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तेस्रो ऄध्याय

३. कथाकार सानु लामाको व्यक्तित्व र कृ क्ततत्वको पररचय
३.१ सानु लामाको व्यक्तित्वको पररचय
कथाकार सानु लामाको व्यक्तित्वको पररचय ददने क्रमैले यहााँ क्तनम्नक्तलक्तखत
ईपशीषषकका अधारमा प्रस्तुत गररन्छ –

३.१.१ जन्म, बाल्यकाल
सानु लामाको जन्म स्थान क्तसक्तकमको राजधानी गान्तोकको क्तवकास क्षेत्र हो। सन्
१९३९ जून १५ क्तवक्तहबार अफ्नै क्तनवासमा ईनको जन्म भएको हो। सानु लामा
क्तसक्तकम क्तनवासी स्व क्तपता चन्रमान क्तघक्तसङ र स्व माता फू लमाया क्तघक्तसङका सुपुत्र
हुन्।१ क्तयनै गरूङससह लामा नेपाली साक्तहत्यको ईवषरभूक्तममा सानु लामा नामले
पररक्तचत छन्।
तीनजना छोराहरूमध्ये सानु लामा माक्तहला छोरा हुन्। ईनको न्वारनको नाईाँ
गरूङससह लामा हो र अफ्नो पेशागत सन्दभषमा ईनी यसै नाईाँ ले पररक्तचत पक्तन छन्।
अफ्ना यी दुइवटा नाईाँ ले क्रमश: प्रक्ततक्तनक्तधत्व गरे का कथाकार सानु लामाले सजषक
व्यक्तित्व र ऄक्तभयन्ता व्यक्तित्व दुवै व्यक्तित्वलाइ समानान्तर रूपमा ईक्ततकै दक्षता र
कायषकुशलता पूवषक क्तवकक्तसत गराईाँ दै ल्याएका छन्।२
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अफू ले क्तबताएका बाल्यकालको के ही रमाआलो सम्झनाहरूबारे सानु लामा यसरी
बताईाँ छन् – ‘म सम्झन्छु बाल्यकाल जीवनको ऄक्तत मूल्यवान् ऄवस्था हो, सम्पूणष
जीवन कालको क्तनक्तध हो। यो क्षण मेरो बढो सरलताक्तसत क्तबत्यो। म प्रत्येक क्षणलाइ
समझना सछु , सम्झना भए जक्तत मधुमय लाग्छ, नभएकोमा क्तततोपन ऄनुभव हुन्छ।
धेरै सम्झनाहरूमध्ये एईटा समझना सधै क्ततख्खर भएर मेरो मक्तस्तष्कमा ईलन्छ। म
६, ७ वषषको हुाँदो हुाँ, वषाषकाल क्तथयो ददनहुाँ झरी बादल क्तसक-क्तसक् लाग्दो। म धेरै ददन
जरोले क्तबमारी भएर भखषरै रिक हुाँदै क्तथएाँ। सधै झैं एक भारी घासाँ बोके र अमा
अआपुग्नु भयो। घााँसको भारी क्तबसाएर म भएक्ततर अईनु भयो। पक्तहला मेरो क्तनधार
छाम्नु भयो, त्यसपक्तछ क्तबहान जााँदा क्तचया हालेर लानुभएको दकतलीको क्तबकख खोलेर
मलाइ देखाईनु भयो दकतलीभरर सुन जस्तो पक्तहला र सुनौला टपटप परेका ऐसेलु
क्तथए। मैले कक्तत ऐसेलु खााँए होला थाहा छैन तर थदकत अमाको शोक, हषष क्तमक्तित
मुहार र ती स्नेहमयी अाँखाहरू म कक्तहले क्तबसषन सक्तिन, ती अाँखाहरूले मलाइ जीवन
सङ्घषषमयी छ भनेका क्तथए, मलाइ त्यही बेला सतकष गराएका क्तथए, मे री अमाको त्यो
थदकत तर हार नमान्ने मुहारबाट नै प्रेररत भएर यहााँसम्म अआपुगें, जीवनमा ऄक्तघ
बढ्ने प्रेरणा त्यसमा ऄझै थुप्रै छन्।’३
घरको अर्थथक क्तस्थक्तत कमजोर भएको कारणले गदाष सानु लामाको बाल्यकाल
त्यक्तत सुखपूणष देखखदैन। क्तपता चन्रमान क्तघक्तसङ कक्तहले लामा पढ्थे त कक्तहले
सानोक्ततनो रिका क्तलएर काम पक्तन गररहाल्थे। क्तपता कतै पूजापाि र कमषकाण्ड गनष
जााँदा सहायकको रूपमा कक्तहले-काही ाँ सानु लामा पक्तन जाने गथे। त्यसरी क्तपतासाँग
नगएको बेलामा ईनले गाइ चराईनुपर्थ्यख । यसरी सानु लामाले ऄनेकौ ाँ समस्याहरूक्तसत
हातेमालो गदै अफ्ना बाल्यकालका ददनहरू क्तबताएको देक्तखन्छ। बाल्यकालदेक्तखका
सानु लामाका रूक्तचहरूका अधारमा ईनमा स्वाक्तभमानी बानीको बीजारोपण भएको
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देक्तखन्छ। क्तयनै बालसुलभ प्रकृ क्तत र स्वभावका अधारमा ईनको दकशोरावस्था र
प्रौढावस्था ऄक्तघ बढ्दै गएको देक्तखन्छ।

३.१.२ क्तशक्षा र कमषमय जीवन
यसऄन्तगषत यहााँ क्तभन्ना-क्तभन्ने रूपमा क्तशक्षा र कमषमय जीवनको ऄध्ययन प्रस्तुत
गररन्छ -

ऄ) क्तशक्षा
सानु लामाको क्तशक्षाको सुरुवात अफ्ना घरमै क्तपताबाट भएको क्तथयो। यसरी
ऄनौपचाररक क्तशक्षा चक्तलरहेको भए तापक्तन ईनलाइ ६ वषषको ईमेरमा स्थानीय ‘टासी
नामग्याल हाइ स्कु ल’ (ऄक्तहलेको टासी नामग्याल एकाडेमी)-मा सन् १९४५ सालमा
एक कक्षमा भनाष गररयो।४ क्तशक्षाको माध्यम ऄङ्रेजी भए तापक्तन नेपाली क्तवषय एक
कक्षदेक्तख नै ऄक्तनवायष क्तथयो। क्तसक्तकममा ईक्तहलेदक्ते ख नै क्तन:शुल क्तशक्षा भएको हुनाले
सानु लामाको क्तशक्षामा त्यस्तो िू लो टानष नसदकने बाधा अआपरेन। ५ सन् १९५३
सालमा ईनले मेरिकको परीक्षा ईत्तीणष गरेका क्तथए। यसै साल ईनले पक्तश्चम
बङ्गालको

वद्धवषवान

क्तस्थत,

‘महाराजाक्तधराज

क्तवजयचन्र

आक्तन्स्टच्युट

ऄफ्

आक्तन्जक्तनयररङ एन्ड टेनोलोजी’ मा आक्तन्जक्तनयररङको ऄध्ययन गनषका क्तनक्तम्त भनाष भए।
सन् १९५९ सालमा ईनी आक्तन्जक्तनयररङको पढाआ पुरा गरे र ईनी क्तसक्तकम फके ।
लामाको औपचाररक क्तशक्षा यही टुक्तङ्गए तापक्तन ईनी ऄनौपचाररक रूपमा भने ऄक्तहले
पक्तन ऄध्ययन, मननमा क्तनरन्तर रक्तहरहेका छन्। पढाआ सके र क्तसक्तकम फके कै वषषको
जून मक्तहनामा ईनी क्तसक्तकम सरकारको जनकायष क्तवभागमा क्तनयुि भए। यसरी क्तनयुि
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भएपक्तछ सानु लामा सरकारी कायाषलयमा धेरै वषषसम्म काम गरे र सन् १९९७ सालमा
सेवाक्तनवृत्त भए।

अ) कमषमय जीवन
कथाकार सानु लामा नेपाली साक्तहत्य जगत्मा ‘पद्मिी’ पुरस्कारले क्तवभूक्तषत हुने
पक्तहलो भारतीय नेपाली हुन्। पेसाले एकजना आक्तन्जक्तनयर रहेका लामाले साक्तहक्तत्यक र
गैर साक्तहक्तत्यक सङ्घ संस्थानहरूमा अफ्नो महत्त्वपूणष योगदान ददएका छन्। ईनले
भारतीय नेपाली राक्तिय पररषद् सन् १९९० सालका संस्थापक सक्तचव, क्तसक्तकम
ऄकादमीका ऄध्यक्ष, नेसनल बुस िस्ट, आक्तन्डया, नयााँ ददल्लीका सम्पादक य
सल्लाकार (नेपाली), बुद्धवज लाआट आन्टरनेसनल एसोक्तसएसनका ऄध्यक्ष, ऄक्तखल
भारतीय तामाङ बौद्धव सङ्घका संरक्षक, स्वामी क्तववेकानन्द के न्र मरासका अजीवन
सदस्य, पूवाषञ्चल सांस्कृ क्ततक के न्र कलकत्ताका सदस्य, क्तशक्षा ईपसक्तमक्तत वल्डष
फे लोक्तसप ऄफ् बुक्तद्धवस््सका सदस्य, नेपाली परामशष पररषद् (साक्तहत्य ऄकादमी), नयााँ
ददल्लीका सदस्य अदद क्तवक्तभन्न सङ्घ संस्था र सङ्गिनहरूमा क्तवक्तभन्न समयमा रही
सदक्रय रूपमा काम गरेको पाआन्छ। माक्तनसले जस्तो कमष गछष ईस्तै फल पाईाँ छ भने झै ाँ
सानु लामाले सदक्रय रूपमा क्तवक्तभन्न कायष गरे बापत् ईनी क्तवक्तभन्न पुरस्कारले
सम्माक्तनत पक्तन भएका छन्।

