१००

चौथो ऄध्याय

४. सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण

४.१ सानु लामाको कथाकाररता
भारतीय नेपाली कथा साचहत्यमा सानु लामाको स्थान महत्त्वपूणण रहेको कु रो ईनका
कथाहरूको ऄध्ययन

र

तीबारे

समालोचकहरूले

प्रस्तुत गरेका

मन्तव्यहरूको

ऄनुशीलनबाट थाहा लाग्दछ। हालसम्म ईनका तीनवटा कथा सङ्ग्रह र एईटा लघु कथा
सङ्ग्रह प्रकाचशत भआसके का छन्।
सानु लामाले अफ्ना कथामा वस्तु र पात्रहरूको चयन प्रायः चनम्नमध्यम वगीय
समाजबाट नै गरेका छन्। ऄतः ईनका कथामा चचचत्रत पाररवाररक सम्बन्धका सूचक
स्वरूप पचत-पत्नीमाझको प्रेमश शङ्ग्का र चवयोगश एकाऄकाणप्रचत चवश्वास-ऄचवश्वासश
ैँ
चवयोग मृत्युश बैस-वसन्तश
पोआला तथा सौता वा बहुचववाह प्रथा अदद कु राहरू वस्तु
रूपमा गृहीत रहेको पाआन्छ। यस दृचटकोणबाट सानु लामाका कथालाइ हेदाण ईनी अफ्ना
ऄरज कथाकारहरू गुरुप्रसाद मैनालीश रूपनारायण ससहश बालकृ ण सम अददले स्थाचपत
गररसके को गोरे टोलाइ नै समाएर ऄचघ बढेको देचखन्छ। तर त्यसो हुैँदाहुैँदै पचन ईनका
पात्रहरू ऄरूका भन्दा बेग्लै देचखन्छन् दकनभने ईनले अफ्ना पात्रका माध्यमबाट
माचनसमा सामान्यतः ऄरूले गौण मानेर छोचडददएका चाररचत्रक पक्ष र चवशेषताहरूको
ईद्घाटन गरेको पाआन्छ। यसै कु रालाइ आचङ्ग्गत गदै राजेन्र भण्डारीले सानु लामाबारे
यस्तो चवचार व्यक्त गरेका छन् - ‘सानु लामाले कथा रटप्न धेरै माथाप्ची गरररहैँदन
ै न्,
त्यान्रा तुन्री बटुल्छन् यतै ईतैका पाखापखेरामा र कथाका डु ड
ैँ बनाएर वैचाररकताका
महमौरी जोगाड गछणन्। ईनी घटनाका लाचग घटना लेख्दैनन्, वैचाररकताका लाचग घटना
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लेख्छन्। यसैले ईनलाइ चवचार कथाकार भन्न सदकन्छ।’१ यसैले सानु लामाका कथामा
नारीका चवचवध रूप, व्यचक्तका हषण-ऄमषण, चपर-व्यथा, चस्थचत-पररचस्थचत अददको
चचत्रणका साथै मानवीय संवेदनाहरूको ऄन्वेषण, प्राकृ चतक चचत्राङ्ग्कन, पाररवाररक
जीवनको चचत्रण तथा रामीण जनजीवनको याथार्थथक चचत्रण अदद कु राहरू छु टाछु टै
रूपमा कथाऄनुरूप चचचत्रत भएको पाआन्छ। यसरी कथामार्ण त् जीवनका चवचभन्न
पक्षहरूको ईद्घाटन पचन सानु लामाको कथाकाररताको वैचशन नै हो। यस्तै प्रकारले
घनश्याम नेपालले सानु लामाका प्रत्येक कथामा चभन्ना-चभन्नै चवचशटताश चस्नग्ध स्वरूप
तथा चचत्ताकषणक प्रस्तुचत रहेको कु रा बताईैँ दै यसैलाइ ईनको अख्यानकाररताको वैचशन
मानेका छन्।२ यसका ऄचतररक्त लामाका कथामा ऄनुभूचतको कोमलताश संवेदनशीलताश
कमनीयताश ऄचभव्यक्तको श्लीलताश भाचषक सौठवका साथै व्य्जनात्मकता ईनका
कथाका मुख्य अभूषण हुन् भनेर पचन नेपालले भनेका छन्।
कथाकार सानु लामाको कथाकाररताबारे राधाकृ ण शमाणको मतऄनुसार ईनी
भारतीय नेपाली कथाकाररताका क्षेत्रमा चवचशट स्थान गगरटसके का एकजना चर्थचत
कथाकार हुन्। ईनका कथाको स्पशणपक्ष प्रबल हुनाले नै ईनका कथा पाठकको हृदयलाइ
सहजै स्पशण गदणछन्। व्यचक्तका मानचसक ईद्बोधनलाइ कागतमा खनौती गदाण मात्रै कथाश
कथा हुन सक्तै न ऄचपतु वस्तु, नेता, रसका तारतम्यमा देश, काल र पररचस्थचतको
तत्कालीन चचत्रण कथाकाररताको चवशेषता हो जुन सानु लामाका कलमबाट कागतमा
स्थानान्तरण भएको पाआन्छ।३ सानु लामाका कथामा पूवण प्रजातन्त्रकालीन चसच कमका
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ऐचतह्य र भूप्राकृ चतक पररवेश हुैँदै वतणमान चसच कममा देचखने प्रजातन्त्रजन्य जीवनका
ऄनेकौ ैँ कु राहरू प्रशस्तै रहेको पाआन्छ। सानु लामाका कथाहरूमा वस्तु र पात्रचवधानको
बेग्लै पररपाटीको चवकचसत रूप देख्न पाआन्छ । यस दकचसमको प्रवृचत्त र प्धतचतको
चवकचसत स्वरूप देचखएको हुनाले आन्रबहादुर राइले ̔कथा नवलेखनका चचन्तक̕४ भनी सानु
लामाको पररचय ददएका छन्। राइको यस रटप्पणीको पुचट गनण सानु लामाका
ʻस्वास्नीमान्छेʼश ʻखानीटारमा एकददनʼश ʻऄचसनाको मान्छेʼश ʻटी शटणʼ रʻ म भगवान भएैँʼ
अदद कथाहरूलाइ चलन सदकन्छ।
सानु लामाले नारी पात्रलाइ प्रमुख्ता ददएर पचन धेरै कथाहरू लेखेका छन्।
ʻस्वास्नीमान्छेʼश ʻकमलाʼश ʻसंयोगʼश ʻगौरीʼश ʻतृचप्तʼश ʻसात भाआकी चेलीʼश ʻसन्तानको सुखʼ र
ʻसूयणको तेस्रो दकरणʼ अदद यसै पररपाटीका ईत्कृ ट कथाहरू हुन्। यस्ता कथाहरूमा
नारीको चररत्र ईद्घाटन गनक रममममा नारी पात्रका चररत्र अर्ै मा मात्र अधाररक नभइ
पुरुष पात्रका चररत्रबाट पचन प्रचतर्चलत भएका पाआन्छन्। नारी पात्रलाइ नचजकबाट
चचन्न पुरुष पात्रको मानचसक पीडाश सशचङ्ग्कत व्यवहार तथा कु चण्ठत मन अददसैँग पचन
पाठक ऄवगत रहनुपनक चस्थचत पाआन्छ। यसलाइ ईनको कथाकाररताका चवशेषतामध्ये
एईटा मान्न सदकन्छ। यसका ऄचतररक्त ईनका कथामा चचचत्रत पाररवाररक जीवन
गाईैँ घरमा देचखरहेका, सुचनरहेका पररवारचभत्रका घटनाहरू झै ैँ यथाथण लाग्दछ; जस्तैश ʻपैयुैँ
र्ु लेको ददनʼश ʻबलराम थापाको कथाʼश ʻसाआनोʼश ʻपेन्सनश त मा र गाडीʼश ʻसन्तानको
सुखʼश ʻम भगवान भएैँʼश ʻव्यरताʼश ʻसङ्ग्घषण १ʼ र ʻसङ्ग्घषण २ʼ अदद कथाहरूमा चचचत्रत
पाररवाररक जीवन सधै ैँ देचखरहेका तथा सुचनरहेका पररवारचभत्रकै हुन् जस्तो अभास
हुैँदछ। यसरी कथामार्ण त् पात्रहरूलाइ जीचवत पररवारका सदस्यझै ैँ तुल्याईन स नु सानु
लामाको कथाकाररताको वैचशन नै हो। ऄतः ईनले कथामा प्रयोग गरेका पाररवाररक
कु राहरू कथाऄनुरूप र सुहाईैँ दा पचन देचखन्छन्।
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सानु लामाका कथाहरू पढ्दा कु नै पचन कथा ईचभनलाइ एईटा पृठभूचमको
अवश्यकता हुन्छ भन्ने कु रा स्पट हुैँदछ। ईनको ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा ‘तपाईं
कचहलेकाही गान्तोक अईनुभयो भने चसङ्ग्गतामले स्वागतस्वरूप गरेको ऄचभवादनलाइ
चतरस्कार नगनुण होला।’५ भनेकोबाट यस कथाको अधारभूचम सहजै रठम्याईन सदकन्छ।
यसैले यो कथा चसङ्ग्गताम र यसका वररपररको भौगोचलक चस्थचत र पररवेशको
अ्चचलक वातावरणमा बुचनएको भए तापचन यसभन्दा पूवण स्मृचतस्वरूप अईने पहाडको
चबम्ब पचन यसमा ऄनुभव गनण सदकन्छ। यसैले पहाडका खोलानाला, चभरपहरा, ईकालीगराली र देवराली भन््याङको चचत्र कथामा प्रस्तुत भएको पाआन्छ। सानु लामाका
कचतपय कथामा प्रसङ्ग्गबाटै कथा के कस्तो स्थान वा पररवेशमा लेचखएको रहेछ त्यो
ऄनुमान लगाईन सहजै सदकन्छ। यो ईनको कथाकाररताको एईटा चवशेषता नै हो। जस्तै ʻपहाडी र्ू ल, काैँडाकै माझʼ कथामा ‘स्थान - तीचमताकुण चसच कमको पचश्चमा्चलमा
चस्थत एईटा रमणीय गाईैँ । समय वषाण ऊतुको एक साैँझ।’६-लाइ ईदाहरण स्वरूप हेनण
सदकन्छ। यसरी चवचभन्न घटना, प्रसङ्ग्ग, पररवेश अददलाइ चलएर अफ्ना कथाहरूमा
देश, काल तथा वातावरण खुबै राम्रोसैँग चमलाएर कथाहरू प्रस्तुत गनण सर्ल कथाकार
सानु लामाका कथाहरू पढ्दा कु नै चचत्रकारका चचत्रहरू हेरे झै ैँ कथामा चनचहत पात्रहरू,
समय, घटना, स्थान अदद चबम्बात्मक रूपमा ना्न थाल्छन्। दृटान्तका चनचम्त ईनका ʻरट
शटणʼ र ʻसूयणको तेस्रो दकरणʼ कथाबाट यहाैँ चनम्न वा यांशलाइ राख्न सदकन्छ ‘गीत गुन्गुनाईैँ दै ऄचन एक प्रकारले नाैँ्दै कमराचभत्र अएर ईसले लुगा राख्ने
काठको ठू लो, सुन्दर दराजको दुवै पल्ला एक एक हातले समातेर खोल्यो। चभत्रको
५
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लुगाहरू देखेर ऄचन संगीतको मधुर ध्वचन सुनेर उ रोमाच्चत भयो। अफ्नो खुसी व्यक्त
गनण उ दुवै हात मल्न लाग्यो।’७
‘...सबैको नजर साचवत्रीको घरको चभत्री कोठाको ढोकाको सैँघारमा के चन्रत
चथयो। त्यहाैँ अधा भाग बाचहर ऄचन चशरपरिको अधा भाग चभत्र भएर त्यो मोटे मान्छेको
मृत शरीर तेर्थसएको चथयो । घोप्टो परे र लडेको त्यस मान्छेको देब्रे कोखीबाट चनस्के र
बगेको रगतको धारा कम भएर ऄचहले पचन सैँघारको तेसो काठबाट बाचहरपरि ऄचघदेचख
नै झरे र जम्न लागेको रगतको सानो दहमा तप् तप् झदै चथयो।’८
यसरी प्रत्येक कथामा चभन्ना-चभन्नै चवशेता रहेका कथाहरूका कथाकार सानु
लामाको ʻअैँगन परचतरʼ कृ चतको भूचमकास्वरूप कु मार प्रधानले लेखेको ‘दुआ शब्द’मा सानु
लामाको कथाकाररताबारे आचतवृत्त रूपमा यसो भनेका छन् – ‘संक्षेपमा सबै थोक सजाएर
प्रस्तुत गदाण पोख्त कथाकारको कलाकाररता दरममयाशील भएको झल्कोहरू पाईैँ छौं हामी।
अफ्ना कथामा कतै कु नै चस्थचत वा दृश्यको वणणन गदाण जस्तो वा कथाका पात्रहरूमाझ
भएका सजीव वाताणलापहरू जस्तो कु राकानीले कतै कथाको पठनीयता प्रदान गछण। वणणन
यी सबै एक चनपुण कथाकारबाट मात्र सम्भव हुने लाग्छ हामीलाइ।’९ ऄतः सानु
लामालाइ एकजना चनपुणश कु शल तथा बहुअयचमक कथाकार मान्न सदकन्छ।
ईनका कथामा पात्र-पात्रा ऄनुकूल भाषाशैली वा संवादको प्रस्तुचत पाआन्छ। ईनका
कचतपय कथा चववरणात्मक शैलीमा सुरु गररएका हुनाले चार पाैँच ऄनु्छेदपचछ मात्रै
संवादको प्रयोग भएको छ। जस्तैश ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा सातौ ैँ ऄनु्छेददेचख मात्रै
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संवादको प्रयोग गररएको छ। ईनका कचतपय कथामा भने गीतको प्रयोगले पचन भाव
पक्षलाइ प्रबल बनाएको पाआन्छ। जस्तैश
‘कचत्तनै राम्रो जुनेली जोडा लौ दाआ मारन
मानुण त मानुण ढु ङ्ग्गाले होआन चपरतीले मारन।’१०
‘... नसम्झ अज नेपाली
स्चोले यहाैँ बाैँचेको
काैँडाकै माझ पहाडी र्ू ल
छैन र कहाैँ हाैँसेको।’११
सानु लामाले चसच कमको रामीण जनजीवनलाइ चलएर कथा लेख्ने हुनाले ठाईैँ
तथा स्थानऄनुरूप पात्रपात्राको चररत्र सुहाईैँ ददलो संवादको प्रस्तुचत कथामा गरेको
पाआन्छ। यसैकारण ईनका कथामा अ्चचलकता झचल्कएको अभास हुन्छ। यसरी
अ्चचलकताको गोरे टो समाइ कथा साचहत्यमा प्रवेश गनक कथाकार लामाबारे घनश्याम
नेपाल भन्छन् – ‘कथा सम्पद्ʼ-का कथाकार लामा ʻचवपना कचतपयʼ-का आन्रबहादुर राइकै
कथा मागणबाट अ्चचलकताको गोरे टो समाइ ऄचघ बढेका भए तापचन आन्रबहादुर राइमा
ईत्तरोत्तर चवकासशील नवप्रयोगात्मकताका पक्षधर ईनी छैनन्। ईनी कथाको ऄचभव्यचक्त
पक्षलाइ भन्दा भाव पक्षलाइ प्रधानता ददने कथाकार रहेका छन्। ’१२ त्यसरी सुरुमा
अ्चचलकतालाइ चलएर तथा सामाचजक यथाथणवादी मागण भएर चसच कमका भौगोचलक
१०

सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्, के अर आन्टरप्राआजेसश गान्तोकश चसच कमश पृ ७
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सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्, पूवणवत्श पृ १२
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घनश्याम नेपाल (सन् २००५)श नेपाली कथा परम्परा र कथाकार लामा, चुचनलाल चघचमरे , पद्मश्री

सम्मानद्वारा चवभूचषत कथाकार सानु लामा (जीवनी पुस्तक), नेपाली साचहत्य पररषद्, चवकास क्षेत्र, गान्तोकश पृ
४४

१०६

दृश्यावलोकन गदै ऄचघ बढ्ने कथाकार लामा ʻसूयणको तेस्रो दकरणʼ कथा सङ्ग्रहसम्म
अआपुग्दा समाजका चवचभन्न पक्षहरूलाइ समे्दै पात्रहरूको मनोभावसम्म के लाईन सर्ल
भएका देचखन्छन्।
सानु लामाले अफ्ना कथामा साधारण जनजीवनबाट पात्र चयन गरी पात्रको
नामऄनुसार काम पचन बताईने चेटा गरेका छन्। ईदाहरणाथण ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼ कथालाइ
चलन सदकन्छ। यस कथाको पात्र गोपाल नामले मात्र गोपाल (ग्वाला) नभएर उ कामले
पचन गोपाल नै छ। यस कु राको पुचटका चनचम्त कथाचभत्र हेनण सदकन्छ – ‘चनत्य चबहान
दूधको रठका घर घर पुर्याएर गोपाल र्कक र अले डाैँडा अआपुग्दा पचन अधासरो नाम्ची
ब्युैँझेको हुैँदैन चथयो। ... चौबीसश प्चीस वषणको तन्देरी उ। गचहरो लाल वणणको ईसलाइ
कचहले नदेखेकोले देख्यो भने ग्वालाको रूपमा नसुहाईने देख्छ। असाङ्ग्गथाङ्ग्गमा घर छ।
खेतीपाती गछण उ। गाइ, बाख्रा, कु खुरा पालेको छ।’१३ ईक्त प्रसङ्ग्गले के वल गोपालको
जीवन मात्र आचङ्ग्गत गरे को छैन, यसले सम्पूणण रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी अएका
चनम्नवगीय कृ षकहरूको दैचनक जीवनको चचत्र ऄङ्ग्कन गरे को पचन सहजै बुझ्न सदकन्छ।
यसथण गोपाल एईटा प्रतीक होश कृ चषकायणरत समाजको र ईसको त्यस समाजलाइ राम्रै
गरी प्रचतचनचधत्व गरे को छ।
यस्ता चवचभन्न चवशेषताहरूले भररएका कथाहरू िँददै नेपाली साचहत्य जगत्लाइ
ऄझ ईत्कृ ट तुल्याईने प्रयासमा लाचगपरेका कथाकार सानु लामाले अफ्ना कथाको शीषणक
चयन पचन औचचत्यपूणण ढङ्ग्गले गरे को मान्न सदकन्छ। ईनले कचतपय कथाको शीषणक
प्रतीकात्मक रूपमा पचन राखेका छन्। ईदाहरणाथणश ʻपहाडी र्ू लश काैँडाकै माझʼ कथालाइ
चलनसदकन्छ। यसमा ईनले घरदेचख टाढा गएर ्यालादारी वा मजदुरी काम गरेर साहुको
ऊण चतनक र अफ्ना पररवारहरूलाइ पाल्ने गररब नेपालीहरू कसरी दुःख झेल्छन् भन्ने
कु रा बीरबहादुर र कालुससहको संवादबाट देखाएका छन्। यस्ता सत्यलाइ ईद्घाटन गनण
१३
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पहाडी र्ू लको रूपमा सरल नेपालीहरूको पाररवाररक जीवन र काैँडाको रूपमा अफ्ना
घर-पररवारलाइ छोडेरश घरदेचख टाढा गएर पैसा कमाईन बाध्य भएका नेपालीहरूलाइ
तुलना गरी यो कथा प्रस्तुत गररएको छ। यसरी यस कथाले प्रतीकात्मक रूपबाट भारतीय
नेपालीहरूको पररचस्थचतलाइ देखाएको छ। यसै पररपाटीका ʻऄचसनाको मान्छेʼश ʻतृचषत
मरुद्यानʼश ʻघाम छाया १ʼश ʻघाम छाया २ʼश ʻमृगतृणाʼ र ʻपेन्सनश त मा र गाडीʼ अदद
कथाहरूलाइ पचन राख्न सदकन्छ।
सानु लामाका कचतपय कथामा चवशेष पात्रको होस् वा वस्तु चवशेषको प्रधानता
सधै ैँ सुरुमै दकटानसैँग ईचभएको नपाआनु पचन ईनको कथाकाररताको चवशेषताकै एईटा पक्ष
हो। एईटा पात्रबाट अरम्भ हुन्छ र यही मुख्य होला भन्ने पाठकीय सोचाआ के ही तल
पुग्नेचबचत्तकै यही मुख्य होआन रहेछमा पररणत हुनथाल्छ र कथा अफ्नो गन्तव्यतर्ण
बदढरहन्छ। ईदाहरणाथणश ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथालाइ चलन सदकन्छ। प्रस्तुत कथाको सुरुमा
चसच कमको चसङ्ग्ताम बजारश त्यसपचछ राम्रो मादल बजाईने साकक कान्छाको चचत्रण
गररएको छ। यस कथामा पाठकको ध्यान घरर साकक कान्छामाश त घरर ठु लो कान्छामाश
घरर ठु ली कान्छीमा अकर्थषत भआरहन्छ। कथाको ऄन्त्यमा भने पुरुषको सङ्ग्कीणणताश
नारीको चनश्छलता तथा प्रगाढ प्रेम अदद देखाएर समाजमा हुने कु चलनलाइ चनमूणल पानक
सन्देश प्रस्तुत गरेका छन्। यस्तो चचत्रण सानु लामाका कथामा पाईनु ईनका कथागत
एईटा चवशेषता नै हो। ईनका ʻऄनुकम्पाʼश ʻपहाडी र्ू ल काैँडाकै माझʼश ʻसाआनोʼश ʻरेशी
बचगरहेछʼ र ʻसात भाआकी चेलीʼ अदद कथामा पचन यस्तै प्रवृचत्त रहेको पाआन्छ।
भाषाको माध्यमद्वारा चवचभन्न भाव तथा चवचार ऄचभव्यक्त गनक चवचभन्न ढङ्ग्ग र
चवचध नै शैली हो। त्यसैले व्यचक्त भाषा हो भने व्यचक्तको व्यचक्तत्व नै त्यसको शैली हो। १४
प्रत्येक लेखकको शैलीमा अफ्नो खास वैचशन हुन्छ। यसरी शैली लेखकको व्यचक्तत्वको
पाररचचयक हुन्छ। कथालाइ रोचक र अकषणक तथा ऄरुचचकर र ऄनाकषणक तुल्याईनमा

