. चिपाठी, िासुदिे र ाऄन्य, चिस २०४०, नेपाली िहृत शब्दकोश, नरेाप्रप्र, काठमान्डु 



 
 

 

 

 

 

 

 

पकरलशष्ट



 
 

 
 



 
 

 
 

 काठमान्डु नेपालबाट प्रकाचशत, ाऊचद्धबहादरु मल्लद्वारा सम्पाह्लदत शारदा पचिका, िर्ष २, ाऄगक २ 

चिस १९९२ मा छाचपएको हायमनदास रााइ ह्लकरातको प्रथम प्रकाचशत कथा शूरिीर।



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिालशत शोधपि



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 शोधकताषको पूिष प्रकाचशत शोधपि नयााँ बाटोको सन्दभषमा हायमनदास रााइ ह्लकरात ाऄचभनन्दन ग्रन्थ 

प्रदीप गुरुङ (सम्पा) हायमनदास रााइ ह्लकरात प्रचतष्ठान गोरुबथानको पक्षमा श्याम ब्रदसष प्रकाशन 

दाजीचलङ २०१४ 