३.१.३ साक्तहक्तत्यक जीवन
लामा पररवारमा जन्मेर हुके का सानु लामाको पेशागत नाम गरूङससह लामा भए
तापक्तन ईनको साक्तहक्तत्यक नाम भने सानु लामा हो। स्व चन्रमान क्तघक्तसङका माक्तहला
छोरा सानु लामाको जन्मदेक्तख चौध वषषपक्तछ मात्रै कान्छा छोराको जन्म भएको हुनाले
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ईनी नै घरका सानु भाआ बक्तनरहे। घरका सबैले ईनलाइ सानु भनेर बोलाईने गदषथे।
भाआ नजन्मेसम्म कान्छा छोराको स्थान ओग्नपुगेका सानु लामा भाआ जन्मेपक्तछ पक्तन
यही नाममा नै यथावत रहें।६ घरको सबैले माया गरेर बोलाईने नाम सानुलाइ नै
साक्तहत्य क्षेत्रमा राख्ने ईनको प्रबल आच्छा रयो ो । त्यसैले साक्तहक्तत्यक जगत्मा ईनलाइ
सानु लामा भनेर नै क्तचक्तनन्छ।
क्तवद्याथी जीवनदेक्तख नै सानु लामाले साक्तहक्तत्यक दक्रयाकलापमा रुची राखेको
देक्तखन्छ। क्तनबन्ध लेखेर साक्तहत्यमा प्रवेश गने सानु लामा अफ्ना गुरु रक्तश्मप्रसाद
अलेबाट धेरै प्रभाक्तवत भएका क्तथए। ईनले लेखेको पक्तहलो क्तनबन्ध ʻखुकुरीको
अत्मकथाʼ क्तथयो जुन ऄब ऄप्राप्य छ। ईनका धेरै फु टकर साक्तहक्तत्यक लेखहरू ‘ददयालो,
ददयो, माक्तलङ्गो, प्रदक्रया, स्रष्टा र कनका’ अदद पत्र-पक्तत्रकाहरूमा प्रकाक्तशत भएका
छन्। सानु लामाका लघु कथाहरू क्तहन्दी, ऄङ्रेजी, ईदू,ष ऄसमीया र ईक्तडया
भाषाहरूमा ऄनुवाद भएका छन्।
सानु लामा नेपाली साक्तहत्यका प्रख्यात कथाकारहरूमध्ये एकजना हुन्। यस
सन्दभषमा घनश्याम नेपालले सानु लामाबारे लेखेका छन् – ‘नेपाली भाषामा कथा
लेख्ने भारतेली कथाकारहरूको लेखो लाईाँ दै खहनुनुपदाष रूपनारायण ससह, क्तशवकु मार
राइ, आन्र सुन्दास, आन्रबहादुर राइहरू हुाँदै अएर सानु लामा पक्तन ऄब नटेदकइ नहुने
एईटा नाम सोपान हो। यसलाइ फनुके र नाघेर खहनुदा आक्ततहास लरखराईाँ छ।’७ सानु
लामाका कथाहरू क्तसक्तकमेली रामीण पररवेशमा लेक्तखएका छन्। ईनमा एकाक्ततर
रामीण जीवनको यथाथष, नाता सम्बन्ध, सामाक्तजक सम्बन्ध, ऄनेकतामा एकता जस्ता
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कु राहरूको ऄङ्कन रहेको पाआन्छ भने ऄकाषक्ततर वगष सङ्घषषको क्तचत्रण पाआन्छ। सानु
लामाले अफै ले देखेका, भोगेका, कु राहरूलाइ नै पृष्िभूक्तम बनाएर कथा लेखे तापक्तन
ईनका कथाले क्तवशेष रूपमा सम्पूणष नेपालीहरूको जीवनवृत्त बोके को हुन्छ। ईनका
कथामा क्तसक्तकमको प्राकृ क्ततक वातावरणको क्तचत्रण रहेको पाआन्छ। ईनका कृ क्ततहरू
यहााँ क्तनम्न ताक्तलकामा राखेर प्रस्तुत गररन्छ –

ताक्तलका सङ्ख्या २

१. कथा सम्पद् (सन् १९७१ )
२. मृगतृष्णा (सन् १९९० )
३. सूयषको तेस्रो दकरण (सन् २००८)
१. कथा सङ्रह

४. सानु लामाका साना कथाहरू (कल्पना
क्तत्रपािीद्वारा सम्पाददत कृ क्तत, सन् २००८)

१. भगवान बुद्धव, जीवन र दशषन (सन् १९९३)
२. ऄनुवाद

२. गुरु पद्म सम्भव भाग १, २ (सन् १९९३)
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३. ईपन्यास

१. क्तहमालचुली मक्तन्तर (सन् १९९८)

४. गीत सङ्रह

१.जहााँ बग्छ रटस्टा रक्तङ्गत (सन् २०००)

५. क्तनयात्रा

१. अाँगन परक्ततर (सन् २००१)

६. क्तनबन्ध

१. क्तसक्तकममा नेपाली साक्तहत्यको गक्ततक्तवक्तध
एईटा चचाष संक्तक्षप्तमा (तेस्रो कथा सङ्रहक्तभत्र
राक्तखएको छ)।

यसरी ईि ताक्तलकाका अधारमा सानु लामाले अफ्नो कलम कथा क्तवधामा मात्र
सीक्तमत नराखेर साक्तहत्यका ऄन्य क्तवधाहरूमा पक्तन चलाएका छन् भन्ने कु रा स्पष्ट
हुाँदछ।

३.१.४ वैवाक्तहक र पाररवाररक जीवन
सानु लामा सरकारी कायषमा सङ्लग्न भएको पााँच वषषपक्तछ ऄथाषत् पच्चीस वषषको
ईमेर पुग्दा दार्थजक्तलङ क्तनवासी प्रतापससह योन्जनक ऄन्तरी छोरी कमला योन्जनसाँग
सन् १९६४को जनवरी २६ ताररकको ददन क्तववाह गरी अफ्नो पाररवाररक जीवनमा
प्रवेश गरे का हुन्। ईनको क्तववाह अफ्नै वासस्थानमा तामाङ रीक्तत ऄनुसार सुसम्पन्न
भएको क्तथयो। ईनी दुइजना छोरा खाण्डु प ररन्छेन लामा र क्तभषु लामा ऄक्तन दुइ छोरी
ऄनुषा लामा र प्रेरणा लामा गरी जम्मा चारजना सन्तानका क्तपता हुन्।
सानु लामा अफ्ना जीवन चलाईन र पाररवाररक दाक्तयत्व क्तनभाईन ईनी एईटै
पेशा ऄक्तभयन्तामा नै क्तनभषर रहेको देक्तखन्छ। लामाक धमषपत्नी कमला लामा पक्तन
क्तशक्तक्षकाको कायषमा सङ्लग्न क्तथआन् तर छोराछोरीको क्तशक्षाददक्षालाइ मध्यनजर राख्दै
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जाक्तगरबाट टाढा रहन पुक्तगन र अफ्ना नानीहरूको भक्तवष्य ईज्वल बनाईन सधै
जुरटरक्तहन्। यसरी सानु लामाको पाररवाररक जीवनलाइ हेदाष सुखमय नै देक्तखन्छ।

३.१.५ धार्थमक सानु लामा
सानु लामाका क्तपता अफै गुम्बाका लामा भएका नाताले ईनी क्तपतासाँग गुम्बा जाने र
प्रवचनहरू सुन्ने गदषथे। यसरी सानैदेक्तख बौद्धवधमषप्रक्तत बसेको अस्था सानु लामामा िू लो
हुाँदै गएपक्तछ यसको ईत्तरोतर क्तवकास हुाँदै गएको पाआन्छ । ऄत: लामा पररवारमा
जन्मेका सानु लामाको बाल्यावस्थादेक्तख नै बौद्धवधमषमा गक्तहरो अस्था रहेको पाआन्छ।
ईनी बाबुसाँग कक्तहले-काही ाँ पूजापाि र कमषकाण्ड गनष जजमान कहााँ पक्तन जाने गथे।
ईमेरसाँगसाँगै धमषप्रक्तत ईनी ऄझ अस्थावान् र धमषभीरु बनेको देक्तखन्छ। पररवारमा बौद्धव
संस्कारऄनुरुप क्तवक्तभन्न समयमा परम्पराऄनुरुप अयोजन गररने क्तवक्तवध चाड
पवषहरूमा अफू लाइ सहभागी गराईने गदषथे भने यसबाट पक्तन क्तयनमा बौद्धव संस्कार र
परम्पराप्रक्तत झुकाव क्तवकक्तसत हुाँदै गएको देक्तखन्छ। यस प्रकार ईनी बौद्धव दशषनबाट क्तनकै
प्रभाक्तवत रहेका छन्।
सानु लामा ऄक्तखल भारतीय तामाङ बौद्धव सङ्घका ऄध्यक्ष पक्तन रक्तहअएका छन्।
ईनी हरेक क्तबहान गान्तोकक्तस्थत प्यालेस गुम्बा जाने गछषन्। ८ सानु लामाको
जीवनशैलीलाइ क्तनयाल्दा ईनीक्तभत्र लोभ, ऄज्ञान र ररस जस्ता नराम्रा ऄवगुणहरू
पटकै देखखदैनन्। यसका साथै धमष मानव जाक्ततको क्तनक्तम्त हो भन्ने क्तवश्वास ईनीक्तभत्र
रहेको पाआन्छ।
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चुक्तनलाल क्तघक्तमरे (सन् २००५), पद्मिी सम्मानद्वारा क्तवभूक्तषत कथाकार सानु लामा (जीवनी पुस्तक),
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३.२ सानु लामाको कृ क्ततत्वको पररचय
सानु लामा कथाकारका रूपमा प्रख्यात भए तापक्तन ईनले अफू लाइ यस क्षेत्रमा मात्रै
सीक्तमत राखेका छैनन्। ईनी कथाकारका साथसाथै कु शल गीतकार, ईपन्यासकार,
क्तनयात्राकार, क्तनबन्धकार तथा ऄनुवादक पक्तन हुन्। यहााँ क्तयनै कु राहरूबारे सक्तङ्क्षप्त
रूपमा क्तववरण गररने छ।

३.२.१ सानु लामाका कथाकृ क्ततहरूको पररचय
भारतीय नेपाली कथा साक्तहत्यमा सानु लामाको स्थान महत्त्वपूणष रहेको छ। ईनका
तीनवटा कथा सङ्रह प्रकाक्तशत छन्, ती हुन् ʻकथा सम्पद्ʼ (सन् १९७८), ʻमृगतृष्णाʼ
(सन् १९९०) र ʻसूयषको तेस्रो दकरणʼ (सन् २००८)। यी बाहेक ईनका साना कथाहरू
पक्तन छन् । इक्तन्दरा राइ र सुरेखा प्रधान (जन्मना राइ)-को सम्पादनमा प्रकाक्तशत हुने
ʻगोक्तजकाʼ पक्तत्रकामा सन् १९८२ को ददसम्बर ३, ऄङ्क ५, वषष ३ मा ती लघु कथाहरू
प्रकाक्तशत भएका छन्। क्ततनै लघु कथालाइ कल्पना क्तत्रपािीले सम्पादन गरी सन् २००७
सालमा ʻसानु लामाका साना कथाहरूʼ शीषषक ददएर पुस्तकाकारमा प्रकाक्तशत गरेक
छन्। यस कथा सङ्रहहरूक्तभत्रका कथाहरूको सक्तङ्क्षप्त पररचय तल प्रस्तुत छ।

ऄ) ‘कथा सम्पद्’ कथा सङ्रहक्तभत्रका कथा
सन् १९७८ मा प्रकाक्तशत ʻकथा सम्पद्ʼ सानु लामाका कथाहरूको पक्तहलो सङ्रह हो।
सन् १९९५ मा यसको दोस्रो संस्करण पक्तन प्रकाक्तशत भएको छ। यस कथा सङ्रहक्तभत्र
जम्मा १२ वटा कथाहरू छन्, ती हुन् १) स्वास्नीमान्छे, २) पहाडी फू ल कााँडाकै माझ,
३) ऄनुकम्पा, ४) गौरी, ५) आयर्ररङ, ६) फु बाषले गाईाँ छोड्यो, ७) कमला, ८) बलराम
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थापाको कथा, ९) ऄक्तसनाको मान्छे, १०) खानीटारमा एकददन, ११) तृक्तषत मरुद्यान
र १२) सम्पक्तत्त। यहााँ क्रमैले यस कथाहरूको सङ्क्षेपमा चचाष गररन्छ -

￭ स्वास्नीमान्छे
प्रस्तुत कथा क्तसक्तकमको क्तसङ्ताम बजारक्तस्थत कच्चा लाआनको पररवेशलाइ क्तलएर
लेक्तखएको हो। यस कथाको शीषषकले नै कथावस्तुक्ततर पूवषसङ्के त गरेको पाआन्छ।
कथामा िू लीकान्छीले क्तमङमाको दुव्यषवहारलाइ एईटी स्वच्छहृदया