१४

मोहनचहमांशु थापा (चव सं २०६६)श साचहत्य पररचयश साझा प्रकाशनश काठमाडौशैँ पृ १५९

१०८

शैलीको भूचमका प्रमुख रहन्छ।१५ कथाकारले अफ्ना कथाहरू चवचभन्न शैलीमा प्रस्तुत
गरेको पाआन्छ। सानु लामाले अफ्ना कथाको पृठभूचम चसच कमेली रामीण जनजीवनको
पररवेशलाइ चलएर बनाएका हुनाले ईनका कथामा सरल, सुबोध भाषाशैलीको प्रयोग
पाआन्छ। पात्र पात्रा ऄनुकूल भाषाशैलीको प्रयोग ईनले गरेका छन्। कथाको पररवेश ,
पररचस्थचत तथा देश, काल, वातावरणऄनुसार भाषाशैलीको प्रयोग कलात्मक ढङ्ग्गमा
चमलाएर गनण स नु लामाको कथागत चवशेषता मान्न सदकन्छ। के ही ईदाहरण यसप्रकार
छन् - ‘ठु ली कान्छी क्चा लाआनमा नहुैँदो हो त यचत्त रमाआलो हुन्नथ्यो होला। साकक
दाआले मादल बजाएको र ठु ली कान्छीले गीत गाएको यहाैँ कसले भुल्न स ला र?’१६
‘यो असाङ्ग्गथाङ्ग्गभररमा चतमी सबभन्दा राम्री।’ ‘अच्च ... असङ्ग्गथाङ्ग्गभरर मात्रै!’
गोपालले त्यतैचतर हेदै भन्यो ‘असाङ्ग्गथाङ्ग्ग नै मेरो संसार हो।’१७
ईक्त प्रसङ्ग्गहरूबाट रामीण जनजीवनको भाषा मात्र बुझझदैनश यसबाट रामीण
चस्थचत, रहनसहन, पररवेश अददको चचत्र पचन स्पट हुन्छ। यसका ऄचतररक्त यथाथणको
ईद्घाटनमा चनठावान रहेका सानु लामाका प्रायः कथाहरूमा नेपाली राम्य लवजश
ऄनुकरणात्मक शब्द र झराण शब्द अदद पचन पाआन्छन्। के ही यस्ता भाचषक वैचशन
यसप्रकार छन् झराण शब्दहरू दुङरे पानीश चझली र चमलीश चनथ्रु कश कटमेरोश झटारोश पोथ्रा पोथ्रीश
घरको छेकान्श दाईराको र्प्ल्याैँटोश लयबरी अदद।
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सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्, पूवणवत्श पृ ३
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ऄनुकरणात्मक शब्दहरू ̔झ्याप्प चनभाईनुश चलररक् चलररक् हल्लाईनुश चखचतचत
हाैँस्नुश खुस्रु क पस्नुश खपाखप खानुश याच याच दक्नुश पुलु क हेनुणश सापचसप पानुणश
मादल चड्काईनु̕ अदद। सानु लामाले अफ्ना कथामा सरल सहज वा य चवन्यास र ठाईैँ
ठाईैँ मा भावोश्छवासात्मक अलङ्ग्काररक प्रयोग पचन गरे का छन्। ʻतृचप्तʼ कथाबाट एकाध
ईदाहरण रटप्न सदकन्छ ‘यो तेसो एईटा प्रेरणा जस्तोश ईकालो झहडेर अईनेका लाचग सान्त्वना बनेको। १८
दुवैका अैँखाले क्षणभर जुझेर मौन ऄचभवादन बोल्थे।’१९
‘एक क्षणका लाचग चहमाल नाङ्ग्गो भएको चथयोश साैँझ धेरै गचहररयो।
ऄकै बाटो झहड्न छु नी तत्पर चथआन्श ्योचतलाइ बचलदानको अवश्यकता छैन तर
पुतली ्योचतदेचख टाढा रहन सक्तै न।’२०
सानु लामाका कथाहरूमा चसच कमेली भाचषकालाइ प्रमुखता िँददै त्यहाैँको
चनम्नमध्यम वगणमा प्रचचलत नेपाली भाषाको प्रयोग गररएको छ। सहज, सरल र
सम्प्रेषणीय हुनाका साथै कचवतात्मक, सङ्ग्गीतात्मक र प्रवाहमय भाषा शैलीको प्रयोग
ईनका कथामा गररएको छ। ईनका कथामा जातीय चचन्हारी र सांस्कृ चतक वैचशनका
कु राहरू पचन झचल्कएका छन्। जस्तैश ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा ठु लीकान्छी र साकक कान्छाले
चपङ खेलेको, लोक गीत गाईने र मादल बजाईने गरेको, यसरी नै ʻपाहुनाʼ कथामा
पाहुनालाइ गररनुपनक सत्कार गरेको वणणन अददबाट कथाकार संस्कृ चतप्रचत सचेत रहेको
कु रो बुझ्न सदकन्छ। यसरी नै ʻसात भाआकी चेलीʼ कथामा “तीज अयो-बचहनी,
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नानीहरूलाइ दर खुवाईनु लान्छौ’ैँ २१ भन्नाले पचन नेपाली सांस्कृ चतक पक्ष नै झचल्कन्छ।
लामाका लघुकथा ʻसंघषण १ʼ र ʻव्यरताʼ-मा पचन सांस्कृ चतक कु राहरू भेिाआन्छन्। जस्तै
ʻसंघषण १ʼ लघु कथामा ̔ला पाको बाबुले चाैँदीले मोरेको दारको ढु ैँरोको तीन महीने जाैँड
तन् तन् चुसेर थकाआ मेटाएको२२ दृश्यले भोटे संस्कृ चतको एईटा पक्षलाइ ईद्घाटन गदणछ।
ʻव्यरताʼ कथामा के क काटेर जन्म ददवस मनाआएको घटनालाइ पाश्चत्य संस्कृ चत र
सभ्यताको ऄनुकरणका रूपमा चलन सदकन्छ।
सानु लामाले अफ्ना कथामा नेपालीहरू एकाऄकाणलाइ अआपरेको खण्डमा
सहयोग गनक प्रवृचत्त भएका पात्र वा मैत्री र करुणाशील हृदय भएका पात्रहरूको प्रयोग
प्रशस्तै गरे का छन्। ईदाहरणका चनचम्तश ʻबलराम थापाको कथाʼश ʻरचम्ममा चस वेन्स्एईटा ऄनुरमममʼ अदद कथालाइ चलन सदकन्छ। प्रेम थुलुङले सानु लामाका कथाहरूलाइ
चलएर ईनका कथाहरूमा अदशोन्मुख यथाथणवाद भएको हुनाले चनम्न र मध्यमवगीय
ईत्पीडन र चवचवध समस्याहरूचसत सम्बचन्धत छन् भन्ने चवचार व्यक्त गरे का छन्।२३
कथाकार सानु लामालाइ चवशेष सामाचजक, अ्चचलक यथाथणवादी प्रवृचत्त ऄैँगाल्ने
कथाकारको रूपमा हेनण सदकन्छ। कथाको अरम्भदेचख नै पाठकवगणमा कौतूहल जगाईन
स नु ईनका कथामा पाआने एईटा चवशेषता हो। लामाको कथाकाररताबारे घनश्याम
नेपालले ̔सानु लामाको कथाकाररता औपन्याचसक चवस्तारतर्ण नऄल्मचलइ ऄध्यावचध
कथागत के न्रगाचमताप्रचत नै चनठावान् छ भन्ने चवचार व्यक्त गदै चवशेष लामाका कथामा
करुणालाइ पचन प्रमुख चवशेषता मानेका छन्।̕२४
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यसरी नै लामाका हालसम्म प्रकाचशत भएका कथाहरूलाइ चनयाल्दै राजेन्र
भण्डारी लेख्छन् “पूवण प्रजातन्त्रकालीन ऄथाणत् राजतन्त्रकालीन चसच कमका ऐचतय र
भूप्रकृ चतक पररवेश हुैँदै सानु लामाको कथाकाररता वतणमान चसच कमको वयस्क
प्रजातन्त्रजन्य जीवनका ऄनेकौ ैँ अयामसम्म तन क तचन्कएको छ।”२५ यस्तै प्रकारले ̔सानु
लामाका प्रत्येक कथामा गचहरो चचन्तना, गहन दृचट पसेको छ बसेको हुन्छ̕ भन्ने चवचार
व्यक्त गदै आन्रबहादुर राइ सानु लामाबारे ऄझ यसो भन्छन् - “ईनका कथाहरू पढ्दा
थाल्नीदेचख तुनीसम्मै एकपचछ एक धेरै थरीका अनन्दहरूले पाठकको मनमचस्तक अरण
बन्छश मात्र अचन्तक प्रभावको चनचम्त वा प्रज्ञानको चनचम्त लेचखएको हुैँदैन। ईहाैँका
कथाहरू यात्राहरू जस्ता, मागणहरू जस्ता हुन्छन्, अनचन्दला यात्रा र मागणहरू।”२६ सानु
लामाका धेरजसो कथामा यथाथण जीवनको चचत्रण ऄवश्य नै पाआन्छ। समाजमा चवद्यमान
चवचभन्न प्रकारका चररत्रहरूको ईद्घाटन तथा ऄनेकौ ैँ मनचस्थचतको ऄचत सूक्ष्म चवश्लेषण
साथै सुधारात्मक प्रवृचत्तहरूको ईल्लेख कथाकारहरूले अफ्नै ऄनुभूचत र बौच्धतक स्तरका
अधारमा गनक गछणन्। तसथण कथामा सामाचजक चस्थचत र पररवेशको ईल्लेखका साथै
कथाकारको अफ्नै चवलक्षण प्रचतभा देचखनु स्वाभाचवकै हो।
वस्तुतः सानु लामा अर्ू ले एकपल्ट रोजेर साधनापूवणक चनमाणण गरेको मागण र
पररपाटी चसचतचमचत छोड्दैनन्। ईनी दृढतापूवणक त्यसैमा ऄचडएर कथावस्तुलाइ कथामा
ऄनुवाद गनक प्रयास गरररहन्छन्। ईनले अफ्ना कथामा समाजमा व्यचक्तले बाैँचेको र
भोगेको जीवन र पररचस्थचतहरूको यथाथण चचत्रण गरे का छन्। नेपाली समाजमा देचखएका
कु रीचतहरू र ऄमानवीयतालाइ सरल शैलीमा कथामा लेख्नु ईनको स्वाभाचवक चवशेषता
देचखएको छ। सामाचजक पररपाटी ऄनुकूल पाररवाररक जीवन धान्न खो्दा चोट खाएकाश
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राजेन्र भण्डारी (सन् २००८)श सूयणको तेस्रो दकरण संचक्षप्त पठन, सानु लामाश सूयणको तेस्रो दकरणश पूवणवत्श पृ

vii
२६

आन्रबहादुर राइ (सन् १९९२)श मृगतृणा- झहड्दै अनन्दको मागण, नेपाली साचहत्य प्रचार सचमचत (अयोजक)श

कथाकार सानु लामा ऄचभनन्दन स्माररका, चसलगढीश पृ ८श ९

११२

अर्थथक चस्थचत नराम्रो हुैँदा तथा गाईैँ का ठु लाठालु भनाईैँ दाचसत ऊण झलदा शोषणको
चसकार भएकाश व्यचक्तगत आ्छा वा चाहनामा बाैँ्न खो्दा पररचस्थचतका चपेटमा परेकाश
लोग्ने परस्त्रीसैँग लागेपचछ तारुण्यमा प्रवेश गरे का पररत्यक्ता नारीको दुदश
ण ाश पचत वा
पत्नीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएपचछ रोएरै जीवन चबताईने पत्नी वा पचत तथा व्यचक्तलाइ
स्वे्छामा रहन नददएर त्यसप्रचत पारम्पररक अदशण र रूदढका दृचटले हेररनु अदद
कु राहरूमाचथ पचन सानु लामाले अफ्ना कथाहरूमा प्रकाश पारे का छन्। चयनै र यस्तै
चवशेषताहरूले गदाण भारतीय नेपाली कथा साचहत्य जगत्मा सानु लामाको स्थान ई्च
छ। मानवीय संवेदनालाइ कथामा प्रस्तुत गनण स ने ई्चस्तरका कथाकार सानु लामाका
कथामा माचनसका भावुकता, कोमलता र कारुचणक पक्ष खुबै राम्रोसैँग प्रस्तुत भएको
पाईन सदकन्छ। ऄतः चवचभन्न दृचटकोणबाट सानु लामाका कथालाइ चनयाल्दा ईनको
कथाकाररता ई्च स्तरमा पुग्न सक्षम देचखन्छ।

४.२ सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण
यसऄन्तगणत चनम्न ईपशीषणकका अधारमा सानु लामाका कथाहरूलाइ चवभाजन गरेर
ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ ४.२.१ सदस्य सङ्ग्ख्याका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवन।
४.२.२ चववाहका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन।
४.२.३ चनवासका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन।
४.२.४ चशक्षा र ऄचशक्षाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवन।
४.२.५ अधुचनकता र सनातनताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने
पाररवाररक जीवन।
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४.२.६ अर्थथक सम्पन्नता र चवपन्नताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने
पाररवाररक जीवन।

४.२.१ सदस्य सङ्ग्ख्याका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
पररवारका सदस्य सङ्ग्ख्याका अधारमा सानु लामाका कथाहरूको ऄध्ययन गदाण संयुक्त र
एकात्मक गरी दुइ प्रकारका पररवार प्रथा रहेको पाआन्छ। यसो भए तापचन ईनका
कथाहरूमध्ये

ʻसात भाआकी चेलीʼ र ʻबलराम थापाको कथाʼ बाहेक ऄरूमा संयुक्त

पररवारको चचत्रण भने पाआैँ दन
ै । एकात्मक पररवार प्रथा भन्नाले पचत-पत्नी र ऄचववाचहत
छोरा-छोरी एकै साथ बसोबासो गनक पररवार भन्ने बुचझन्छ। यसको चवपरीत संयुक्त
पररवार प्रथा भन्नाले तीन पुस्ताभन्दा धेर सदस्यहरू एईटै घरमा बस्नेश रक्तसम्बन्धी
एवम् के ही ऄन्य नातेदारहरू भएको पररवार भन्ने बुचझन्छ। ऄतः संयुक्त पररवार प्रथा
भन्नाले संयुक्त चुल्हाश संयुक्त सम्पचत्त र ठू लो अकार भएको पररवार भन्ने बुचझन्छ।२७
यसथणश पररवारका सदस्य सङ्ग्ख्याका अधारमा सानु लामाका ईक्त दुइवटा
कथालाइ संयुक्त पररवारको चचत्रणको रूपमा चनम्नप्रकारले ऄध्ययन गररएको छ भने
ईनका ऄन्य सबै कथामा नै एकात्मक पररवार प्रथा रहेको पाररवाररक जीवनको चचत्रण
पाआने हुनाले यहाैँ ती कथाहरूलाइ ताचलकामा मात्रै प्रस्तुत गररएको छ -

￭ सात भाआकी चेली
संयुक्त पररवार प्रथामा रहेका पररवारहरूमा कम्तीमा पचन तीन पुस्ताका सदस्यहरू एकै
घरमा बस्ने तथा एईटै चुल्हामा पकाएको खाने हुन्छन्। यस दृचोकोणका अधारमा सानु
लामाको ईक्त कथालाइ संयुक्त पररवार प्रथामा अधाररत माचनएको छ। दकनभने यस
कथामा युवती, ईसका पचत, सासू र नानीहरू गरी तीन पुस्तासम्मका सदस्यहरू एकै घर
२७
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वा पररवारमा रहेको चचत्रण कथामा गररएको छ। यसैले प्रस्तुत कथालाइ संयुक्त पररवार
प्रथा रहेको मान्न सदकन्छ। ‘सन्तान बढ्यो। नयाैँ घरहरू बचनए। पचछ अईनेहरू पचन त्यही
बसे। गाईैँ बस्ती बन्यो- एईटा नयाैँ संसारको सृजना भयो। ऄचघको मैदानी टार ऄब
साैँगुरो भयो। कालान्तरमा कचत्त सुब्बा पररवारहरू नयाैँ ठाईैँ मा बस्ती बसाईन झहडे। ’२८
यसरी यस कथामा एईटा संयुक्त पररवार चवघरटत हुनुमा पररवारमा रहेका सदस्य
सङ्ग्ख्या पचन एईटा प्रमुख हो भन्ने कु रालाइ देखाआएको छ।

￭ बलराम थापाको कथा
सानु लामाको ʻबलराम थापाको कथाʼ शीषणक कथामा बलरामले सौता चभत्र्याएपचछ
ईसकी प्रथम पत्नी माया माआतमा नै बाबु, अमा र दाजु भाआहरूसैँग बसेकी छ। यसका
साथै कथाको ऄन्त्यमा बलरामको मृत्यु भएपचछ ईसकी दोस्री पत्नी माला पचन
नानीहरूलाइ चलएर सौताकै माआतमा अश्रय चलन पुगेकी छ। यसथण, यस कथामा मायाको
माआती घर संयुक्त पररवारको रूपमा चचचत्रत भएको छ। कथामा वर्थणत मुख्य पात्र
बलरामको पररवार भने बहुचववाही पररवार प्रथामा अधाररत देचखए तापचन कथामा
ईक्त दुइवटा घटनाले गदाण नेपाली पररवारहरूमा रहने संयुक्त पररवारको चचत्रण पचन यस
कथामा आचङ्ग्गत गररएको पाआन्छ।
सानु लामाका ईक्त दुइवटा कथाबाहेक ऄरू कथामा भने ऄसंयुक्त वा एकात्मक
पररवारकै चचत्रण पाआन्छ। त्यसमा पचन बुनोटऄनुसार कथामा चचचत्रत पररवारचभत्रका
सदस्यहरू पचन ईनले कम्ती नै प्रयोग गरे का छन्श जसलाइ ईनको कथालेखनको एईटा
चवशेषता मान्न सदकन्छ। ईनका कथामा पाआने पररवारलाइ चतनका सदस्यको सङ्ग्ख्याका
अधारमा चनम्न ताचलका ऄनुसार हेनण सदकन्छ -
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कथाकार सानु लामाका कथामा पररवारचभत्रका सदस्यहरूलाइ ताचलकाऄनुसार
हेदाण प्रायः जसो कथामा तीनजनासम्म माचनसहरू चभत्र्याआएका छन्। कचतपय कथामा
पाैँचजनासम्म माचनस भएका पररवारहरू छन् भने दुइवटा कथामा ६ देचख धेर सदस्य
रहेका पररवार छन्। ऄतः ईनका कथामा पचत-पत्नी र छोरा-छोरी भएका एकल वा सानो
पररवार नै धेरै छन्। ईनले प्रायः रामीण पररवेशमा हुर्ककएका पात्रहरूलाइ चलएर कथा
लेखेको भए तापचन त्यहाैँ प्रयोग गररएका पररवारको ढाैँचा भने धेरजसो ऄसंयुक्त नै रहेको
पाआन्छ। ऄतः ʻऄचसनाको मान्छेʼ र ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼ अदद कथालाइ यहाैँ ऄसंयुक्त
पररवार प्रथामा अधाररत रहेकाहरूमध्ये ईदाहरणस्वरूप चलआएको छ-

