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शोध-प्रबन्धिो पकरिय
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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। 



७ 

 

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।