वीराङ्गनाले

गनुषपने प्रत्याक्रमणद्वारा परास्त गररददएक छ। नारी ऄबला र दुबषल तथा क्तनकृ ष्ट
जीवन मात्र हुाँदन
ै न्, ईनीहरू शक्तिस्वरूपा र पक्तवत्र हुन्छन् भन्ने जानकारी ददनका
क्तनक्तम्त कथाकारले िु लीकान्छीलाइ थानामा ईभऄयाएर साहस विव्य ददन लगाएका
छन्। कथामा एकाक्ततर क्तनम्नमध्यम वगषका माक्तनसको जीवन शैलीको क्तचत्रण छ भने
ऄकाषक्ततर नेपाली, भोटे, लाप्चे तथा मुसलमान अदद क्तवक्तभन्न सम्प्रदायका
माक्तनसहरूमाझ रहेको सम्प्रीक्तत र साभावना ऄक्तङ्कत पाआन्छ।

￭ पहाडी फू ल कााँडाकै माझ
यो कथा पक्तश्चम क्तसक्तकमऄन्तगषत रहेको क्ततक्तमताकुष गाईाँ को वषाषकालीन पररवेशमा
लेक्तखएको हो। यसमा पदमबहादुरमाफष त् दैक्तनक जीवनमा खरटखाने क्तनम्नवगषका
माक्तनसहरूको कारुक्तणक अवस्थालाइ क्तचत्रण गनष सफल भएको देक्तखन्छ। कथामा
पदमबहादुरको आच्छा पैसा कमाएर अफ्नी छोरी ददलमायाको धुमधामसाँग क्तवहे
गररददने हुन्छ। तर ईसको आच्छा पूणष भएको छैन। पररक्तस्थक्ततसाँग जुझ्न नसदा ऄथाषत्
कमाएको सबै पैसा चोरी भएको अघात सहन नसके र ईसले अत्महत्या गरेको छ भने
ईता दुआ वषषपक्तछ छोरीको पक्तन अकक्तस्मक मृत्यु हुन्छ।
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￭ ऄनुकम्पा
कथामा मानक्तसक र शारीररक कमी कमजोरीका कारणले व्यक्तिमा ईब्जेको हीनताभास
प्रस्तुत गररएको छ। बहु पात्र प्रयोग भएको यस कथामा रामीण पररवेशमा प्रचक्तलत
ऄन्धक्तवश्वास टङ्कारो रूपमा देक्तखन्छ। यस कथाक्तभत्र प्रेममा ऄक्तवश्वासको र
धमषप्रक्ततको अस्थामा ऄक्तस्थरता साथै सामाक्तजक यथाथषताको प्रयोग प्रचुर मात्रमा
भएको छ। यसका साथै पुरुष दम्भमाक्तथ व्यङ्ग्य गदै कथाले पुरुषप्रधान नेपाली
समाजमा नारीको दयनीय क्तस्थक्ततप्रक्तत सहानुभूक्तत दशाषएका छन्।

￭ गौरी
ʻस्त्रीको चररत्र र पुरुषको भाग्य जान्न सदकन्न̕९ भन्ने कथनबाट कथाको प्रारम्भ
गररएको छ। यस कथामा नारी पात्र गौरीले नारीमा पक्तन पुरुष सरह स्वक्तनभषर
हुनसने क्षमता हुन्छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेक छ। यद्यक्तप उ घरबाट टाढा गएर
जाक्तगर भइ बसेकोमा घर-क्तछमेक लगायत अफ्नै दाजू क्तवक्रम समेतले ईसको
चररत्रमाक्तथ शङ्का गरे का छन्। गौरीले प्रायः के टा साथीहरूको सङ्गत मन पराईाँ छे
भने बाबु र दाजुलाइ यही कु रा पटकै मनपदैन। यस कथामा पाररवाररक समस्याले
गदाष द्वन्द्वको ईत्पक्तत्तका साथै सङ्घषषको भोगाआ स्पष्ट देक्तखन्छ।

￭ आयर्ररङ
यस कथामा भावनात्मक प्रेमको क्तचत्रण भएको पाआन्छ। कथामा भावुक रोमान्सेली
प्रणय सम्बन्ध भए पक्तन ऄन्तमा प्रेम क्तवयोगात्मक देक्तखन्छ। कथामा पुरुष पात्र देवले
शकु न्तलालाइ ऄसीक्तमत प्रेम गरेको हुन्छ। तर क्तववाह नभइ शकु न्तलाको मृत्यु भएपक्तछ

९
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उ जीवनभरर ऄक्तववाक्तहत रहेर पक्तन क्तववाक्तहत जस्तै जीवन क्तबताआरहेको क्तचत्रण
पाआन्छ। प्रस्तुत कथाका शकु न्तला र देवको प्रणय पक्ष कारुक्तणक छ।

￭ फु बाषले गाईाँ छोड्यो
यस कथामा फु बाष र ईसक ददवङ्गत पत्नी गोमतीको कारुक्तणक कथा-व्यथा पाआन्छ।
मृत्युपक्तछ बौद्धव धमषऄनुसार बनाआने ‘माने’लाइ कथाकारले फु बाषमाफष त् प्राथक्तमकता
ददएको पाआन्छ। क्तवगतको यथाथष र वतषमानको व्यथासाँग जोक्तडएको यस कथामा
गोमतीको अकक्तस्मक मृत्युपक्तछ पीडाबोधले गदाष फु बाष क्तचन्तारस्त भएर एलोपना
ऄनुभव गछष। यस कथामा गोमतीको मायामा गाईाँ मा बस्न नसके को फु बाषको
करुणाजन्य पीडा छ।

￭ कमला
यस कथामा राजतन्त्रकालीन क्तसक्तकमेली जनतामाक्तथ सामन्तीहरूले गरे को ऄत्याचार,
ऄन्याय तथा शोषणको एक पक्ष प्रस्तुत गररएको छ। सामन्ती रायबहादुर र रिकादार
जगतससहले गरीब मानवीरको िम शोषण र ईसक छोरी कमलासाँग

गरेको

ऄमानवीय व्यवहारको पररणाम स्वरूप कमलाको मृत्यु भएको देखाआएको छ।
मानवीरले रिकादारलाइ ऄनावश्यक मात्रमा क्ततरो बुझाईन नसदा र तोदकएको
म्यादसम्म पर्थखमाग्दा त्यो कु चक्र रक्तचएको क्तथयो। यसरी मानवीरप्रक्तत िे केदारशाहीले
गरेको ऄनाक्तधकार, शोषण, ऄमानवीय ऄत्याचारसाँगै क्तनम्नवगीय जीवनको कारुक्तणक
र दुःखान्त क्तचत्रण गरे र कथाकारले मानवताको क्तनक्तम्त गुहारेका छन्। रिकादारले समय
नपुगी रिका बुझाईन लगाईाँ दा पक्तन दरररताले गदाष क्तनम्न वगषका माक्तनसले के ही गनष
सिै नन् भन्ने सामाक्तजक यथाथषको क्तचत्रण कथामा पाआन्छ।
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￭ बलराम थापाको कथा
यस कथाको पृष्ठभूक्तम पक्तश्चम क्तसक्तकमको क्तबररङ बजारदेक्तख असामको तेजपुर ऄक्तन
ाँ
नेपालको राजधानी कािमाडौसम्म
फै क्तलएको छ। अर्थथक क्तस्थक्तत कमजोर भएकाले
कथाको पात्र बलराम थापा कक्तहले गान्तोक त कक्तहले कािमाडौ ाँ तथा तेजपुर गएर
बसेको ईल्लेख गररएको छ। कथामा बलराम थापाले सौता क्तभर्यायाएपक्तछ ईसक प्रथम
पत्नी माया माआतमा गएर बसेक छ। यसका साथै बलरामको मृत्यु भएपक्तछ ईसक
दोस्री पत्नी माला पक्तन सौताकै माआतमा अिय क्तलन पुगेक छ। यस कथामा अर्थथक,
ाँ
सामाक्तजक तथा मानक्तसक ऄवस्थाले गदाष बलराम भौताररएको
देक्तखन्छ भने मालाको
ममताहीनता र मायाका क्तपताको माया, दया तथा प्रेमजस्ता मानवीय गुण देखाआएको
छ। प्रस्तुत कथामा लोग्नेद्वारा पररत्याग गररएक मायाको जीवन अाँसुमा डु बेको छ
भने माला पक्तन यस पीडाबाट मुि देक्तखन्न।

￭ ऄक्तसनाको मान्छे
सानु लामाले मानव क्तवकासको सभ्यतालाइ सूक्ष्मतासाथ क्तनरीक्षण गदै वतषमानको
क्तवसङ्गक्ततपूणष मानवीय सभ्यतालाइ प्रस्तुत कथामा क्तचत्रण गरेका छन्। क्तवज्ञानको
ईदयसाँगै जक्तन्मएको युद्धवक्तवभीषीकादेक्तख ऄनेक क्तवकृ क्तत र कु ण्िालाइ यहााँ व्यि
गररएको छ। मूलतः बालमनोक्तवज्ञानमा अधाररत प्रस्तुत कथामा पररवारक्तभत्रका
क्ततता-क्तमिा घटनाहरू र ऄक्तभभावकको प्रक्ततकु ल मानक्तसकताको पक्तन क्तचत्रण रहेको
पाआन्छ। सुरुमा व्यस्ताताको कारणले बाबुले छोरा-छोरीको मनसाय नबुझेको र पक्तछ
पुनः ऄनुभव गरे र ईनीहरूको खुसीको हकदार भएको देक्तखन्छ। बाबुले ऄक्तसनाको
मान्छे बनाएर नानीहरूलाइ हृदयदेक्तख नै स्नेहले बााँधेपक्तछ पररवारमा खुसीको लहर
छाएको देक्तखन्छ।
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￭ खानीटारमा एकददन
यस कथामा जीवन गोरे टोमा भोग्नु परेका ईतार चढाव, पीडा, व्यथा तथा घात
प्रक्ततघात अददको ऄङ्कण रहेको छ। बहु पात्र प्रयोग भएको प्रस्तुत कथा क्तनम्न वगषका
िमजीवी माक्तनसहरूको जीवन यापन पद्धवक्ततसाँग सम्बक्तन्धत भए तापक्तन यसमा मुख्यतः
मुख्य पात्र मङ्गलेको पररवार क्तवघटनको कथा पाआन्छ। वस्तुतः यस कथामा प्रक्ततकू ल
सामाक्तजक व्यवस्था तथा अर्थथक समस्या र मानक्तसक द्वन्द्व अददको क्तचत्रण गररएको
छ।

￭ तृक्तषत मरुद्यान
यो एईटा पाररवाररक कथा हो। यस कथामा ऄन्धक्तवश्वास, सामाक्तजक कु संस्कार र
अर्थथक तथा मानक्तसक द्वन्द्व सुरुदेक्तख ऄन्त्यसम्मै देक्तखन्छ । यसमा दाम्पत्य जीवनको
व्यथा क्तचत्रण गररएको पाआन्छ। प्राकृ क्ततक रूपले नै िक्तगएका क र्थतमान र बािीको
ऄव्यि आच्छा यसमा पोक्तखएको छ। ऄतः रामीण जीवनका ऄनेकौ ाँ समस्या र सन्तान
नहुाँदाको ऄनुभव तथा पीडा यस कथाको के न्रक्तवन्दु देक्तखन्छ।