￭ ऄचसनाको मान्छे
यो कथा ऄसंयुक्त पररवार प्रथामा अधाररत छ। बाबु -अमा र दुइजना छोरा-छोरीको
सेरोर्े रोमा कथा कचथएको छ। यसमा ऄचसनाको माध्यमबाट प्रतीकात्मक रूपमा
मानवीय मूल्यलाइ यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘ऄचसनालाइ थापथाप्-थुपथुप पारे र
मान्छेको अकृ चत कताकता चनकाल्न सक। । भूआैँदचे ख डेढ हात जचत ऄग्लो भयो। बसेको हो
दक ईठे को हो त्यो त मैले नै भन्न सदकनैँ। ..... झ्यालबाट बाचहर अैँगनमा हेदाण त्यो
ऄचसनाको मान्छे चबलाआस नु अैँटेको चथयो।’२९ यसरी मान्छे ऄचसना जस्तै होश उ चनत्य
चनरन्तर चखआैँ दै जान्छश साैँगुररदै जान्छ र ऄन्त्यमा चवलीन हुन्छ भन्ने कु रा दसाणईन
खोचजएको बुचझन्छ। यसो भए तापचन यो प्रदरममया चनरन्तर चली नै रहन्छ। माचनसले
अफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गरे का ऄनुभवहरू छोरा-छोरीहरूलाइ हस्तान्तरण गदै जान्छश
यसैमा जीवन छ तथा पाररवाररक अनन्द छ। यसरी म पात्रश दुइजना छोरा-छोरी र
पत्नीचबचको सामान्य ऄन्तर्करममयाचभत्र यो कथा सीचमत छ।

२९
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￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
यो कथा पचत-पत्नी धनराज र चन्रा ऄचन छोरा-छोरी ददपू र मन्दा चार पात्र-पात्राहरूकै
ऄन्तर्करममयामा के चन्रत छ। “धनराज मन्दाको अैँखाको ईपचार चनचमत्त अर्ू ले भ्याएसम्म
के ही बाैँकी राखेका चथएनन्। अजभन्दा एक हप्ता ऄचघदेचख नै चतनी मनमनै
छ्परटआरहेका चथए। छोरीको अैँखाका चनचमत्त चतनी जे गनण पचन तयार भआसके का चथए।”
यहाैँ धनराजको पररवारमा देचखएको दुःखश कटलाइ प्रस्तुत गदै नेपालीहरू अफ्ना
सन्तानको खुसीका चनचम्त जस्तै पररचस्थचतसैँग पचन जुझ्न तयार रहन्छन् भन्ने कु रालाइ
आचङ्ग्गत गरे को बुचझन्छ। ऄतः यो कथा धनराज र ईसको पररवारमा नै सीचमत रहेको
पाआन्छ। यसैले यस कथामा चचचत्रत पररवार ऄसंयुक्त पररवार प्रथामा अधाररत छ।
यसरी सानु लामाका कथामा चचचत्रत ऄसंयुक्त पररवारका पात्रहरू अ-अफ्नो
पररवारका सदस्यका दुःखसुखका लाचग नै चनरन्तर रूपमा लाचगपरररहेको बुचझन्छ।

४.२.२ चववाहका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
चववाह समाजश संस्कृ चत र प्रचलनऄनुसार र्रक र्रक दकचसमको हुनस छ। चववाह
भआसके पचछ समाजमा दम्पचतहरूलाइ खास ऄचधकार र चनर्कदट दाचयत्व चनधाणरण
गररन्छ। यो पचन समाज र संस्कृ चतऄनुसार र्रक र्रक पाआन्छ। चववाहपचछ समाजमा
पचत-पत्नी दुवैको पद वा भूचमका बदचलन्छ। सामाचजक सम्बन्धको अयतन ऄझै बढी
र्रादकलो भएर जाैँदछ। नेपाली चहन्दू तथा बौ्धत समाजमा मात्र होआन प्रायः सबै
समाजमा नै चववाहले माचनसलाइ व्यवहारमा पररप व गराएको पचन सङ्ग्के त गदणछ।३०
सानु लामाका कथामा चचचत्रत पाररवाररक ढाैँचालाइ हेदाण प्रायः नै चववाचहत
सम्बन्ध स्थाचपत भआसके पचछको पररवारको चचत्रण गरेका छन्। यसो भए तापचन कथामा
चचचत्रत पररवारका सदस्यहरूको रहन-सहन तथा एईटै चुलामा पकाएका खाने
३०

बलराम अचायण (सन् २०१०)श समाजशास्त्रका सै्धताचन्तक दृचटकोणहरूश रत्नरा्य लक्ष्मी याम्पसश काठमाडौशैँ

पृ १८५

१२०

सदस्यहरूको सङ्ग्ख्या अददका अधारमा चववाहका प्रकारबारे ऄध्ययन गदाण त्यहाैँ मुख्यतः
एकचववाही पररवार प्रथा नै बढी मात्रामा चचचत्रत पाआन्छ भने एकाध कथामा बहुचववाही
पररवार प्रथाको चचत्रण पचन पाआन्छ। यसका साथै एकाध कथामा भने प्रेम चववाहद्वारा
चनर्थमत पररवार पचन रहेको पाआन्छ। यसथणश यहाैँ एकचववाहीश बहुचववाही र प्रेमचववाही
पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको चचत्रणबारे
ऄध्ययन गररएको छ।

ऄ) सानु लामाका कथामा पाआने एकचववाही पररवार प्रथाऄनुसारको पाररवाररक जीवन
एक चववाही पररवार प्रथा भन्नाले पुरुष र स्त्री दुवैले एकै पल्ट मात्रै चववाह गनक ऄथाणत्
एईटी स्त्रीको एकै जना पचत र एईटा पुरुषको पचन एईटी पत्नी मात्रै भएको पररवार
बुचझन्छ।३१ यसऄन्तगणत सानु लामाका प्रायः सबै कथालाइ चलन सदकन्छश दकनभने
कचतपय कथामा पचत वा पत्नीको मृत्युपश्चात् पचन जीवन ए लै वा नानीहरूसैँग
चबताईैँ दै गरेको देखाएर सानु लामा स्वयम्ले पचन एकचववाही पररवार प्रथालाइ नै
प्रोत्साहन ददएको बुचझन्छ। यसथणश एकचववाही पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका
कथामा चचचत्रत पाररवाररक संरचनाको ऄध्ययन गनक रममममा यहाैँ एकाध कथाहरूको
चचाण ईदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गररन्छ-

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
यो कथा चारजना सदस्य भएको एईटा सामाचजक चवषयवस्तुमा अधाररत पररवारके चन्रत
छ। कथामा चचचत्रत पररवारको ढाैँचा एकात्मक रहेको कु रा ऄचघ नै जनाआसके को छ। पात्र
धनराज र ईसकी पत्नी चन्रा अफ्नी छोरी मन्दाको ऄन्धोपनले गदाण चपरोचलएको वणणन

३१
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यसप्रकार छ – ‘एईटै छाती जस्तो धनराज र चन्राको छातीमा एकै प्रकारको ऄसहनीय
वेदनाले धेरै ददनसम्म पोचलरह्यो। धनराज र चन्राको

̒चवश्वास̕ छश

̒अत्मबल̕ छश

त्यसमाचथ चन्राको ̒ममता̕ ऄचन धनराज अर्ैं को चपतृ-हृदय पग्लैँदै बचनएको दृढ-सङ्ग्कल्प
छ। ऄचन सबैभन्दा मूल्यवान् एवम् महत्त्वपूणण कु रो के हो भने मन्दाप्रचतको ईनीहरूको
̒माया̕ र ̔पचवत्र स्नेह̕-लाइ कसैले कम गराईन सक्तै नन्।’३२ यसरी कथाका पात्रहरू अफ्नो
घर-पररवारलाइ सम्हाल्ने प्रयासमा छन्।

￭ र्ु बाणले गाईैँ छोड्यो
सानु लामाको ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼ कथामा गोमती र र्ु बाणको वैवाचहक जीवन गोमतीको
ऄकालै मृत्यु भएपचछ ऄसर्ल भएको कारुचणक कथा-व्यथा पाआन्छ। पत्नीको मृत्यु
भएपचछ र्ु बाणले गाईैँ छोड्ने चनणणय चलएर भएका सर-समानहरू बटुलेर चनस्कैँ दा
गोमतीले घरचभत्रबाट बोलाएको पीडामय घटनाको वणणन यसप्रकार गररएको छ – ‘के ही
हराए जस्तोश के ही चबसक जस्तो- ईसले शून्य नजरलेश रुन्चे परे को ऄनुहार चलएरश ती
समानहरू हेररबस्यो। ईसको मन त्यहाैँ चथएन। मररसके को चथयो। घोररदै-घोररदै र्ु बाण
दगुदै घरचभत्र पस्यो र एकचछनमा चनस्के र चसकु वामा ईचभयो-त्यही रुन्चे ऄनुहार चलएर।
लगत्तै उ र्े रर घरचभत्र पस्यो र चनकै बेरमा मात्र चनस्के र र्े रर अैँगनमा ईचभन अआपुग्योईही शून्य नजर चलएर।’३३ यसरी घररघरर यसो गनुणको कारण ईसलाइ घरचभत्रबाट
गोमतीले बोलाआरहेको जस्तो लाचगरहेको चथयो। कथामा एकाचतर पो चीकी अमाले
‘रोएर कराएर गएको र्कण ने होआन। बरु भगवानको ध्यान गरश गोमतीले बाटो पागस्।
ऄजम्मरी यो धरतीमा को छ र? हामी सबै त मछौं । ... दैवको खटनमा हाम्रो के लाग्छ र।
३२
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गाईैँ छाडेर के हुन्छ? चतम्रो दु:ख मनको मनैमा रहनेछश गोमाको सम्झना चतमीलाइ अईने
नै छ। जहाैँ गए पचन यो दु:ख भुल्ने त होआनौ।’३४ भनेर जीवनको पररभाषा िँददै र्ु बाणलाइ
जीवन के हो? भन्नेबारे ऄथ्याणएको छ भने ऄकाणचतर र्ु बाण गोमतीको माने बनाएर ईसको
अत्मालाइ शाचन्त पावोस् भनेर जुटेको देचखन्छ। प्रस्तुत कथामा चयनै प्रेम र वैवाचहक
जीवनमा अआपरेका घात र प्रचतघातको प्रसङ्ग्गलाइ प्रस्तुत गररएको पाआन्छ भने र्ु बाणले
कतै पचन दोस्रो चववाह गनक चवचारसम्म पचन गरेको चचत्रण पाआैँ दन
ै ।

￭ रम्मीमा चस वेन्स एईटा ऄनुरममम
सानु लामाको प्रस्तुत कथामा पचन ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼ कथामा झै ैँ पत्नीको मृत्युले पत्नी
चवयोगमा परे को धनराजको कारुचणक कथा-व्यथाको नै चचत्रण गररएको पाआन्छ। यस
कथामा पचन पत्नीको मृत्यु भएपचछ धनराजले दोस्रो चववाह गरेको पाआैँ दन
ै ।

￭ सन्तानको सुख
सानु लामाको ʻसन्तानको सुखʼ कथामा ऄल्पायुमै पचतको मृत्युले क्षतचवक्षत बनेकी एईटी
नारीले अफ्ना सन्तानप्रचत समर्थपत भएर जीवन-यापन गरेकीले ईसका लाचग अफ्ना
सन्तानको स्याहार-सुसार नै सन्तुचटको स्रोत बनेको छ। पचतको मृत्युपश्चात् पत्नीले
अफ्ना छोरा-छोरीसैँग मात्रै जीवन चबताएकी छ भने दोस्रो चववाह गनक चनणणय कतै पचन
गरेकी छैन। यसथणश यस कथामा पचन एक चववाही पररवार प्रथामा अधाररत नै भएको
पाररवाररक जीवनको चचत्रण गररएको पाआन्छ।

