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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 
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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 



१२० 

 

ा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 

 

 



१२१ 

 

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 

 



१२३ 

 

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 
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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 े



१३४ 

 

ा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 
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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।