￭ सम्पक्तत्त
प्रस्तुत कथा ‘कथा सम्पद्’क्तभत्रको ऄक्तन्तम कथा हो। माक्तनसले जीवनमा कमाएको धन
ऄक्तस्थर सम्पक्तत्त हो भने ऄध्ययन गरे र कमाएको ज्ञान क्तस्थर सम्पक्तत्त हो भन्ने नै यस
कथाको मूल अशय रहेको पाआन्छ। यसका साथै यसमा सानु लामाले क्तसङ्गो जीवन
दशाषईन ऄतीतका क्तविृङ्खक्तलत घटनाहरूको कोलाज क्तचत्र कोरेका छन्।
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अ) ‘मृगतृष्णा’ कथा सङ्रहक्तभत्रका कथा
सानु लामाको ʻमृगतृष्णाʼ (सन् १९९० ) कथा सङ्रहमा जम्म १० वटा कथाहरू
सङ्कक्तलत छन् । ती हुन् १) यसरी क्तबत्छ ददन, २) ज्योक्ततक्तबनाको ईज्यालो, ३)
रम्मीमा क्तसवेन्स्-एईटा ऄनुक्रम, ४) संयोग, ५) घाम छाया (१), ६) घाम छाया (२),
७) पैयुाँ फु लेको ददन, ८) पाहुना, ९) तृक्तप्त र १०) मृगतृष्णा। यहााँ क्तयनै कथाहरूको
सङ्क्षेपमा ऄध्ययन प्रस्तुत गररन्छ -

￭ यसरी क्तबत्छ ददन
प्रस्तुत कथामा म पात्रको जीवनका बाल्यकालीन रमाआला घटनाहरू संस्मरणका
रूपमा राक्तखएका छन्। कथामा ईनी बाल्यकालदेक्तख यौवन कालसम्मको लामो दुरी
पार गररसके पक्तछ सानु छाँदा कााँचो ओखर र अलुबखडा फोरेर खाएका घटनाहरूको
सम्झना गदै वतषमानमा पक्तन रमाआलो माक्तनरहेको देखाआएको छ। बालक्र डाको
ददनहरूको सम्झना र तत्कालीन प्राकृ क्ततक मोहनीको स्मरण पुनषजीक्तवत हुन्छ। ईसको
ऄवचेतनाले सधैं त्यही शैशवको स्वगीय स्मृक्ततको अनन्द खोक्तजरहेको हुन्छ। सहरको
याक्तन्त्रक जीवनदेक्तख टाढा प्रकृ क्ततको सुरम्य काखमा पात्र रमाएका छन्। सानु लामाको
यस कथालाइ स्वच्छन्दतावादी धारणाका अधारमा लेक्तखएको मान्न सदकन्छ।

￭ ज्योक्ततक्तबनाको ईज्यालो
सानु लामा यस कथामा अफ्ना दाशषक्तनक क्तवचार व्यि गदषछन्। प्रस्तुत कथामा
इश्वरीय शक्तिप्रक्तत अक्रोश व्यि गररएको छ साथै वैज्ञाक्तनक ईपलक्तब्धप्रक्तत ऄनास्था
प्रकट गररएको छ भने यी दुवैको ऄक्तस्तत्वलाइ स्वीकाररएको पक्तन छ। ‘त्यही समयदेक्तख
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चन्राले सूयष नारायणको व्रत प्रत्येक रक्तववार क्तलन थाक्तलन्।’१० भन्नाले इश्वरीय
शक्तिप्रक्तत अस्था राखेको तथा भगवानको ऄक्तस्तत्वलाइ स्वीकाररएको बुक्तझन्छ। यस्तै
प्रकारले इश्वरीय शक्तिप्रक्तत अक्रोशका शब्दहरू यस प्रकार छन् – ‘ज्योक्ततक्तबनाको यो
ईज्यालो साराले अाँखाले देखेर पाप गछषन्, दण्ड मन्दालाइ।’११ यसमा इश्वरीय शक्ति र
भौक्ततक शक्तिभन्दा अत्मा क्तवश्वासलाइ नै प्राथक्तमक शक्तिका रूपमा क्तलआएको पाआन्छ।
यसका साथै प्रस्तुत कथा बालमनोक्तवज्ञानमा अधाररत रहेको पक्तन पाआन्छ। कथामा
एईटी नेत्रहीन छोरीको भक्तवष्यलाइ क्तलएर क्तचक्तन्तत पररवारको दयनीय ऄवस्थाको
क्तचत्रण गररएको छ। दृक्तष्टक्तवहीन सात वषषक छोरी मन्दामा यो कथा के क्तन्रत रहेको छ।

￭ रम्मीमा क्तसवेन्स् एईटा ऄनुक्रम
मृत्युलाइ माक्तनसले अकक्तस्मक प्रकोप माने तापक्तन यो ता अत्माको ऄनुक्रम हो,
संसारको गक्तत हो। प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट सानु लामाले यसै कु रालाइ नवीन
प्रकारले प्रस्तुत गरे का छन्। ईनले यस कु रालाइ कथामा यसरी राखेका छन् – ‘मृत्यु
क्तनत्यताको ऄनुक्रममा एईटा क्षक्तणक लौदकक क्तविृङ्खलता मात्र हो, अत्माले यस
ऄनुक्रमको पुनरषहण गररबस्छ। सांसाररक ऄस्थायीपनमा ब्रह्माण्डको क्तनत्यता क्तनभषर
गछष, यो ऄकल्पनीय ऄनुक्रमको कारण यही ऄस्थायीपन हो।’१२
यसमा कथाकारले धीरजक पत्नी लक्ष्मीको मृत्युको घटना वणषन गरेर कथाको
पररवेश कारुक्तणक बनाएका छन्। यसरी कथामा वर्थणत धीरजक पत्नीको देहान्त
भएको कु राबाट कथावस्तु सुरु भएको छ। यस कथामा एकाक्ततर धीरज अफ्नी पत्नीको
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सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, क्तसक्तकम साक्तहत्य पररषद्, गान्तोक, क्तसक्तकम, पृ ७
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सानु लामा,(सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ ११
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सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ १८
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मृत्युले दुःखी भएको छ भने ऄकाषक्ततर गाईाँ लेहरूले रम्मी खेल खेलेर धीरजको मनलाइ
शान्त्वना ददने ऄथवा ईसको मनको पीडा क्तबसाषईने प्रयास गररएको देक्तखन्छ।

￭ संयोग
यस कथामा सन्तान नहुनाले मञ्जरी र गौतमका माझमा मनोमाक्तलन्य अएको छ। यसै
कारण ईनीहरूको दाम्पत्य जीवन के ही समयसम्म मात्र सफल भएको छ। दाम्पत्यका
सम्बन्धमा क्तवश्वास र पररपवता भन्ने क्ततनीहरूमा देखखदैन। मञ्जरी क्तववाक्तहत भएर
पक्तन नानी जन्माईने क्षमता अफू मा नभएको खबर पाएपक्तछ जीवनको यथाथषदक्ते ख
भाग्न खोज्छे। कहााँसम्म भने ऄपररक्तचत िाईाँ मा गएर नाम समेत पररवतषन गरी क्तशक्षण
पेसामा लाग्दछे। यसरी ईसले गौतमको प्रेममा अघात पुर्याएक छ भने ईता गौतमले
पक्तन ऄकख क्तववाह गरेको छ। कथाको ऄन्त्यक्ततर मञ्जरीले अददत्यक्तसत पुनः क्तववाह
गछे।

￭ घाम छाया (१) र घाम छाया (२)
सानु लामाले घाम छाया कथालाइ दुइ भागमा क्तवभाजन गरी प्रस्तुत गरे का छन्।
वास्तवमा ईि दुवै कथाहरू जीवनको दुइ पाटालाइ क्तलएर लेक्तखएको देक्तखन्छ। पक्तहले
भागमा नरेश र पारोलता एका-ऄकाषप्रक्तत प्रेम बन्धनमा बााँक्तधएर क्तववाक्तहत जीवन सुरू
गरेको सुखमय जीवनको क्तचत्रण गररएको छ। दोस्रो भागमा क्ततनीहरूको छोरा बन्टीको
जन्म हुन्छ तर नरे शको ऄनुपक्तस्थक्ततमा छोरा क्तबरामी हुन्छ र ऄस्पतालमा बालकको
ऄनायसै मृत्यु हुन्छ। ईि दुइ भागमा क्तवभाक्तजत गरी लेक्तखएको कथामा नरेश र
पारोलताको जीवन घाम छाया जस्तै भएको देखाआएको छ। एकाक्ततर क्ततनीहरू माझ
प्रेम भएपक्तछ क्तववाक्तहत जीवनको थालनी र छोरा बन्टीको जन्मले ज्योक्ततको प्रतीक
घाम देक्तखन्छ भने ऄकखक्ततर बन्टीको ‘मृत्यु’ छायाको प्रतीक बन्न गएको छ।

८१

￭ पैयुाँ फु लेको ददन
यस कथामा एकाक्ततर गोपाल र सन्ध्या माझको प्रेम र ऄकाषक्ततर रामीण जीवनको
तस्वीरलाइ क्तवषयवस्तु बनाआएको छ। प्रस्तुत कथा गोपालले दैक्तनक जीवनयापनका
क्तनक्तम्त गरे को सङ्घषष, गोपाल र सन्ध्याक्तबचको प्रेम, क्तसक्तकमको प्राकृ क्ततक सौन्दयष र
सामाक्तजक यथाथाषको वणषनमा के क्तन्रत रहेको पाआन्छ। यसका ऄक्ततररि यसमा
कथाकारले नारीपुरुष एका-ऄकाषका पूरक हुन् भन्ने कु रातफष आक्तङ्गत गदै कथाको काका
पात्रमाफष त् यसरी अफ्ना क्तवचार व्यि गरे का छन् ‘क्तबहे गनुषपछष। यो क्तनयम हो,
क्तनयमको पालन गनुषपछष। ब्रह्माण्डको क्तनयक्तमततामा सदा, सवषदा बााँक्तधएर रहनु
स्वाभाक्तवक िान्नु पछष। यो स्वाभाक्तवकतालाइ बाध्यता नभन्नु । बाध्यता ऄकै थोक हो।
मान्छे भएर क्तनयक्तमततालाइ डोर्याईन सनुपछष।’१३

￭ पाहुना
प्रस्तुत कथाले नेपाली समाजमा चक्तलअएको संस्कारगत परम्परा र रीक्ततररवाजलाइ
दशाषएको पाआन्छ। सानु लामाले अफ्ना कथामा क्तनम्नवगीय क्तवपन्नतारस्त जीवनका
ईकाली, ओह्रालीको क्तचत्रण गनाषका साथै एकाध कथामा सम्पन्न पररवारको पक्तन
क्तचत्रण गरेका छन्। प्रस्तुत कथालाइ यसको एईटा ईदाहरणका रूपमा क्तलन सदकन्छ।
यसैले ईनका कथाले दुःख र दरररता मात्र कथा लेखनको क्तवषयवस्तु नभएर सुख र
समृक्तद्धव पक्तन कथाकै लेख्य क्तवषय हुन सछन् भन्ने कु राको प्रमाण ददएको पाआन्छ। यस
कथामा पुगीसरी भएको तथा कामकाजले सम्पन्न भएको पररवारद्वारा ऄक्ततक्तथ,
अफन्तहरूको सेवा सत्कार गररएको वणषन छ।