३४
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￭ पेन्सन, त मा र गाडी
लामाको ʻपेन्सन, त मा र गाडीʼ कथामा पचत र छोराको मृत्यु भएपचछ चवधवा र
पररवारमा ए ली भएकी मेजरनी ऄ्जु गुरुङ पचतको पेन्सनले जीवन चलाआरहेकी छ।
पचतको मृत्युपश्चात् प्रत्येक मचहना पेन्सन थापेर पचतकै समीपमा भएको ऄनुभाव यसरी
गथी - “सुम्सुम्याईैँ दा सुम्सुम्याईैँ दै कागजको त्यो चबटा जीवन्त भएको ऄनुभव गथीश
छातीमा राख्थी औ बेलाबेलामा त अफ्नो गठमा छु वाएर म्वाइ पचन खान्थी ऄचन र्े रर
अर्ै लजाईैँ थी। ऄनायसै उ मेजरको र्ाैँरटलो छातीलाइ सुम्सुम्याआरहेकी हुन्थीश ईसको
हातलाइ अफ्नो हातमा चलएर मुसारररहेकी हुन्थी।” यसरी पचत-पत्नीमध्ये एकजनाको
मृत्यु भए तापचन नेपाली पररवारमा दोस्रो चववाह गररहाल्ने प्रवृचत्त भने त्यचत देझखदैन
बरू चबतेका सम्झनाहरूसैँगै समय चबताआरहेको देचखन्छ भन्ने कु रा यस कथामार्ण त्
कथाकारले देखाएको बुचझन्छ। यस कथामा यौवनावस्थामै चवधवा भइ ए ली भएकी
मेजरनीले परपुरुषको चाह गरेको वणणन कथामा कतै पचन पाआैँ दन
ै । यद्यचप प्रस्तुत कथामा
चवघरटत पररवारको कारुचणक कथा-व्यथा पाआए तापचन समरमा हेदाण कथामा
एकचववाही पररवार प्रथा भएको नै देचखन्छ।

￭ बाैँचधएका क्षणहरू
लामाको लघु कथा ʻबाैँचधएका क्षणहरूʼ-मा मधु ररवाकु लले अफ्नो स्वगीय पचत शान्तनु
ररवाकु लसैँग ऄतीतमा चखचेका चभन्न-चभन्नै र्ोटोहरू हेरेर वतणमान चवधवा ऄवस्थामा
पचन बाैँ्ने प्रेरणा प्राप्त गरररहेको वणणन छ। प्रस्तुत कथामा पचन ʻपेन्सन, त मा र गाडीʼ
कथामा झै ैँ स्वगीय पचतको सम्झना गदै वतणमान जीवन चबताआरहेको वणणन पाआन्छ भने
यसमा पचन चवधवा मधुले दोस्रो चववाह गनक चवचार कतै पचन गरेकी छैनन्।
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￭ व्यरता
प्रस्तुत कथामा कमणभूवन अफ्नी मृत पत्नीको स्मरणले चववल भआरहेको छ। यही
चचचन्तत मनचस्थचत बोके को कमणभूवन छोराको जन्मोत्सव मनाईने ददन पचन भुलेर
छोरीको जन्मोत्सव मनाईन पुग्छ। त्यत्रो होहल्ला के टा-के टीहरूको खुचसयालीमा पचन उ
चनस्ताएको छश शून्य अकाशमा हेरररहेको छ। ईसको मानचसक ऄवस्था चस्थर छैन भन्ने
कु रा यसरी छोराको जन्मोत्सवमा छोरीको जन्मोत्सव मनाईैँ दै गरेकोले पचन स्पट हुैँदछ।
छोरा चवप्लवले ईसलाइ अज बचहनीको जन्म ददन होआन मेरो जन्म ददन हो भन्दा मात्रै
अर्ू झसङ्ग्गै हुैँदै अफ्नी छोरीलाइ भन्छ – ‘सानीश अज त चवप्लवको जन्मददन चथयो।
मेरो कत्रो भुल भएछ। सधैं नोराले नै यी सब काम-कु रो गथी। एकै वषणमा यो घर एकच के
गाडी भएछ ऄचन म भखणरको चसकौरे ड्राआभर – मैले यो घरलाइ यस्तै प्रकारले कहाैँ
पुर्याईने हो …।’३५ एईटा पररवारमा मुख्य माचनने घरका अमा वा पत्नीको मृत्युले
माचनसको मानचसक सन्तुलनलाइ डगमगाईन स छन् भन्ने सन्देश प्रस्तुत कथाले ददएको
छ। यसरी यस कथामा पत्नीको चवरहले व्याकु ल भएको एईटा व्यर मनको द्वन्द्वलाइ
कथाकारले चवषयवस्तु बनाएका छन्। प्रस्तुत लघु कथामा कमणभूवनले अफ्नी मृत पत्नीको
सम्झनामा जीवन चबताआरहेको देखाआएको हुनाले कथामा चचचत्रत पररवार एकचववाही
पररवार प्रथामै अधाररत रहेको मान्न सदकन्छ।

अ) सानु लामाका कथामा पाआने बहुचववाही पररवार प्रथाऄनुसारको पाररवाररक जीवन
अफ्नो जीवन कालमा स्त्री वा पुरुष दुवैले दुइजना वा दुइभन्दा बढी पुरुष वा स्त्रीसैँग
वैवाचहक सम्बन्ध गास्छन भने त्यस्तो चववाहीत प्रथालाइ बहुचववाही पररवार प्रथा
भचनन्छ। बहुपत्नी पररवार प्रथा र बहुपचत पररवार प्रथा गरी बहुचववाही पररवार प्रथा

३५
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दुइ प्रकारका छन्।३६ बहुचववाही पररवार प्रथाऄन्तगणत सानु लामाका कथाको ऄध्ययन
गदाण ʻबलराम थापाको कथाʼ, ʻखानीटारमा एकददनʼ र ʻसंयोगʼ गरी जम्मा तीनवटा
कथाहरू मात्रै यसऄन्तगणत राख्न सदकने देचखन्छ। यसरी तीनवटा मात्रै बहुचववाही
पररवार प्रथालाइ ऄपनाएर लेचखएका कथाहरू भए तापचन बहुपत्नी र बहुपचत दुवै
थरीका पररवार प्रथालाइ ईनले अफ्ना कथामा चचत्रण गरे को छ। यसथणश नेपाली समाजमा
दुवै थरीको बहुचववाही पररवार प्रथा रहेको कु रा ईनका ईक्त तीनवटा कथाहरूबाट स्पट
हुैँदछ। ऄतः यहाैँ ईक्त तीनवटा कथाहरूमा चचचत्रत बहुचववाही पररवार प्रथाको ऄध्ययन
प्रस्तुत गररन्छ।

￭ बलराम थापाको कथा
प्रस्तुत कथामा नेपाली समाजमा चवद्यमान बहुचववाहऄन्तगणत पनक बहु पत्नीको
प्रचलनलाइ देखाआएको छ। पुरुषहरू एईटी पत्नीश नानीहरू भएर पचन ऄकारण नै दोस्रो
चववाह गरे र कसरी अफ्नो शान्त र सुचारु पररवारलाइ चवघटनतर्ण घैँचे्दछन् भन्ने कु रा
प्रस्तुत कथाको पात्र बलराम थापाको माध्यमबाट कथाकारले देखाईन खोजेका छन्।
यसथण, बलराम थापाले एकाचधक स्त्री चबहे गरे को हुनाले ईसको पररवार बहुपत्नी प्रथामा
अधाररत पाआन्छ। घरमा माया जस्ती कु शल गृचहणी भएर पचन बलराम मालालाइ चलएर
भाग्दछ तर ईसले मालालाइ चववाह गनाणका पछाचड उसैँग नै कु नै कारण छैन भन्ने कु रा
कथामा यसरी चचत्रण गररएको छ – ‘मायालाइ चतनले मन नपराएर तथा हेला गरे र ऄको
चबहे गरेका होआनन्। … अर्ू ले कान्छी-स्वास्नी चबहे गनुण परे को कारण के हुन स छ भनेर
चतनी अर्ै घोररए तर अर्ू ले जानेसम्मको कारणहरूमध्ये कु नै पचन कायल भएन।’३७
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यसरी कथामा एईटा पुरुषले दोस्री पत्नी चभत्र्याईनुको कारण समेत थाहा नभएको चचत्रण
गरेर नेपाली समाजमा रहेको बहुपत्नी पररवार प्रथालाइ देखाईनाका साथै नेपाली समाज
पुरुष प्रधान समाज रहेको पचन चचत्रण कथामार्ण त् गरेको बुचझन्छ। यो त नेपाली समाजमा
प्रचचलत बहुचववाहको एईटा प्रदरममया मात्र हो। यस तथ्यलाइ कथाकार सानु लामाले
ध्वन्यात्मक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट कथाकारले बहुचववाहले
गदाण एईटा पररवार कसरी चवघरटत भएर जाैँदछन् भन्ने कु रा देखाईन पचन खोजेका छन्।

￭ खानीटारमा एकददन
प्रस्तुत कथामा नेपालीहरूको चवघरटत पाररवाररक जीवनको चचत्रण गनक रममममा मङ्ग्गले र
ठु लीलाइ ईभ्याएको छ। कथामा ठु ली अफ्नो पचत मङ्ग्गलेको अैँखा लगाईने प्रवृचत्तबाट
वा क भएर बैदारसैँग पोआला जान्छे। भागेको सात ददनमै बैदारको मृत्यु भएर चवधवा हुनु
परेकी ठु लीले दाम्पत्य जीवनको खुसी प्राप्त गनण सके की छैन। प्रस्तुत कथामा ठु लीले
पचहलो पचत हुैँदाहुैँदै पोआला गएकी हुनाले ईसको पररवारलाइ बहुपचत प्रथा भएको
पररवारको रूपमा हेनण सदकन्छ। सानु लामाले प्रस्तुत कथाका माध्यमबाट पचन ʻबलराम
थापाको कथाʼ-मा झै ैँ एकाचधक चववाह गदाण एईटा सुखद् पररवार कसरी चवघरटत भएर
जाैँदछ भन्ने कु रालाइ नै देखाईन खोजेको पाआन्छ।

￭ संयोग
सानु लामाको ʻसंयोगʼ कथामा नाचयका म्जरीमा मातृत्वको चाह हुैँदाहुैँदै पचन ईसको
गभाणशयमा जाने नली बन्द हुनाले गदाण उ अमा बन्न सचक्तन। ऄपरेसनको माध्यमबाट
समस्याको समाधान हुनस ने कु रा डा टरले ऄमरलाइ भनेको कु राबाट स्पट हुैँदछ।
डा टरले ऄमरलाइ म्जरीबारे ददएको बयानलाइ यहाैँ दृटान्त रूपमा राख्न सदकन्छ –
‘हेनोस् चमस्टर ऄमरश दोष म्जरीमा छ। ईसकोमा एईटा चवकार छ। यस प्रकारको

१२७

चवकारलाइ हामी नूबल ब्लके ज भन्छौ।ैँ गभाणशयमा जाने नली बन्द हुनाले गभणधारण हुन
ऄसम्भव छ। यसलाइ ठीक गराईन ऄपरेशन हुन अवश्यक छ।’३८ यसो भए तापचन
म्जरी जीवनको यथाथणबाट भाग्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। ईसले अफ्नो पचत गौतमको
प्रेममा अघात पुर्याएकी छ। कथाको मध्यभागमा गौतमले दोस्रो चववाह गछण भने
ऄन्त्यचतर म्जरीले पचन ऄको चववाह गनक चनणणय चलएकी छ । कु नै पचन व्यचक्त के चन्रत
समस्या व्यचक्तको मात्र नभएर त्यो चवस्तारै चवस्तारै समचटगत हुैँदै जान्छ र समचटगत
भएर र्े रर व्यचक्तमा नै अएर त्यसको समाधान हुन्छ भन्ने कु रा प्रस्तुत कथामा देखाआएको
छ । कथामा दुवै पात्रले स्वतन्त्र चवचार चलएर दोस्रो चववाह गरेको हुनाले बहुचववाही
पररवार प्रथामा अधाररत रहेको कथा देचखन्छ।
बहुचववाही पररवार प्रथालाइ चलएर सानु लामाले लेखेका कथाका माध्यमबाट
नेपाली पररवारमा स्त्री-पुरुष दुवैले बहुचववाह गनक चलन रहेको बुचझन्छ।

आ) सानु लामाका कथामा पाआने प्रेम तथा भागी चववाही पररवार प्रथाऄनुसारको
पाररवाररक जीवन
स्त्री-पुरुष दुवैले एकाऄकाणलाइ मनपराएपचछ ईनीहरूमाझ चववाह गनक प्रदरममयालाइ
प्रेमचववाह भचनन्छ। यस चववाहमा जातश धमण तथा सम्पचत्त कु नै पचन कु राहरूको वास्ता
गररदैन। सानु लामाका ʻस्वास्नीमान्छेʼ र ʻसात भाइकी चेलीʼ कथाबाट नेपाली समाजमा
पचन प्रेमचववाह गनक चलन रहेको बुचझन्छ। ऄतः यहाैँ ईक्त दुइवटा कथामा कसरी
प्रेमचववाह भएर पररवारको चनमाणण भएको चचाण गररएको छ त्यसलाइ ऄध्ययन गनक
प्रयास गररएको छ –
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￭ स्वास्नीमान्छे
प्रस्तुत कथाका पात्रहरू ठु लो कान्छा र ठु ली कान्छीले प्रेमचववाह गरे र पररवार चनमाणण
गरेको चचत्रण छ। ईनीहरू दुइजना पहाडबाट भागेर प्रेमचववाह गरी चसच कमको
चसङ्ग्ताममा अएर पाररवाररक जीवनको अरम्भ गरे को छ। यसरी घर-पररवारलाइ छोडेर
नयाैँ ठाईैँ मा अएर घर बसाईनुमा पचन बाध्यता रहेको कु रा ठु लो कान्छाको माध्यमबाट
यसरी प्रस्तुत गररएको छ – “वहाैँ हुैँदो हो त ठु लीसैँग ईसको साआनो नपनक चथयो।”३९ ऄतः
पाररवाररक बाध्यताले गदाण नै प्रेमी-प्रेचमकालाइ प्रेम चववाह तथा भागी चववाह गनण
बाध्यता अआपदणछ भन्ने कु रा यस कथाबाट स्पट हुैँदछ।
यस कथामा ठु ली कान्छी मुक्त स्वभावकी छ। साकक कान्छाको घरमा उ अधा
रातसम्म गीत गाईैँ छे , चमङ् मासैँग पसलमा चचया चपईैँ छे , चनसङ्ग्कोच सबैसैँग बोल्छे ,
हाैँस्छे। यस्तो चररत्र भएकी ठु ली कान्छीको चचत्रण कथामा यसप्रकार गररएको छ ‘उ
जोसैँग पचन मन खोलेर बोल्छे , चखचतचतचत हाैँस्छे।’४० ठु ली कान्छीको चररत्र चनकपटपूणण
र च्चल भएकै कारण ईसको पचत ठु लो कान्छा ईसलाइ शङ्ग्का गनण बाध्य भएको छ।
यसरी कथामा ठु लो कान्छाको मनमा ऄनेकौ ैँ नराम्रा चवचारहरू ईत्पन्न भएका छन्। तर
कतै पचन ठु लो कान्छाले दोस्रो चववाह गनक चवचार समेत पचन गरेको छैन। ऄतः प्रस्तुत
कथालाइ प्रेमचववाह पररवार प्रथासैँग-सैँगै एकचववाही पररवार प्रथाऄन्तगणत पचन रहेको
मान्न सदकन्छ।
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￭ सात भाइकी चेली
प्रेमचववाहमा जातश धमणश सम्पचत्त के ही पचन नहेररने चलनलाइ यथावत राख्दै प्रस्तुत
कथामा छेत्रीकी छोरीले भागेर चलम्बु के टासैँग प्रेमचववाह गरेको छ। यस कु राले गदाण
युवतीका सातजना दाजुहरू ररसाएको चचत्रण काका पात्रबाट यसरी प्रस्तुत गररएको छ –
‘छेत्रीकी छोरी भएर चलम्बुचसत भागेर अइस्...̕श तेरो चबहे अफ्नो जातकोश पढेकोश
धनीचसत धुमधामचसत गररददने चथए̕रे।श तैँले चतनीहरूको ऄनुहारमा मोसो दचलददआस्
̕रे।’४१ यस प्रसङ्ग्गबाट स्पट हुैँदछ दक एईटी छोरीले अर्ू ले मनपर्याएको के टासैँग चववाह
गनण नेपाली समाजमा त्यचत पाआैँ दन
ै । यसका साथै कथामा युवतीले काकालाइ म घर
कचहले अईनु जस्ता चजज्ञासा राख्दा काकाले युवती चववाह गरेर अएको घरलाइ नै तेरो
घर हो भन्ने सांसाररक ज्ञान पचन यस कथामा यसरी ददएको छ – ‘जुन घरको कु रा तैँ गदै
छस् त्यो घर ऄब तेरो होआन। तेरो घर तश तचल्तरको सुन्दर घरलाइ औंल्याईैँ दै भन्यो- ई
त्यो होश तेरो संसारश तेरो स्वगण।’४२ यसरी काकाको माध्यमबाटै नारी चववाचहत भएपचछ
ईसले जन्म चलएको घरलाइ अफ्नो घर भन्न नचमल्ने कु रा स्पट गररएको छ। यस्तो चलन
नेपाली पररवारलगायत संसारका कचतपय जात-गोष्ठीमा पचन प्रचचलत रहेको पाआन्छ।
सानु लामाका कथाहरूमा प्रेमचववाही पररवार प्रथाऄनुसारको पाररवाररक
जीवनको ऄध्ययन गदाण ईक्त दुइवटा कथा मात्रै रहेको पाआन्छ। दुवै कथाको घटनाश
पररवेश ऄलग-ऄलग भए तापचन पररवारको चनमाणण भने प्रेमचववाह गरे र चनर्थमत भएको
पाआन्छ। ऄतः पररवारको बनावट दुवै कथामा एकै दकचसमको रहेको छ। यसका साथै घरपररवारका सदस्यहरूले चववाह गनण नददने खण्डमा नै भागेर प्रेमचववाह गरेको दुवै
कथाबाट बुचझन्छ। खास गरी यस्ता प्रेमचववाहको चालचलन पचश्चमी संस्कृ चतमा
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चवकचसत भएको देचखए तापचन वतणमान समाजमा प्रायः सबै समाजमा प्रेमचववाहको
घटनाहरू देख्न पाआन्छ।
वस्तुतः चववाहका अधारमा सानु लामाका कथालाइ हेदाण प्रायः कथामा
एकचववाही पररवार प्रथा नै रहेको पाआन्छ। यसो भए तापचन ईनले नेपाली समाजमा
रहेका पाररवाररक जीवनको चचत्रणतर्ण ध्यानके चन्रत गदै एकाध कथाहरूको माध्यमबाट
नेपाली समाजमा बहुचववाही पररवार प्रथा र प्रेमचववाही पररवार प्रथा पचन रहने
कु रालाइ समावेश गनण भुलेका छैनन्। ईनका कथामा चवचभन्न कारणवश पररवारका
सदस्यहरूमाझ झैझगडा भएको पाआए तापचन प्रायः कथामा दोस्रो चववाह गनक चवचारसम्म
पचन कु नै पात्रले गरेको भेिाआैँ दन
ै । सानु लामाले कचतपय कथाहरूमा पररवारचभत्रका
सदस्यहरूमध्ये प्रमुख माचनने पचत तथा पत्नीको मृत्यु देखाएर कथाको पररवेश कारुचणक
बनाएका छन्। लामाले पररवारमा पचत-पत्नीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएमा ऄको
सदस्यलाइ अआपनक कारुचणक ऄवस्थाको राम्ररी चचत्रण गरेका छन्। यसका साथै चवधुर वा
चवधवाले जीवन चलाईनका चनचम्त दोस्रो चबहे गनै पनक अवश्यकता रहेको देखाएका
छैनन्। ऄतः ईनी एकचववाही पररवार प्रथालाइ नै मान्यता ददने कथाकार देचखन्छन् भने
ईनका कथाबाट नेपाली समाजमा धेरजसो एकचववाही पररवार प्रथा नै रहेको ऄनुमान
लगाईन सदकन्छ।

४.२.३ चनवासका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
चनवासका अधारमा चपतृस्थानीयश मातृस्थानीय र नवस्थानीय पररवार प्रथा पाआन्छन्।
चववाहपचछ पत्नी अफ्नो पचत एवम् पचतका बाबु-अमाको घरमा बस्न जान्छे भने
त्यसलाइ चपतृस्थानीय पररवार भचनन्छ। चपतृस्थानीय प्रथाका चवपरीत जब पचत अफ्नी
पत्नीका बाबु-अमाको घरमा गएर बस्न थाल्दछ त्यसलाइ मातृस्थानीय पररवार प्रथा
भचनन्छ। नेपालीमा यसलाइ घर-्वाआैँ प्रथा पचन भचनन्छ। यसरी नै चववाहपचछ यदद
नवदम्पचत्त अफ्ना बाबु-अमाको घरमा ईनीहरूसैँग नबसेर छु िै बस्न जाने प्रथालाइ
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नवस्थानीय पररवार प्रथा भचनन्छ।४३ चनवासका अधारमा सानु लामाका कथालाइ हेदाण
मातृस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत कु नै पचन कथा पाआैँ दन
ै । ऄतः लामाका कथाहरू
चपतृस्थानीय र नवस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत मात्रै पाआन्छन्। ऄतः ईनका
कथाबाट नेपाली समाजका पाररवाररक जीवनको बनावट हेदाण मातृस्थानीय पररवार
प्रथामा अधाररत त्यस्तो खासै भे्टाआैँ दन
ै भन्ने बुचझन्छ। यसका साथै ईनका प्रायः
कथाहरू प्रथम दृचटमा चपतृस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत रहेका देचखन्छन्।
वास्तवमा ईनका कथालाइ राम्ररी चनयालेर हेदाण धेरजसो कथाहरूमा नवस्थानीय पररवार
प्रथा रहेको भे्टाआन्छ। दकनभने लामाका प्रायः कथाहरूमा नव-दम्पचत ऄलग्गै वा
नानीहरूसैँग बसेका पाआन्छन् ऄचन चतनका बाबु-अमाको ईल्लेख कतै पचन गररएको छैन।
ऄतः त्यस्ता कथाहरूमा चचचत्रत पाररवाररक जीवनलाइ नवस्थानीय पाररवाररक जीवन
भन्नु ईपयुक्त हुन्छ। यस्तै कु राहरूको ऄध्ययन गदै यहाैँ चपतृस्थानीय र नवस्थानीय
पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका कथाहरूबारे चचाण गररएको छ।

ऄ) चपतृस्थानीय पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवन
यसऄन्तगणत सानु लामाका ʻसात भाआकी चेलीʼश ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼ अदद कथालाइ चलन
सदकन्छ –

￭ सात भाआकी चेली
सानु लामाको ʻसात भाआकी चेलीʼ कथामा स्पट रूपले चपतृस्थानीय पररवार प्रथा रहेको
पाआन्छ। यस कथामा युवतीले छेत्रीको घरमा जन्म चलएर चलम्बू के टासैँग भागेर चववाह
गछक। यसरी चबहे गरे र युवतीलाइ के टाले अफ्ना बाबु-अमाकै घरमा चलएर गइ अमासैँगै
४३

वासु बराल (चव सं २०६१)श मानवशास्त्र र समाजशास्त्रको पररचयश साझा प्रकाशनश लचलतपुरश पृ ११९

१३२

जीवन चबताएको देखाआएको छ। यसैले यो कथा चपतृस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत
देचखन्छ।

￭ पैयुैँ र्ु लेको ददन
सानु लामाको ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼ कथामा भने चपतृस्थानीय पररवारको ऄनुकल्पना र्े ला
पानण सदकन्छ। यस कथामा मुख्य पात्र गोपालले चववाह गरे को छैन। यसो भए तापचन
ईसले अफ्नी प्रेचमका सन्ध्यालाइ चबहे गरेर बाबुअमाको घरमा चलएर जाने र अमासैँगै
एईटै घरमा बस्ने चवचार गरेको छ। यसैले यस कथालाइ पचन सम्भाव्य रूपले चपतृस्थानीय
पररवार प्रथामा के चन्रत कथाका हारमा राख्न सदकन्छ।
ईक्त दुइवटा कथाबाहेक लामाका ऄन्य कथाहरू नवस्थानीय पररवार प्रथामा नै
अधाररत देचखन्छन्।

अ) नवस्थानीय पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवन
सानु लामाले धेरजसो कथामा चववाचहत नारी-पुरुष र ईनीहरूका ऄचववाचहत सन्तानबाट
चनर्थमत एकात्मक पररवारको मात्र चचाण गरे का छन्। चववाहपश्चात् नवदम्पचत्त
नवस्थानमा गएर घरजाम गरे को ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथाबाहेक ऄरूमा ईल्लेख गररएको
छैन। यसो भए तापचन ईनले ऄन्य कथाहरूमा नवदम्पचत्त ए लै वा नानीहरूसैँग मात्रै
बसेको देखाएका ऄचन बाबु-अमाको ईल्लेख कतै पचन नगरेका हुनाले त्यस्ता सबै कथालाइ
नवस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत पाररवाररक जीवनका कथाका रूपमा ऄध्ययन गनण
सदकन्छ । ऄत: नवस्थानीय पररवार प्रथाका अधारमा सानु लामाका एकाध कथाहरूलाइ
यहाैँ दृटान्तका रूपमा प्रस्तुत गररन्छ।

१३३

￭ स्वास्नीमान्छे
ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा पहाडबाट भागेर प्रेम चववाह गरी चसच कमको चसङ्ग्ताममा गएर
ठु लो कान्छा र ठु ली कान्छीले अफ्नो पाररवाररक जीवनको थालनी गरेको चचत्रण छ।
यसलाइ ठु लो कान्छाको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘ऄचघ कचहले नअईनु
परेको पहाडको ऄन्तहीन गोरे टो सम्झेर ल्याईैँ दा ईसको अैँग चजररङ्ग्ग त भयो तर ममता
त्योभन्दा बचलयै हुन्छ।’ यसरी ठु लो कान्छा र ठु ली कान्छीमाझ प्रेम सम्बन्ध स्थाचपत
भएपचछ पहाडबाट भागेर प्रेमचववाह गरे र नवस्थानमा गइ पररवारको चनमाणण गरेको
स्पट हुैँदछ। यसैले यस कथालाइ नवस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत मान्न सदकन्छ।