१३
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￭ तृक्तप्त
प्रस्तुत कथामा कथाकारले नारीको मानक्तसक द्वन्द्वलाइ के लाईने प्रयास गरे का छन्।
यस कथामा छु नी पाल्मो मानक्तसक द्वन्द्वले क्तवचक्तलत भएक युवती हो। चेतनिीलाइ
एकोहोरो प्रेम गरेर उक्तभत्र द्वन्द्वको क्तसजषना भएको छ। वास्तवमा छु नी पाल्मोले
ऄनक्तभज्ञ रहेर मन-मनै प्रेम गरररहेक हुन्छे। तर चेतनिी क्तववाक्तहत भएको कु रो थाहा
पाएपक्तछ छु नी पाल्मोको एकतफी प्रेम क्तवथोक्तलएको छ। यसरी यस कथामा छु नी
पाल्मोको मोह भङ्ग हुनु नै कथाको मूल क्तवषय देक्तखन्छ। ऄतः प्रस्तुत कथामा प्रेमको,
आच्छाको, चाहनाको, मागको, अकांक्षाको तथा तृक्तप्तको चाह अफू मै क्तनवाषक्तहत
राखेसम्म सम्भावनीय छ तर वायो  यथाथषलाइ त्यसक्तभत्रको समभागी बनाईन पदाष त्यो
ध्वस्त बन्छ चूणष, क्तवचूणष बन्छ भन्ने सोचेको अदशष र भोगेको यथाथषलाइ पक्तन कथामा
देखाआएको छ।

￭ मृगतृष्णा
पुस्तकको शीषषक कथाका रूपमा रहेको ‘मृगतृष्णा’मा क्तसद्धवाथष गौतमले जन्म, मृत्यु र
कष्टको ऄनुभव गरेर बुद्धवत्व प्राप्त गरे को कु रा प्रस्तुत गररएको छ। कथामा वृद्धव व्यक्ति
सक नसक ईनीक्ततर बढेको, ईसलाइ सानो के टाले ईक्तछनेर ऄक्तघ बढेको र के ही
समयको ऄन्तरलपक्तछ मलामीहरू लास बोके र अएको दृश्यले लेखकलाइ भावक्तवह्वल
बनाएको अभास हुन्छ। ‘एईटै अत्मा क्तनस्के र जााँदा शरीर खोक्रो हुन्छ, ऄथषहीन।’१४
भनेर सानु लामाले संसार क्षक्तणक सपना हो, जसको कु नै ऄथष हुाँदन
ै भन्ने बुझाईन
खोजेको प्रतीत हुाँदछ। यसका साथै संसार एईटा भ्रम हो, भौक्ततक पदाथष भ्रम हो र
यथाथष सत्य अत्मा हो, जसको ऄक्तस्तत्वक्तबना संसार जडमय हुन्छ भन्ने सत्य कु रा प्रस्तुत
कथामाफष त् बुझाईने प्रयास गरेका छन्।
१४
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आ) ‘सूयषको तेस्रो दकरण̕’ कथा सङ्रहक्तभत्रका कथा
ʻसूयषको तेस्रो दकरणʼ (सन् २००८) सानु लामाको प्रस्तुत कथा सङ्रह हालसम्म
प्रकाक्तशतमध्ये ऄक्तन्तम वा तेस्रो सङ्रह हो। यसमा जम्मा बाह्रवटा कथाका साथै एईटा
लेख पक्तन समावेश गररएको छ। ती हुन् १) क्तबहान हुन नसके को रात, २) साआनो, ३)
टी शटष, ४) रेशी बक्तगरहेछ, ५) समपषण, ६) सात भाआक चेली, ७) म भगवान भएाँ, ८)
सूयषको तेस्रो दकरण, ९) पेन्सन, तमा र गाडी, १०) सन्तानको सुख, ११) छु ाँदै जाने
सम्झनाहरू, १२) के ही अफ्नो के ही ऄरूको र १३) ‘क्तसक्तकममा नेपाली साक्तहत्यको
गक्ततक्तवक्तध’ एईटा चचाष संक्तक्षप्तमा (लेख)। यहााँ ईि कथाहरूको ऄध्ययन सङ्क्षेपमा
क्तनम्न प्रकारले प्रस्तुत गररन्छ –

￭ क्तबहान हुन नसके को रात
प्रस्तुत कथामा के ही क्तभन्न कथाक्तशल्प रहेको पाआन्छ। यसमा ऄतीतगभी कथावस्तु छ।
कथाले क्ततब्बतमाक्तथ क्तचक्तनयााँ ऄक्ततक्रमणको ऐक्ततहाक्तसकतालाइ समेटेको छ। क्ततब्बतबाट
शरणाथीका रूपमा क्तसक्तकम पसेका एकजना वृद्धव क्ततब्बतीको ऄतीतमोहको
सेरोफे रोमा कथा क्तनर्थमत पाआन्छ। यसमा ‘डु ङजा समारोह, दकचु नदी, सेरा र ड्रेपुङ
गुम्बा, क्तलङ्खोर गाईाँ ’१५ जस्ता वास्तक्तवक नाईाँ हरूको प्रयोगले क्तवश्वासनीयता प्रदान
गरेकोछ। ऄतः नेपाली कथाका क्षेत्रमा यसलाइ ऐक्ततहाक्तसक पक्षको ईाघाटन गरी
लेक्तखएको महत्त्वपूणष कथा मान्न सदकन्छ।

१५

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, जनपक्ष प्रकाशन, गान्तोक, पृ ३४

८४

￭ साआनो
साआनो कथाले घर-संसारको व्यवस्तताक्तभत्र कसरी अफन्तहरू पक्तन साआनो नक्तचन्दा
क्तबराखनदै जान्छन् भन्ने ऄन्तरकथा बोके को छ। साआनो क्तबर्थसएर ईल्टा साआनो लगाइ
अफै क्तजक्तल्लनुपदाषको कु त्कु त्याईने प्रसङ्ग भएको यो एईटा व्यङ्ग्यात्मक कथा हो।
यसका साथै कथाले पहाडी समाजको साआनो संस्कृ क्तततफष पक्तन सङ्के त गरेको बुक्तझन्छ।

￭ टी शटष
यो कथा ऄतृप्त आच्छाहरूले सपनामा पररपूर्थत खोज्छन् भन्ने रायायडेली स्वप्न
क्तसद्धवान्तको अधारमा लेक्तखएको देक्तखन्छ। ऄसाध्य रोगले रक्तसत वीरेले स्वास्र्थ्य, आच्छा
अकांक्षा, यौवन सबै थोक गुमाएपक्तछ सपनामा उ हररया-हररया पहाडमा ईनुदै गरेको
देख्छ, ‘अइ लभ फ्याआड’ लेक्तखएको टी शटष पहलवानको गरिलो शरीरमा सुहाएको
देख्छ। कथामा लेक्तखएको ̔नो स्मोदकङ बोडषको मक्तन्तर ईक्तभएर एईटा क्तसगरे ट
सल्काएको̕१६ जस्ता वायले माक्तनस स्वभावले नैक्ततकताको भारबाट मुि हुन चाहन्छ
भन्ने कु रातफष सङ्के त गरे को बुक्तझन्छ। प्रस्तुत कथालाइ मनोक्तवश्लेषणात्मक प्रवृक्तत्तमा
अधाररत मान्न सदकन्छ।

￭ रेशी बक्तगरहेछ
यस कथामा जीवनका कक्ततपय क्तवसङ्गत क्तस्थक्ततहरूलाइ त्याग, तपस्या र
अध्याक्तत्मकताले पराजय गनष सदकन्छ भन्ने मूल अशयलाइ अख्यानबद्धव गररएको
पाआन्छ। गाईाँ क

दकशोरी राक्तधकाको प्रणय क्तनवेदनलाइ धनबहादुरले प्रणयकै

प्रत्याभूक्ततले साथषक तुल्याईन सिै न। नोकरीको क्रममा धनबहादुर सहर पसेपक्तछ
१६
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गाईाँ मा राक्तधका प्रेमक्तवरहमा जलीजली मछे। मरणोपरान्त क्तमलन दकक्तञ्चत् सम्भव
हुनसछ भन्ने बौद्धव, क्तहन्दू क्तवश्वासलाइ मूल कर्थ्य बनाआएको यो कथा रोमाक्तन्टक
भावभूक्तममा लेक्तखएको पाआन्छ।

￭ समपषण
ʻसमपषणʼ देशको सुरक्षाहेतु गुप्तचर क्तवभागको एकजना सदस्य भइ वीरतापूवषक कायष
गने जीत काकाको जीवनशैलीलाइ क्तलएर लेक्तखएको कथा हो। देशका क्तनक्तम्त अफ्नो
शरीर समेत क्तबसेर जीत काकाले क्तसक्तकमको कु पुपमा क्तहईाँ दमा क्तहईाँ , क्तहईाँ को रिही र
मुटु छेनुने क्तचसो क्तसरेटोको सामना गरे र तथा बखाष मा ऄक्तवराम झरी बादल सहेर नीरस
भीर पहराले घेररएको िाईाँ मा जीवन क्तबताएका क्तथए। ईनको मृत्यु पक्तन त्यही कु पुपमा
नै भएको क्तथयो। यही कु रालाइ संस्मरणको शैलीमा लेखकले कथाको रूप ददएका छन्।

￭ सात भाआक चेली
यो कथा समाजमा परम्परागत रूपमा व्याप्त जातपात र छु वाछु तका प्रथाहरू ऄब
क्रमशः ह्न थालेको कु रालाइ आक्तङ्गत गरेर लेक्तखएको बुक्तझन्छ। कथामा छेत्री युवतीले
क्तलम्बु के टोसाँग जातगत सङ्क णषताबाट ईन्मुि भएर ऄन्तजाषतीय क्तववाह गछे।
ईसलाइ सुरु सुरुमा माआतीहरूले त्यागे तापक्तन बक्तहनीको कोखबाट शुभजन्म भएपक्तछ
नानीको ऄबोध मायाले सबै सङ्क णषहरूलाइ मेटाआददएको पाआन्छ। यस कथाबारे
‘सामाक्तजक एकत्वमा क्तवभाजन ल्याईने जातपातजस्तो खोक्रो परम्पराभन्दा एकत्वको
घडेरी बक्तलयो बनाईने स्नेह, मानवीयता र हार्ददकता धेरै िेयस्कर हुन्छ भन्ने वैचाररक
क्तभक्तत्तमा प्रस्तुत कथा संरक्तचत छ।’१७ भन्ने मत राजेन्र भण्डारीको रहेको छ।

१७सानु
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￭ म भगवान भएाँ
सानु लामाका धेरजसो कथामा जीवन चलाईनका क्तनक्तम्त अर्थथक सङ्घषष गनुषपरे को
यथाथष क्तचत्रण पाआन्छ। प्रस्तुत कथामा ऄगमवीरले अर्थथक क्तवपन्नताले रक्तसत भएकै
कारण अफू ऄनेकौ ाँ ऄपुग, ऄभावहरूबाट क्तथक्तचएको तथा क्तमक्तचएको ऄनुभव गरे को
क्तचत्रण कथामा यसरी गररएको छ – ‘खााँचोको मुहान त्यो बस्ती। छोरीको क्तबहे
गररददक्तन पने खााँचो, चुल्होमा अगो बल्नुपने खााँचो, स्वास्नीले बजारमा देखेक साडी
ल्याआददनु पने खााँचो, छोराछोरीहरूको माग पूरा गनुष पने खााँचो, स्कू लमा भनाष
गररददनु पने खााँचो ऄक्तन सापटी चलाएको मान्छेहरूदेक्तख लुदकलुदक खहनुनु पने
खााँचो।’१८ कथाले दुःख र सुख भनेको ऄनुभव गदाष मात्र हुने कु रा हो भन्ने कु रातफष
सङ्के त गरे को बुक्तझन्छ।