￭ र्ु बाणले गाईैँ छोड्यो
लामाले ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼ कथामा र्ु बाण र ईसकी पत्नी गोमतीबाहेक पररवारका ऄन्य
सदस्यको ईल्लेख गरे का छैनन्। यद्यचप कथामा गोमतीको अकचस्मक मृत्यु भएपचछ
पाररवाररक जीवन ऄसर्ल रहेको पाआन्छ। यसो भए तापचन ‘यी मानेहरू पचन अर्ू लाइ
धेरै माया लागेका अर्न्तहरू मदाण गाईैँ लेहरूले बनाएका हुन्। धेरै-धेरै माया गनकहरूले
छाडेर जानेहरूको सम्झना गदै रुनलाइ यी मानेहरू बनाएका होलान्; छाडेर जानेले पचन
बाैँ्दाको जचत्तकै माया गछण होला –(र्ु बाणले ऄडकल लायो)- चजई खरानी भए पचन अत्मा
त मदैन नी। ईसो भए गोमतीले पचन र्ु बाणलाइ धेरै माया ऄझ गदै होली…’४४ जस्ता
प्रसङ्ग्गले एकपल्ट पाररवाररक सम्बन्धमा गाचसएपचछ मृत्युपश्चात् पचन त्यो साआनो मे्न
तथा त्यसलाइ भुल्न सिँकदैन भन्ने कु रा कथाकारले स्पो पारे का छन्। यसरी क्षचणक
रूपमा रहेको पररवारमा पचत-पत्नीको मात्र चचाण गररएको हुनाले यस कथालाइ
नवस्थानीय पररवार प्रथामा अधाररत मान्न सदकन्छ।

४४
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￭ ऄचसनाको मान्छे
यो कथा मुख्यतः बालमनोचवज्ञानमा अधाररत रहेको पाआन्छ। यसमा पररवारचभत्रका
चतता-चमठा घटनाहरू र ऄचभभावकको प्रचतकु ल मानचसकताको पचन चचत्रण गररएको
पाआन्छ। अजका माचनसहरू ऄचसना जस्तै ददन-प्रचतददन पग्लेर गआरहेको छ। जसरी
ऄचसना बसणन्छ र के ही समयसम्म मात्रै ऄचस्तत्वमा रहन्छ. त्यस्तै नै माचनसको ऄचस्तत्व
पचन ईत्तरोत्तर पग्लैँदै जाैँदछ
ै । सभ्यता र ईन्नचतको नाममा ऄनचगन्ती कु राहरूले
माचनसको स्वाभाचवक ऄचस्तत्वलाइ खुम््याईैँ दै छ भन्ने भाव प्रस्तुत कथामा यसरी व्यक्त
गररएको छ – ‘मान्छे चेपारोमा पदैछ। सभ्यता र ईन्नचत बहुतै बदढसके ; झहड्ने बाटो
ऄत्यन्तै साैँगुररयो।’४५ यस कथनमा माचनसको स्वाभाचवक चवकासको प्रवृचत्तलाइ कृ चत्रम
एवम् ऄवरोधक तत्त्वका रूपमा तथाकचथत सभ्यतालाइ देखाआएको छ। यसरी यसमा
प्रतीकात्मक ऄचभव्यचक्तलाइ ईद्घाटन गदै जाैँदा पात्रश घटना वा पररवेशको सहायक
रूपमा सृजना भएको देचखन्छ। यसै रममममा कथामा ̔म̕ पात्र र ईसको पररवारको चचत्रण
गररएको छ। ̔म̕ पात्रश दुइजना छोरा-छोरी र पत्नीचबचको सामान्य ऄन्तर्करममयाचभत्र यो
कथा सीचमत पाआन्छ। प्रस्तुत कथा ̔म̕ पात्रको पररवारमै सीचमत रहेको हुनाले यसलाइ
नवस्थानीय पररवार प्रथाका अधारमा राख्न सदकन्छ।

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼ एईटा सानो क्षणमाश घरको सानो पररवेशमा चवद्यमान
समस्यामा के चन्रत नवस्थानीय पररवारको कथा हो। कथामा बाबुश अमाश छोरा र ऄन्धी
छोरी मात्रै भएको धनराजको पररवारलाइ चचचत्रत गररएको छ। लामाले यस कथामा
अफ्नी छोरी ऄन्धी भएको हूनाले बाबु-अमालाइ हुने स्वाभाचवक दु:ख र त्यसबाट हुने
पीडाको कारुचणक रूपमा वणणन गरेका छन्।
४५
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￭ पाहुना
प्रस्तुत कथामा कथाकारले गगन र स्वाचतको पररवारको चचत्रण गरेका छन्। यस कथामा
पचन ऄन्य कथाहरूमा झै ैँ बाबु-अमा र छोरा-छोरी मात्रै भएको नवस्थानीय पररवारको
वणणन पाआन्छ। यसमा गगनको कायणकुशलता र स्वाचतको सहयोचगता तथा छोरा रोचहत र
छोरी मारीको भरताश पाहुना बडा र बडीको व्यवहार कु शलतालाइ कथामा मुख्य रूपमा
चचचत्रत गररएको पाआन्छ।
ईक्त कथाहरूका ऄचतररक्त सानु लामाका ऄन्य कथाहरू जस्तैश ʻगौरीʼश ʻर्ु बाणले गाईैँ
छोड्योʼश ʻयसरी चबत्छ ददनʼश ʻघाम छाया १ʼश ʻघाम छाया २ʼश ʻचबहान हुन नसके को रातʼश
ʻसाआनोʼश ʻम भगवान भएैँʼश ʻसन्तानको सुखʼश ʻव्यरताʼ र ʻबाैँचधएका क्षणहरूʼ अदद
कथाहरूमा पचत-पत्नी ए लै वा नानीहरूसैँग मात्र बसेको पररवारको वणणन गररएको
हुनाले कथामा चचचत्रत पररवारलाइ नवस्थानीय पररवारको रूपमा चलन सदकन्छ।
सानु लामा अफ्ना कथाहरूमा नवस्थानीय पररवारका सदस्यहरूमा अआपनक दुःखश
कट तथा पीडाहरूलाइ मात्रै रटपेका छैनन्। ईनले नेपाली समाजमा देचखने पाररवाररक
जीवनचभत्र रहेका खुसीका कु राहरूलाइ रटप्न पचन भुलेका छैनन्। यसरी नेपाली समाजका
नवस्थानीय पररवारचभत्र रहेका कु राहरूलाइ चवचभन्न दृचटकोणबाट रटपेर यथार्थथक रूप
प्रस्तुत गनण ईनी सर्ल रहेको छ।

४.२.४ चशक्षा र ऄचशक्षाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
सानु लामाले अफ्ना कथाहरू ईपयुणक्त चवचवधता ऄपनाएर लेखेका छन्। सानु लामाले
प्रायः कथाहरू चनम्नवगीय रामीण पररवेशमा हुकक का पररवारहरूलाइ चलएर लेखेका छन्।
ईनका कथामा चचचत्रत पररवारका सदस्यहरू चशचक्षत र ऄचशचक्षत दुवै थरीका पाआन्छन्।
यसो भए तापचन ऄचधकांश कथा ऄचशचक्षत तथा ऄल्पचशचक्षत सदस्यहरू भएका
पररवारलाइ नै चलएर लेचखएको पाआन्छ। यी कथाहरूलाइ सोचहऄनुरुप ईपवगणमा
चवभाजन गरी यहाैँ चवश्लेषण गररन्छ।

१३६

ऄ) चशक्षा वा ऄल्पचशक्षाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको
यसऄन्तगणत सानु लामाका ʻपाहुनाʼश ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼश ʻसन्तानको सुखʼश ʻबलराम थापाको
कथाʼश ʻसंयोगʼ र ʻरट शटणʼ अदद कथाहरूलाइ राख्न सदकन्छ।

￭ पाहुना
प्रस्तुत कथामा गगन र स्वाचत दुवै चशचक्षत पात्रहरू हुन्। पचत-पत्नी दुवै चशचक्षत भएकै
कारण अफ्नो तथा पररवारको भचवय ऄझ रमाआलो वा ईज्ज्वल बनाईनका चनचम्त
दुवैजना काम गछणन्। गगन ऄदर्समा काम गरे तापचन ऄदर्स छु ्टी भएपचछ चसप्रा
आन्टरप्राआजको पाटण-टाआम काम गछण भने स्वाचत पचन घरको काम सबै सके पचछ ददईसो
समय चनकालेर एड्वेकेटको ऄदर्समा दुइ-घण्टे पाटण-टाआम काम गछक। यसरी दुवै चशचक्षत
भएकै कारण अर्ू ले सके सम्म पाटण -टाआम भए पचन काम गरेर पररवारको देख-रेखमा धेरै
सहायता पुर्याएको चचत्रण छ।

￭ पैयुैँ र्ु लेको ददन
कथामा गोपालले माध्यचमक पास गरे र ऄन्यत्र नलागी घरेलु कामकाज गरी जीवन
चबताईने चनणणय चलएको प्रसङ्ग्ग यस्तो छ – ‘माध्यचमक चशक्षा सर्लतापूवणक चसद्ध्याएको
बेलुकी गोपालले जम्मै पुस्तकहरू थन् यायो र भोचलदेचख खेतीपातीमा लाग्ने कु रो अमाबाबुलाइ सुनायो।’४६ यसरी गोपालले पढ्दा-पढ्दै चबचैमा पढाइ छोड्ने चनणणय गनुण परेको
मुख्य कारण अफ्नो पररवारको अर्थथक चस्थचत त्यचत रठक नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ।

४६
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￭ सन्तानको सुख
लामाको यस कथामा पचन पचत-पत्नी दुवै चशचक्षत छन् तथा सरकारी काम पचन गछणन्।
यसलाइ कथामा यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘लोग्ने–स्वास्नी दुवै सरकारी नोकरीमा
चथए। ठु लो गहोदामा नभए पचन सुरचक्षत भचवय प्रदान गनणस ने र जीवन यापनमा
भरोचसलो अड ददनस ने नोकरी चथयो।’४७ तर कथाकारले ‘मान्छेले चचताईैँ छश भगवानले
खटाईैँ छ। यो संसारमा चनत्य के ही छैन। जन्मपचछ मृत्यु ऄचनवायण छ। यो एईटा ऄकान
ध्रुवसत्य हो।’४८ -भन्दै ऄल्पायुमै पचतको मृत्यु देखाएर क्षत-चवक्षत बनेकी एईटी नारीका
लाचग ईसको छोरा नै सन्तुचटको स्रोत बनेको वणणन गररएको छ। यसमा ऄकालै पचतको
मृत्युपचछ पचन पत्नीले काम गरेर घर राम्रोसैँग सम्हालेर लगेको कु रा पाआन्छ।

￭ बलराम थापाको कथा
कथामा बलराम ऄल्पचशचक्षत भए तापचन ऄदर्समा काम गरेको चचत्रण छ। कथामा मुख्य
पक्ष बलराम थापा तेजपुरमा हुैँदा सरकारी काम गथक भने अफ्नी चववाचहता पत्नी
मायालाइ छोडेर ऄकक नारी मालालाइ चलएर भाग्छ। असाम तेजपुरबाट यसरी भागेर
ैँ ो ऄसनमा गएर बस्छ। त्यहाैँ के शरसैँग भेट भएको र त्यही नोकरी गनण थालेको
काठमाडौक
वणणन यसरी गररएको छ – ‘पचहलो पटककै भेटमा चचनाजानी भएपचछ बलरामले
के शरलाइ नोकरीको सहायता मागे। भाग्यवश ईनले काम गदै गरेको दफ्तरमा नै
बलरामजस्तै माचनसको त्यस समय खाैँचो चथयो। नोकरी चमल्यो।’४९ यसरी बलराम थापा
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ऄल्प नै भए पचन चशचक्षत भएकै कारण ठाईैँ पररवतणन गदाण पचन नोकरी पाआहालेको
देचखन्छ।

￭ संयोग
प्रस्तुत कथा मुख्यतः चवघरटत पररवारको चचत्रणमा के चन्रत रहेको छ। यस रममममा कथाकी
मूल पात्र म्जरीलाइ चशचक्षत नारीको रूपमा प्रस्तुत गररएको हुनाले यस कथालाइ ईक्त
ईपशीषणकऄन्तगणत पचन ऄध्ययन गनण सदकन्छ। त्यसथणश उ अफ्नो पचत गौतमलाइ छोडेर
नोकरी पेसामा लागेकी छ जसले गदाण उ नागी भन्ने गाईैँ मा गइ चशचक्षकाको काम गछक र
अफ्नो देखरेख अर्ै गछक।

￭ टी शटण
कथामा चबरेकी दददी चशचक्षत भएकै कारण ऄस्पतालमा पररचाररकाको काम गछकश
जसलाइ स्थानीय भाचषकामा चसस्टर भचनन्छ।

अ) ऄचशक्षाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
सानु लामाले प्रायः कथामा पात्रहरू भररया, कृ षक, कमारा-कमारी, चपरासी, कु ल्ली
तथा ्यालादार भइ काम गरेर जीवन चबताआरहेको चचत्रण गरेका छन्। यसथण , यसरी
दैचनक जीवनमा खटीखाने पररवारको जीवन चचत्रण गररएका कथाका पात्रहरू धेरजसो
ऄचशचक्षत नै छन्। ʻस्वास्नीमान्छेʼ, ʻकमलाʼ, ʻखानीटारमा एकददनʼ, ʻपहाडी र्ू ल-काैँडाकै
माझʼ, ʻम भगवान भएैँʼ, ʻतृचषत मरुद्यानʼ र ʻसंघषण १ʼ अदद कथाहरूमा चचचत्रत
पररवारका सदस्यहरूलाइ ईदाहरण स्वरूप चलन सदकन्छ।