￭ सूयक
ष ो तेस्रो दकरण
प्रस्तुत कथालाइ ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथाको ईत्तरभाग मान्न सदकन्छ। ʻस्वास्नीमान्छेʼ
कथाक िु ली कान्छी अफ्नो सतीत्वको रक्षाथष क्तमङमामाक्तथ दाईराले प्रहार गछे भने
प्रस्तुत कथाक साक्तवत्री ऄझ ईर रूपमा देक्तखन्छे। मध्य रातमा साक्तवत्रीको एलोपनको
फाआदा ईिाएर दुष्कमष गनष खोज्ने दुश्शील मोटेप्रक्तत साक्तवत्री सहस्रक बन्छे। मोटेले
उमाक्तथ हेय दृक्तष्ट राखी क्तनकृ ष्ट व्यवहार गनष खोज्दा ईसलाइ सब्जी का्ने छु री घोपेर
माररददन्छे। मोटेको हत्या गरे तापक्तन साक्तवत्रीले अफू लाइ शुम्भ क्तनसुम्भ, मक्तहषासुर
अददको वध गने देवीक ऄनुगाक्तमनी िान्छे। उ भन्छे – ‘मैले मोटेलाइ माररनाँ। ... मैले
त दुष्याआाँ , व्यक्तभचार, ऄत्याचार अददलाइ नष्ट पारे क हुाँ। समाजको कलङ्कलाइ
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मेटाएक हुाँ। यसलाइ हत्या हो भन्ने कोही छ भने ईसले रावणवध, क्तहरण्यकक्तशपु वध,
कं स वध, मक्तहषासुर वध अदद वधहरूलाइ पक्तन हत्या भन्नुपछष, सहसामा गन्ती गनुषपछष
ऄक्तन दुगाष, काली, राम, कृ ष्ण, क्तवष्णु सबैलाइ ऄपराधीको वगषमा राख्नुपछष।’१९ नारी
चररत्रका व्याक्तप्तमाझ, सानु लामाका कक्ततपय कथाहरू क्तमथकसंसर्थगक र प्रयोगात्मक
प्रवृक्तत्तले ओतप्रोत छन् भने ईदाहरणका क्तनम्न प्रस्तुत कथालाइ क्तलन सदकन्छ।

￭ पेन्सन, तमा र गाडी
यस कथामा कथाकारले क्तवक्तभन्न पररक्तस्थक्ततऄन्तगषत तीनवटा क्तभन्न-क्तभन्न पररवारले
भोग्नुपरेका तीनवटा क्तभन्न-क्तभन्नै क्तस्थक्ततको क्तचत्रण गरेका छन्। कथामा ऄञ्जु गुरुङ
(मेजरनी), प्रह्लादका बाबु-अमा र क्तछमेक

मोहनको पररवार पात्रहरू छन्।

क्तयनीहरूले जीवनका क्तवक्तभन्न तीन पक्षको प्रक्ततक्तनक्तधत्व गरेका छन्। सांसाररक योगक्तवयोग प्रलोभन, ईन्माद र ऄसावधानीवश घ्ने घटनाचक्र जीवनका ऄपररहायष
पक्षहरू हुन् भन्ने कु रातफष कथाले आक्तङ्गत गरेको बुक्तझन्छ।

￭ सन्तानको सुख
प्रस्तुत कथामा सन्तानको सुख वास्तवमै कु नै पक्तन गृहस्थका लाक्तग वैकक्तल्पक सुखस्रोत
बन्नसछ भन्ने सकारात्मक सोच ध्वक्तनत भएको छ। यसमा ऄल्पायुमै पक्ततको मृत्युले
क्षतक्तवक्षत बनेक एईटी नारीको लाक्तग अफ्ना सन्तान नै सन्तुक्तष्टको स्रोत बनेका छन्।
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सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ ७०
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￭ छु ाँदै जाने सम्झनाहरू
यस कथामा छोग्यालकालीन क्तसक्तकमको सामाक्तजक पक्षलाइ ईद्घारटत गररएको
पाआन्छ। अत्मकथात्मक क्तवन्यास भएको यस कथामा सानु लामाले के ही अफ्नो
जीवनका र के ही तत्कालीन पररप्रेक्ष्यका कथातन्तु बटुलेका छन्। राजेन्र भण्डारीले
संस्मरणात्मक कथा ऄक्तन कथात्मक संस्मरण भन्दै प्रस्तुत कथालाइ संस्मरण र कथा दुवै
हो भनेका छन्।

￭ के ही अफ्नो के ही ऄरूको
तेस्रो कथा सङ्रहक्तभत्र सङ्रक्तहत यो ऄक्तन्तम कथा हो। क्तसक्तकममा घरटत के ही
घटनाहरूलाइ रटपेर क्ततनलाइ कलात्मक ढङ्गमा कथाको रूप प्रदान गरेको हुनाले यस
कथालाइ ऐक्ततहाक्तसक कथाको रूपमा क्तलन सदकन्छ। प्रस्तुत कथा लड ह्वाआटका
नाईाँ को गान्तोकको ह्वाआट हल, ह्वाआट हलका चौक दार क्तखका बाजे, त्यहााँ हुने गरेको
क्तबक्तलयडष खेल, ररज डााँडाको सौन्दयष र सत्ताच्यूत छोग्यालका यादहरूको सेरोफे रोमा
बुक्तनएको छ।

इ) सानु लामाका साना कथाहरू
सानु लामाका ईपयुषि तीनवटा कथा सङ्रह बाहेक एईटा लघु कथा सङ्रह पक्तन छ।
यसलाइ सन् १९८१ मा आक्तन्दरा राइ र सुरेखा प्रधान (जन्मना राइ) ले सम्पादन गरी
ʻगोक्तजकाʼ पक्तत्रकामा प्रकाक्तशत गरे का क्तथए। त्यसैलाइ सन् २००८ सालमा ʻसानु
लामाका साना कथाहरूʼ शीषषक ददएर कल्पना क्तत्रपािीले सम्पादन गरी पुस्तकाकारमा
प्रकाक्तशत गरे क छन्। यसमा जम्मा ६ वटा लघु कथालाइ समावेश गररएको छ। ती हुन्
१) व्यरता, २) सन्तोष, ३) पराक्तजत, ४) बााँक्तधएका क्षणहरू, ५) सङ्घषष १ र ६)
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सङ्घषष २। यहााँ कल्पना क्तत्रपािीले सम्पादन गरी प्रकाक्तशत गरे को सानु लामाका साना
कथाहरू पुस्तकमा सङ्कक्तलत ईि लघु कथाहरूको क्रमैले यहााँ ऄध्ययन प्रस्तुत गररन्छ-

￭ व्यरता
सानु लामाको ʻव्यरताʼ लघु कथा मुख्यत: बालमनोक्तवज्ञानको सरल र कोमल
भावभूक्तममा लेक्तखएको छ। यसका साथै यसमा वणषन र संवादको प्रयोग गदै सरल
भाषामा सहज ढङ्गले एईटा व्यक्तिको मानक्तसक व्यरताले भएको वायो  पररणक्ततलाइ
बोधगम्य पाराले व्यि गने काम लामाले गरे का छन्। प्रस्तुत कथामा कमष भूवन अफ्नो
छोरा क्तवप्लवको जन्म ददनमा छोरीको जन्मोत्सव मनाआरहेको हुन्छ। यसैक्तबचमा
सम्झन पुग्छ र व्यर हुन्छ।

￭ सन्तोष
सानु लामाको ʻसन्तोषʼ लघु कथामा व्यक्तिको अ-अफ्नो दजाषऄनुसारको ऄहम् रहेको
हुन्छ भन्ने देखाआएको छ। यो सामाक्तजक क्तवषयवस्तुका अधारमा लेक्तखएको कथा हो।
समाजमा क्तवद्यमान ईच्च वगष र ऄक्तत क्तनम्न वगषक्तबचको जीवन क्तभन्नतालाइ यहााँ
स्पष्याआएको छ।

￭ पराक्तजत
सानु लामाको ʻपराक्तजतʼ लघु कथा मानवीय जीवनमा हुने पररवतषनमा के क्तन्रत छ।
ईत्सुकता, लोभ, क्तवश्वास र क्तखन्नता जस्ता कु राहरू यस कथामा मूल वस्तु तत्त्वका
रूपमा रहेका छन्। यो कथा पररवतषन चहाने कामदारहरूको आच्छा पराजीत भएको
ऄवस्थालाइ क्तलएर लेक्तखएको पाआन्छ। यहााँ सामाक्तजक पररवतषन चाहने आच्छालाइ
घुमाईरो तररकाले प्रस्तुत गररएको पाआन्छ। वास्तवमा यो कथा अधुक्तनक मान्छेको

९०

व्यङ्ग्य क्तचत्रझै ाँ प्रतीत हुाँदछ। देशमा पुरानो व्यवस्था समाप्त भएर नयााँ व्यवस्था
स्थापना भए पक्तछ पक्तन गरीब कामदारहरूले सधै ाँ ईस्तै दकक्तसमले काम गनुषपछष,
क्ततनीहरूमा के ही फरक पदैन भन्ने यथाथष सत्यलाइ स्पष्याएका छन्। ऄत: यहााँ
कथाकार गरीब मजदुरहरूको पक्षमा देक्तखन्छन्।

￭ बााँक्तधएका क्षणहरू
सानु लामाको ʻबााँक्तधएका क्षणहरूʼ कथामा क्तवधवा भएर समाजमा बााँच्नु परे को पीडा
र व्यथालाइ देखाईन खोक्तजएको छ। यसलाइ पक्तन सामाक्तजक क्तवषयवस्तुमा अधाररत
लघु कथा मान्न सदकन्छ। माक्तनसका क्तनक्तम्त समय सधै एकै रूपमा रहाँदन
ै । यसो भए
तापक्तन माक्तनस क्तवगतलाइ हेरेर बााँच्न वाध्य हुन्छ। कथामा मधुलाइ एलवमका फोटोमा
भएको क्तवगतका क्षणहरूले बााँच्ने प्रेरणा ददआरहेका छन्। यसथष, यहााँ एलवममा
बाक्तधएका क्षणहरूले जीवनको प्रक्ततक्तनक्तधत्व गरेका छन् भने फोटो जीवनको प्रक्ततकका
रूपमा अएका छन्।

￭ सङ्घषष १
प्रस्तुत ʻसङ्घषष १ʼ लघु कथामा सानु लामाले जीवनलाइ सङ्घषषको रूपमा हेरेका छन्
र सङ्घषषकै प्रक्ततफलका रूपमा नयााँ जीवन पाआन्छ भन्ने ईदेशेश्य ददन खोजेका छन्।
कथाले समाजका क्तनम्न-मध्यमवगीय जीवनको यथाथष बोके को छ।

￭ सङ्घषष २
प्रस्तुत ʻसङ्घषष २ʼ लघु कथामा पक्तन सानु लामाले जीवनलाइ सङ्घषषकै रूपमा हेरेका
छन्। जीवन भोगाआ नै एईटा सङ्घषष हो भन्दै एईटा सामाक्तजक जीवन भोगाआ यहााँ
स्पष्ट पानष खोक्तजएको छ। ʻसङ्घषष १ʼकथामा समाजबाट पलायन जीवन छ भने यसमा
त्यस्तो छैन।

९१

सानु लामा र ईनका लघु कथाबारे मोहन पी दाहालले यसो भनेका छन् – ‘लघु
कथाकार सानु लामा कर्थ्यको बीजलाइ िु ङ्गेर क्तवशाल ऄक्तभव्यक्तिको क्तबस्कु ल ईिाईने
काममा क्तनपूणष छन्। ईनका ʻसङ्घषष १ʼ मा मनोवैज्ञाक्तनकईपागम, ʻसङ्घषष २ʼ मा
इहामृग, ʻबााँक्तधएका क्षणहरूʼ मा क्तवगत क्तवहङ्गावलोकन, ʻवयरताʼ मा ऄन्यमनस्क
क्तचत्तवृक्तत्त, ʻसन्तोषʼ मा ऄहम्न्यताको स्वरूप र ʻपराक्तजतʼ मा मानवको पररवत्यष
क्तजजीक्तवषा खोक्तपएको पाआन्छ।’२०
वस्तुत: सानु लामाले ईि लघु कथाहरूमा पक्तन क्तनम्नमध्यमवगषका माक्तनसको
याथार्थथक जीवनलाइ प्रस्तुत गरेका छन्। ऄतः कथाले जीवन र जीवनले कथाको
यथाथष रूप प्रस्तुत गनषसनु सानु लामाका कथाको क्तवशेषता रहेको पाआन्छ।

३.२.२ सानु लामाको ईपन्यासको पररचय
सानु लामाको ʻक्तहमालचुली मक्तन्तरʼ संस्मरणात्मक कृ क्ततका रूपमा रहेको भए तापक्तन
यसलाइ ईपन्यासका रूपमा मान्यता ददन सदकन्छ । सानु लामा ईपन्यास लेखनतफष
पक्तन लागेको ईल्लेख पाआन्छ। ʻक्तहमालचुली मक्तन्तरʼ सम्भवतः यसैको पररणाम हो भन्ने
क्तवचार घनश्याम नेपालको रहेको छ।२१ यसरी नै ‘क्तहमालचुली मक्तन्तरʼ धेरै
संस्मरणात्मक लेखन भए पक्तन यसले ईपन्यासको पक्तन क्तवशेषता बोके को के ही
क्तवश्लेषकहरू मान्छन्’२२ भन्ने क्तवचार कु मार प्रधानको रहेको छ। यस्तै प्रकारले ̔सानु
लामाको ʻक्तहमालचुली मक्तन्तरʼ पुस्तकलाइ ऄनुभवोपन्यासको कोरटमा राख्न सदकन्छ

२०

मोहन पी दाहाल (सन् २००७), प्राकथन, कल्पना क्तत्रपािी (सम्पा), सानु लामाका साना कथाहरू, कल्पना

प्रकाशन, दार्थजक्तलङ, पृ १
२१

घनश्याम नेपाल (सन् २०१४), क्तवधा क्तवक्तवधा (लेखादद सङ्रह), ईपमा प्रकाशन, कालेबुङ, पृ ८२

२२

कु मार प्रधान (सन् २००१), दुआ शब्द, सानु लामा, अाँगन परक्ततर, के अर आन्टरप्राआजेस क्तवकास क्षेत्र,

गान्तोक, पृ ख
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भनेर कल्पना क्तत्रपािीले भनेक छन्।̕२३ वस्तुतः अजकल क्तवद्वान्हरूले ईपन्यासका
ऄनेकौ ाँ प्रकार देखाएर वगीकरण गरेका छन्, जस्तै जीवनीपरक ईपन्यास, सूत्रात्मक
ईपन्यास, स्वैर कल्पनावादी ईपन्यास, ऄनुभवोपन्यास अदद। यसऄन्तगषत हेदाष पक्तन
सानु लामाको ईि कृ क्ततलाइ ईपन्यास नै मान्न सदकन्छ। ऄतः धुव्रचन्र गौतमका
समकालीन ईपन्यासहरू जस्तै प्रस्तुत कृ क्ततलाइ पक्तन प्रयोगात्मक पररपाटीको ईपन्यास
मान्न सदकन्छ।

३.२.३ सानु लामाका अख्यानेतर कृ क्ततहरूको पररचय
सानु लामाद्वारा क्तलक्तखत अख्यानेतर कृ क्ततहरूको पररचय दददा यहााँ साक्तहक्तत्यक र
साक्तहत्येतरमा क्तवभाजन गरी ऄध्ययन गने प्रयास गररएको छ।

ऄ) साक्तहत्यक कृ क्तत एवम् लेख
सानु लामाले कथा क्तवधा लगायत साक्तहत्यका ऄन्य क्तवधामा पक्तन कलम चलाएका छन्।
जस्तै- भ्रमण वृत्तान्त, ऄनुवाद, गीत, क्तनबन्ध अदद। यद्यक्तप यी कृ क्तत, लेखादद कथाझै ाँ
चर्थचत नदेक्तखए तापक्तन ती सबै अ-अफ्नै स्थानमा महत्त्वपूणष रहेको कु रा नकानष पक्तन
सदकदैन। यहााँ क्तयनै कृ क्ततहरूको सङ्क्षेपमा ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ -

￭ भ्रमण वृत्तान्त
सानु लामाले ʻअाँगन परक्ततरʼ शीषषकमा भ्रमण वृत्तान्त लेखेर अफू लाइ क्तनयात्राकारका
रूपमा पक्तन पररक्तचत गराएका छन्। ईनको भ्रमण वृत्तान्त ऄध्ययन गदाष पािकलाइ
लेखकसाँगै क्तवदेश भ्रमण गरेको अभास हुाँदछ। यो ईनको लेखनशैलीको वैक्तशष््य नै हो।
यस पुस्तकबारे कु मार प्रधानले लेखेका छन् – ‘क्तभन्नै छ यो ‘अाँगन परक्ततर : एईटा
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कल्पना क्तत्रपािी (सन् २०१६), सानु लामाका कथामा समाज, कदमतला, दुगाष मक्तन्दर, क्तसलगढी, पृ ७
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भ्रमण वृत्त’। शीषषक नै स्वपररचायक। यातायात र सञ्चार माध्यमहरूमा अएको
क्राक्तन्तकारी पररवतषनले सााँघुरो बनाएको क्तवश्वमा एकपल्ट सात समुन्रपारको भूखण्ड
िाक्तनने यूरोप महादेश र ईत्तर ऄमेररक महादेशमा पने यानाडा के वल अाँगन परक्ततर
छ।’२४ प्रस्तुत पुस्तकलाइ कथाकारले गरेको युरोपीय देशहरू र यानाडाको भ्रमणको
संक्तक्षप्त र सरस आक्ततवृत्त मान्न सदकन्छ। सानु लामा स्वयम्ले यात्रामा भोगेका
क्ततताक्तमिा यथाथष ऄनुभवलाइ कोशेली स्वरूप पािकका ऄगाक्तड पस्कन ईनी सफल
भएका पाआन्छन्।

￭ गीत सङ्रह
सानु लामा साक्तहत्यका क्तवक्तभन्न क्तवधामा कलम चलाईने व्यक्तिका रूपमा मान्य छन्।
कथाकारका रूपमा स्थाक्तपत भआसके का सानु लामाको साक्तहक्तत्यक व्यक्तित्वको
महत्त्वपूणष पक्षहरूमध्येको ऄनुसन्धेय पक्ष गीतकार व्यक्तित्व पक्तन हो। सन् २०००
सालमा ʻजहााँ बग्छ रटस्टा रङ्गीतʼ स्वरक्तचत गीतहरूको सङ्कलन प्रकाक्तशत गरे र
सशि गीतकारको रूपमा पक्तन पररक्तचत हुन पुगेका छन्। यस सङ्रहमा जम्मा ३५
वटा गीतहरू सङ्रक्तहत छन्। यी गीतहरू धेरै िोताहरूको मन क्तजत्न सफल भएका
देक्तखन्छन्। त्यस्ता के ही गीतहरू हुन् ‘जहााँ बग्छ रटस्टा रङ्गीत’, ‘क्तमतेरी साआनो लाएाँ’,
‘क्ततम्रै गीत अज पक्तन’, ‘बालापनको अाँगन त्यागेर’, ‘जीवन बन्दक राखे मायामा’,
‘क्तवश्वास नगर क्तजन्दगीको’ र ‘गुन्रुक पकाईनु पदैन’ अदद। ईनका गीतलाइ क्तसक्तकम,
दार्थजक्तलङ र नेपालका धेरै ख्याक्ततप्राप्त सङ्गीतकार र गायकहरूले सङ्गीत तथा
स्वरबद्धव गरेका छन्। सानु लामाका ऄक्तधकांश गीतहरूको सङ्गीत संयोजन दुष्यन्त
लामाले गरे का छन्। यी गीतहरू प्रायः अकाशवाणी गान्तोक र खरसाङबाट प्रसाररत
हुने गदषछन्।
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कु मार प्रधान (सन् २००१), दुआ शब्द, सानु लामा, अाँगन परक्ततर, पूवषवत्, पृ ख
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￭ ऄनुवाद
सानु लामा एकजना सफल ऄनुवादक पक्तन हुन्। ईनले ऄनुवाद गरेका कृ क्ततहरू- ʻगुरु
पाम सम्भव साधनाʼ (खण्ड १ र २, सन् १९९३) र ʻभगवान बुद्धव, जीवन र दशषनʼ
(सन् २००१) हुन्। ʻगुरु पाम सम्भव साधनाʼ-लाइ क्ततब्बती भाषाबाट ऄङ्रेजीमा
ररङ्गु टुल्कु ले ऄनुवाद गरे का हुन्। सोही पुस्तकलाइ नेपालीमा सानु लामाले ऄनुवाद
गरेका छन् । पाक्तल भाषाका पक्तण्डत िी धमाषनन्द कोसम्बीद्वारा क्तलक्तखत ʻभगवान बुद्धव,
जीवन र दशषनʼ रन्थलाइ सन् १९९३ सालमा साक्तहत्य ऄकादेमीले क्तहन्दी भाषामा
प्रकाक्तशत गरेको क्तथयो। यसैलाइ प्रथमपल्ट नेपालीमा सानु लामाले ऄनुवाद गरेका हुन्।
यस पुस्तकलाइ बौद्धव धमषसम्बन्धी एईटा प्रामाक्तणक रन्थ मान्न सदकन्छ।

￭ क्तनबन्ध
सानु लामाको पक्तहलो लेख ʻखुकुरीको अत्मकथाʼ शीषषकमा लेक्तखएको क्तथयो। तर यो
ऄक्तहले ऄप्राप्य रहेको छ। यसरी साक्तहत्यको क्षेत्रमा ईनले क्तनबन्ध क्तवधाबाट प्रवेश
गरेको भए तापक्तन हालसम्म ईनको कु नै क्तनबन्ध सङ्रह प्रकाक्तशत भएको छैन। प्रस्तुत
क्तनबन्ध पश्चात् ऄकख क्तनबन्ध ʻक्तसक्तकममा नेपाली साक्तहत्यको गक्ततक्तवक्तधʼ सन्
२००८मा प्रकाक्तशत ईनको तेस्रो कथा सङ्रहमा नै समावेश गरी प्रकाक्तशत गरेका छन्।
यसैको अधारमा ईनलाइ एकजना क्तनबन्धकारको रूपमा पक्तन क्तलन सदकन्छ। ईनको
पक्तहलो लेख हालमा ऄप्राप्य रहेकोले ईि दोस्रो लेख ईनको एईटा मात्र क्तनबन्धको
रूपमा रहेको देक्तखन्छ। ईनले पक्तन यो एईटै क्तनबन्ध कतै हराआजाला भनेर कथा
सङ्रहमा समावेश गरेको कु रा ईल्लेख गदै यसरी अफ्नो क्तवचार व्यि गरे का छन् –
‘क्तसक्तकममा साक्तहक्तत्यक गक्ततक्तवक्तध’ क्तनबन्ध यस सङ्रहको ऄन्त्यमा देखेर धेरै चदकत
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होलान्। क्तनबन्ध ईस्तो लेक्तख्तनाँ, यो एईटा लेखेको कतै हराआजाला दक भन्ने सम्झेर
जबरजस्ती यसलाइ यहााँ िाईाँ ददएको।’२५
सानु लामाद्वारा क्तलक्तखत कथाहरूका प्रायः शीषषक नै स्वपररचायक बन्न पुगेको
देक्तखन्छ भने यस लेखको पक्तन शीषषक नै स्वपररचायक बनेको छ। यसमा ईनले
क्तसक्तकमको क्षेत्रफल र वतषमान बाक्तसन्दाहरूको संक्तक्षप्त चचाष गदै नेपाली साक्तहत्यमा
क्तसक्तकमका पत्रपक्तत्रका तथा सङ्घसंस्थाहरूले पुर्याएको महत्त्वपूणष योगदानबारे चचाष
गरेका छन्। ऄतः सानु लामाद्वारा क्तलक्तखत प्रस्तुत लेखलाइ नेपाली साक्तहत्यमा
क्तसक्तकमले गरेको योगदानबारे संक्तक्षप्त तर महत्त्वपूणष चचाष गदै लेक्तखएको आक्ततहास
क्तवषयक लेख मान्न सदकन्छ।

अ) साक्तहत्येतर व्यक्तित्वको पररचय
सानु लामा सरकारी ऄक्तभयन्ताको पदमा रहेर पक्तन क्तवक्तभन्न स्वयम् सेवी सङ्घ
संस्थामा सङ्लग्न रहेको पाआन्छ। सरकारी पदमा रहाँदा वहन गनुषपने ईत्तरदाक्तयत्वप्रक्तत
ईनी सदैव आमान्दार रहेका छन्। कतषव्यप्रक्तत क्तनष्िावान् साथै रक्तसलो व्यवहार भएका
सानु लामा एकजना कु शल प्रशासक पक्तन हुन्। यस प्रसङ्गमा चुक्तनलाल क्तघक्तमरेको
‘जस्तोसुकै पररक्तस्थक्ततमा पक्तन नअक्ततइ, हतार नगरी गने सानु लामाको बानी र शैली
ईनले भगवानबाट नै वरदान स्वरूप प्राप्त गरेका हुन्। यसैले जीवनका व्यस्तता
(अपाधापी), सरकारी व्यस्तता, कक्तहले काही ाँ अआपने क्तनयक्तमत अकक्तस्मकताक्तभत्र पक्तन
अफू लाइ धैयषवान् राख्न सफल देक्तखन्छन्’२६ भन्ने रटप्पणी ईल्लेखनीय रहेको छ।
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सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ XIV
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चुक्तनलाल क्तघक्तमरे (सन् २००५), पद्मिी सम्मानद्वारा क्तवभूक्तषत कथाकार सानु लामा (जीवनी पुस्तक),

पूवषवत्, पृ २४

९६

ऄक्तभयन्ताको रूपमा क्तसक्तकम सरकारका सेवामा लागेपक्तछ अफ्नो कमष क्षेत्रमा
क्तसक्तकमेली जनजीवनका दुःखसुख, भावऄभाव अददका ऄनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष
पक्षहरूलाइ सानु लामाले नक्तजकबाट हेने र क्तचन्ने मौका पाएको देक्तखन्छ। अफ्नो काम
क्तलएर गाईाँ घर, भेकऄभेक, पाखापखेरो डु ल्नुपदाष त्यहााँका जनजीवनक्तसत ईनको
हेलमेल बढ्दै गएको देक्तखन्छ। यसथष, क्तसक्तकमका क्तवक्तभन्न क्षेत्रका ऄनुभवले ईनलाइ
नेपाली समाजका एकजना प्रक्तसद्धव व्यक्ति मात्र नभएर एकजना ऄक्तभभावकको रूपमा
पक्तन मान्यता ददन सदकन्छ। भारतीय नेपाली साक्तहत्यमा मात्र सीक्तमत नरहेर सम्पूणष
नेपाली साक्तहत्य जगतमा नै सुप्रक्तसद्धव रहेका सानु लामा भावी पुस्ताका क्तनक्तम्त एईटा
अदशष व्यक्ति बन्न गएका छन्।

३.३ ऄन्यान्य
सानु लामाले देश-क्तवदेश भ्रमण गरेका छन्, जुन कु रा वहााँको अाँगन परक्ततर पुस्तकबाट
स्पष्ट बुक्तझन्छ। यसका ऄक्ततररि ईनले क्तवक्तभन्न मान-सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त
गररसके का छन्। यहााँ क्तयनी कु राहरूलाइ ऄन्यान्यऄन्तगषत राखेर ऄध्ययन प्रस्तुत
गररएको छ –

ऄ) देश र क्तवदेश भ्रमण
क्तसक्तकम जस्तो सानु राज्यबाट धेरै देशक्तवदेशहरूको भ्रमण गने क्तवरलै व्यक्तिहरूमध्ये
सानु लामा एकजना हुन्। ईनी भ्रमण गनष जााँदा प्रत्येक िाईाँ का माक्तनस, जीवनशैली,
त्यहााँका रहन-सहन, संस्कृ क्तत तथा भौगोक्तलक क्तस्थक्तत अददलाइ रटपेर राख्ने गछषन्।
फलस्वरूप, ʻअाँगन परक्ततरʼ जस्तो भ्रमण वृत्तान्त प्रकाक्तशत छ। भ्रमण कायषमा क्तनकै
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रुची राख्ने सानु लामा अफ्ना ऄध्ययनरत ऄवस्थादेक्तख नै देशक्तभत्र र बाक्तहर भ्रमण गदै
अएका छन्। ऄध्ययनको क्तसलक्तसलामा होस् या जाक्तगरको क्तसलक्तसलामा वा धार्थमक
संस्थागत रूपमा होस् ऄथवा अफ्नो रुचीले गदाष होस् अजसम्म ईनले धेरैवटा िाईाँ हरू
भ्रमण गररसके का छन्। ईनले हालसम्म भ्रमण गरेका देश र क्तवदेशका स्थानहरू
यसप्रकार छन्  देशक्तभत्रका स्थानहरू - पक्तश्चम बङ्गाल, असाम, कनाषटक, चेन्नाइ,
मुम्बइ, ददल्ली, मक्तणपुर, राजस्थान, क्तहमाचल प्रदेश अदद।
 देशबाक्तहरका स्थानहरू - ऄमेररका, आवेडर, आङ्ग्ल्यान्ड, यानाडा, स्पेन,
ऄजखक्तन्टना, मेक्तसको, स्वीडेन, क्तसङ्गापुर, हङकङ, कोलक्तम्बया,
कोस्टाररका, ताआवान, थाआल्यान्ड, नेपाल, जमषली, मङ्गोक्तलया अदद।

अ) मान, पावी एवम् सम्मान
एकजना दक्ष ऄक्तभयन्ता साथै प्रक्ततक्तष्ित कथाकार भएर पेसागत र साक्तहक्तत्यक दुवै
व्यक्तित्वको समानान्तर क्तवकास गरे को कु रा ईनले हालसम्म प्राप्त गरेका क्तवक्तभन्न
मान-सम्मान तथा पदकहरूबाट चाल पाईन सदकन्छ। ईनले पाएका सम्मान र
पुरस्कारहरू क्तनम्नप्रकार छन्  रामीण जल क्तवतरण पररयोजना औ अरोग्य क्तवषयमा प्रमाण पत्र ऄक्तखल
(ऄमेररके ली स्वच्छता ब्युरो, सन् १९८३),
 भानु पुरस्कार, क्तसक्तकम (सन् १९९२),
 भारतको साक्तहत्य ऄकादेमी पुरस्कार, ददल्ली (‘मृगतृष्णा’ कथा सङ्रहको
लाक्तग, सन् १९९३),
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 नेपाली भाषा र साक्तहत्यमा ईल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत मदन
व्याख्यान माला, बनारस (सन् २०००),
 डा शोभाकाक्तन्त थेक्तगम (लेप्चा) स्मृक्तत पुरस्कार (सन् २००१),
 भारतकै क्तवक्तशष्ट नेपाली प्रक्ततभाहरूसाँगै क्तसक्तकम सरकारले ‘क्तसक्तकम
सम्मान सक्तम्मलन’-मा सम्माक्तनत (सन् २००४),
 ‘पद्मिी’ पुरस्कार (सन् २००५)।
यसका ऄक्ततररि सानु लामालाइ क्तवक्तभन्न साक्तहत्य संस्थानहरूले ऄक्तभनन्दन पत्र
पक्तन प्रदान गररसके का छन्।

३.४ क्तनष्कषष
सानु लामाको व्यक्तित्व र कृ क्ततत्वको ऄध्ययनबाट प्राप्त तर्थ्याङ्कहरूलाइ यहााँ
क्तनष्कषषको रूपमा क्तनम्नक्तलक्तखत बुाँदाहरूमा प्रस्तुत गररन्छ –
 सानु लामा एकजना कु शल ऄक्तभयन्ताका साथै साक्तहत्यका क्तवक्तभन्न क्तवधामा
कलम चलाईने वररष्ि साक्तहत्यकार पक्तन हुन्।
 सानु लामा अफू ले एकपल्ट रोजेर साधनापूवषक क्तनमाषण गरेको मागष र पररपाटी
क्तसक्ततक्तमती छोनुदैनन्। ईनी दृढ्तापूवषक त्यसैमा ऄक्तडएर बस्छन् भन्ने कु रा
ईनको व्यक्तित्त्व र कृ क्ततत्त्वको ऄध्ययनबाट स्पष्ट हुाँदछ।
 भारतीय नेपाली कथा क्षेत्रमा सानु लामा एईटा व्यापक रूपमा पररक्तचत नाईाँ
हो।
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 समाजका स-साना घटना प्रसङ्गलाइ जीवन्तता दददै कथा लेख्ने कथाकार सानु
लामाका कथाले क्तवशेष रूपमा सम्पूणष नेपालीहरूको जीवनवृत्त बोके को
अभास हुाँदछ।
 ईनलाइ क्तवशेष सामाक्तजक, अञ्चक्तलक यथाथषवादी प्रवृक्तत्त ऄाँगाल्ने कथाकारका
रूपमा पररभाक्तषत गनष सदकन्छ।
 कथाको अरम्भदेक्तख नै पािकवगषमा कौतुहल जगाईन सनु ईनका कथाको
क्तवशेषता रहेको छ।
 स्थानीय वस्तु-तर्थ्यका अधारमा मानवीय जीवनका क्तस्थक्तत तथा सङ्कटहरूको
सत्यापन

गराईाँ दै

कथाको

क्तनमाषण

गने

वररष्ि

भारतीय

नेपाली

कथाकारहरूमध्ये सानु लामा पक्तन एकजना हुन्।
 सानु लामा थोरै लेखेर धेरै प्रक्ततष्िा प्राप्त गनष सफल भएका कथाकार हुन्।