१३९

￭ स्वास्नीमान्छे
यस कथामा सबै पात्रहरू ऄचशचक्षत छन्। ठु ली कान्छी, ठु लो कान्छा, साकक कान्छा तथा
चमङ्ग्मा अदद ऄचशचक्षत हुनाले दैचनक जीवनमा रोजगारको काम गरेर ईनीहरूले जीवन
चबताआरहेको वणणन छ। दृोान्तको रूपमा कथाबाट यसरी चनम्न वा यांशलाइ रटप्न
सदकन्छ – ‘क्चा-लाआनमा बस्छन् – नेपालीश भोटेश लाप्चेश मददसेश मुसलमानश धोबीश
मोची आत्यादद। नेपालीश भोटेश लाप्चे प्रायः कु ल्ली काम गछणन्। मददसेहरू साना-साना
पान-चबडीका दोकान चलाईैँ छन्। मुसलमानले चसङ्ग्गताम बजारलाइ मासु खुवाईैँ छ।
धोबी र मोचीले सबका आज्जत बचाआददन्छन्। ’५० सानु लामाका कथामा ऄचशचक्षत
पात्रहरूको प्रयोग गररएको भए तापचन ईक्त ईदाहरणले चसच कममा ऄनेकौ ैँ जात-गोष्ठीका
माचनसहरू चमलेर बस्ने चलन रहेको यथार्थथक कु रालाइ प्रस्तुत गदणछ।

￭ कमला
लामाको ʻकमलाʼ कथामा चसच कमको राजतन्त्रकालीन समयमा रठकादारहरूद्वारा
हेचपएका पररवारहरूको चचत्रण गररएको पाआन्छ। रठकादारहरूले तत्कालीन समाजमा
माचनसहरू ऄचशचक्षत भएकै कारण दबाईने गरेको तथा ईनीहरू कमारा-कमारी भएर
बसी अफ्नो हातमुख जोनण बाध्य हुनुपरेको कारुचणक कथा-व्यथालाइ कथामा राचखएको
छ।
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￭ तृचषत मरुद्यान
कथाको पात्र कीर्थतमान ऄनपढ छ भन्ने कु रा कथामा यसरी स्पो राचखएको छ – ‘ऄनपढ
कीर्थतमानले पचत्रकाका पानाहरूमा काला-काला ऄनगन्ती चबन्दुली चचन्हहरू मात्र देख्योकोही टोडका परेकाश कचतचाझह र्ू टेका जस्ताश अधासरो बाङ्ग्गाश टेडा ऄचन अधासरो
ईैँ धोमुन्टोश घोप्टो परेका।’५१ यसरी कथामा चचचत्रत पात्रहरू ऄनपढ भएकै कारण अफ्नो
मनमा नानीको चाह भए तापचन अर्ू मा भएको चबमारीबारे ऄरू समक्ष सुनाईनु पचन
ऄप्यारो मानेर मनका चाहहरू मनमै दबाएको चचत्रण गररएको छ। ‘अफ्ना कचतवटा
कमजोरी र अकांक्षाहरूलाइ ईसले कसैलाइ नभनी गोप्य राखेको चथयो तर यही कमजोरी
र अकांक्षाहरूले अजभोचल ईसलाइ ईकु ससुकुस भआरहेको छश मनमचस्तकमा घोर ईत्पात
मच्चरहेको छ।’ यसरी नानीको चाहले मनमा ऄनेकौ ैँ कु राहरू खेले तापचन कीर्थतमानले
अफ्नो आ्छालाइ मनैमा दबाएको छ। बरु कथाको ऄन्त्यमा पत्नीलाइ पचन सम्झाईैँ दै
कीर्थतमानले ‘त्यो तैंले भनेको दबाइ पाईैँ दैनश बुचझस्? सके सम्म त्यस्तो दबाइ हुैँदन
ै पचन
होला।’५२ जस्तो वा य भन्दै कथालाइ टु ङ्ग्ग्याआएको छ। ऄतः कथामा चचचत्रत पररवारका
सदस्यहरू चववाह भएको धेरै समय भआस दा पचन जैजन्म नहुैँदा ईनीहरू डा टरसैँग सरसल्लाह तथा ईपचार गनण गएका छैनन्। बरु मन चभत्रचभत्रै पचत-पत्नी दुवै छ्परटएका
छन्। यसो हुनाका पचछचल्तर ईनीहरूमा भएको ऄचशक्षा र ज्ञानाभाव नै हो भन्न सदकन्छ।

￭ सङ्ग्घषण १
लामाको ʻसङ्ग्घषण १ʼ ऄचशचक्षत कृ षकको पररवारलाइ चलएर लेचखएको लघु कथा हो।
कथाको पात्र ला पाले बाबुलाइ छालाको जुत्ता दकचनमागेको वषौ ददन पुग्दा पचन
५१
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दकचनददएनन्। यसको स्टा ऄठाह्र वषण पुगेको भोचलपल्टै ला पाको चबहे पो गररददने बाबु
चाझहले बताईैँ दा ईसलाइ त्यो कु रा मन पदैन र त्यहाैँबाट भागेर एईटा प्राआमेरी स्कु लमा
चपरासीको काम गनण थाल्छ। ला पाका बाबु ऄचशचक्षत भएकै कारण ला पाको मनास्य
नबुझेर ईसको चबहे गररददने चवचार राख्दछ भने ला पा पचन ऄचशचक्षत भएको हुनाले नै
स्कु लमा चपरासी भए तापचन घन्टी बजाईने काम गनक गछण। कथामा स्वाभाचवक रूपमा
माचनसको स्वभावको पचन चचत्रण गररएको छ। ला पा अर्ू जस्तै जुत्ता नलगाईने के टाके टीहरूलाइ माया गरे र ̔चक̕ ददएको वणणन यसप्रकार छ – ‘जुत्ता नलगाईं स्कु ल अएको
कोही छात्र देख्यो भने उ(ला पा) त्यस बालक चवद्याथीको छेईमा सुटु क गएर एक मुठी
चक लुकाएर त्यसलाइ ददन्छ।’५३
यस्तै प्रकारले ʻपहाडी र्ू ल काैँडाकै माझʼ र ʻखानीटारमा एकददनʼ कथाहरूमा
पचन पदमबहादुर, कालुससह, बीरबहादुर, काजीमान, गणेशबहादुर, टेकबहादुर, पहलमान
तथा मङ्ग्गले जस्ता ऄचशचक्षत पात्रहरू छन्। दुवै कथामा कु ल्ली काम तथा ्यालादार
काम गरे र जीवन यापन गरररहेका चनम्नवगीय पररवारको जीवन चचचत्रत पाआन्छ।
चशक्षा र ऄचशक्षाका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवनलाइ चनयाल्दा के भन्न सदकन्छ भने ईनले कथाको घटना, बुनोट तथा
प्रसङ्ग्गऄनुरूप चशचक्षत र ऄचशचक्षत पात्रको प्रयोग गरेका छन्। यसैले ईनका कथामा
पररवारका सदस्यहरू कथाऄनुसार चशचक्षत र ऄचशचक्षत दुवै सुहाईने देचखन्छन्। यद्यचप
एकाध कथामा चशक्षाको ऄभावले गदाण पात्रहरूले अफ्नो चबमारबारे ऄरूसैँग सर-सल्लाह
पचन नगनक तथा डा टरलाइ पचन नदेखाईने प्रवृचत्त भएका नेपाली पररवारका
सदस्यहरूको प्रचतचनचधत्व पचन गरे का छन्। यसथणश यस्ता कथाहरूको माध्यमबाट नेपाली
समाजमा ऄझै पचन अर्ू मा नानी जन्माईने क्षमता नभएको कारण हीनताबोधले रचसत
भएर बसेका माचनसहरू छन् भन्ने कु रा स्पो हुैँदछ।
५३
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४.२.५ अधुचनकता र सनातनताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवन
अधुचनक र सनातन छु नाईैँ दा यहाैँ सानु लामाका कथामा पाआने परम्परागत रूपमा
चचलअएका रूदढवादश ऄन्धचवश्वास अददलाइ चलएर चचत्रण गररएका कथाहरूलाइ
सनातनताका अधारमा राचखएको छ। यसको चवपरीत परम्परागत रूपमा चचलअएको
पाररवाररक मूल्य र मान्यताहरूतर्ण सङ्ग्के त गनक कु राहरूसैँग मेल नखाने प्रवृचत्त भएका
पात्रहरूको प्रयोग गररएका कथाहरूलाइ अधुचनकताका अधारमा राखेर ऄध्ययन प्रस्तुत
गररएको छ। सानु लामाले अफ्ना कथाका ऄन्तवणस्तुको अरहऄनुसार अधुचनक र सनातन
दुवै थरी पररवारका सदस्यहरूलाइ चलएर कथा लेखेका छन्। यहाैँ चयनै कु राहरूलाइ
छु नाईैँ दै चनम्नचलचखत ईपशीषणकऄन्तगणत ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ –

ऄ) अधुचनकताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
सानु लामाका ʻस्वास्नीमान्छेʼश ʻसंयोगʼश ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼश ʻपाहुनाʼ र ʻसात
भाआकी चेलीʼ अदद कथामा चचचत्रत पररवारहरूलाइ अधुचनक पररवारका रूपमा चलन
सदकन्छ।
￭ स्वास्नीमान्छे
सानु लामाको ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा धेरै कु राहरूले परम्परागत रूपमा चचलअएका
पाररवाररक मूल्य र मान्यताहरूतर्ण सङ्ग्के त गरे तापचन कथामा मुख्य पात्र-पात्रा ठु लो
कान्छा र ठु ली कान्छी पहाडबाट सबै थोक त्यागेर चसच कमको चसङ्ग्ताममा अइ जुन
पाररवाररक जीवन अरम्भ गरेका छन् त्यसको संरचना भने अधुचनक कोरटको नै छ। ऄतः
अधुचनकताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको ऄध्ययन
गदाण ईक्त कथालाइ पचन यसैऄन्तगणत राख्न सदकन्छ।
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￭ संयोग
सानु लामाको ʻसंयोगʼ कथामा सन्तान जन्माईने क्षमता अर्ू मा नहुैँदा कथाकी नारी पात्र
म्जरीले पचतसैँग पारपाचुके पचन नगरी ऄन्य ठाईैँ मा गइ ए लै जीवन चबताईने प्रयास
गरेकी छ। वास्तवमा म्जरीमा मातृत्वको चाह हुैँदाहुैँदै पचन ईसमा गभाणशयमा जाने नली
बन्द भएकाले गदाण उ अमा बन्न सच दनन्। हुन त नानी जन्माईने क्षमता म्जरीमा
नभएको देखाए तापचन त्यसको ईपाय रहेको कु रा कथामा डा टरको माध्यमबाट यसरी
प्रस्तुत गररएको छ - “दोष म्जरीमा छ। ईसकोमा एईटा चवकार छ। यसप्रकारको
चवकारलाइ हामी नूबल ब्लके ज भन्छौं। गभाणशयमा जाने नली बन्द हुनाले गभणधारण हुन
ऄसम्भव छ। यसलाइ ठीक गराईन ऄपरेसन हुन अवश्यक छ।”५४ यसरी डा टरको
सल्लाहऄनुसार म्जरीले ऄपरेसन गरे र नानी जन्माईन स ने देचखए तापचन यसको
चवपरीत म्जरीले पचतलाइ नै छोडेर नागी भन्ने ठाईैँ मा गइ चशचक्षका भएर स्वतन्त्र
रूपले जीवन चबताएको चचत्रण छ। ईसको पचत गौतमले पचन यस कु रालाइ चलएर ईसलाइ
कु नै प्रकारको रोकटोक गरे को कथामा कतै पचन देझखदैन। यस कथामा कचतपय संयोगहरू
चमलाएर ऄन्त्यमा म्जरीले दोस्रो चववाह गनक स्वतन्त्र चवचार गरेकी देखाएको छ। ईता
ईसको पचत गौतमले पचन ऄको चववाह गरेको देखाआएको छ। ऄतः पररवारको गठनका
चनचम्त प्रमुख माचनने चववाहलाइ चलएर ईक्त कथामा चचचत्रत पात्र-पात्राका मनमा स्वतन्त्र
चवचार रहेको देचखन्छ। यसैले कथामा प्रयुक्त पररवारका सदस्यहरूमा अधुचनक चवचार
रहेको अभास हुैँदछ।

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
प्रस्तुत कथा मुख्यतः बालमनोचवज्ञानमा अधाररत छ। यसका साथै एईटी ्योचतहीन
छोरीको भचवयलाइ चलएर चचचन्तत पररवारको दयनीय ऄवस्थालाइ चलएर लेचखएको
५४
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कथा पचन हो। कथामा नेत्रहीन छोरीलाइ चलएर ऄचभभावकहरू डा टरकहाैँ गएका छन्
ऄचन डा टरकै सल्लाहऄनुसार ईसको ईपचार गराईैँ दै गरे को वणणन पाआन्छ। यदद
कथाकारले कथामा ऄचभभावकहरूले छोरीको अैँखालाइ परम्परागत रूपमा चचलअएको
ऄन्धचवश्वास तथा रूदढऄनुसार ईपचार गराएको देखाएको भए यस कथालाइ सनातन
पररवारलाइ चलएर लेचखएको कथा मान्न सदकन्थ्यो। तर कथामा त्यस्तो नभएको हुनाले
लामाले यस कथामा अधुचनक चवचार भएको पररवारलाइ नै चलएको स्पट हुन्छ। यसमा
डा नबूणश डा चत्रपाठी तथा डा बेचल्जयम अददलाइ मन्दाको अैँखा जाैँच गराआसके र खासै
के ही ईपलचब्ध नभए तापचन धनराज र चन्राले अस छोडेको छैन। कथामा चचचत्रत मन्दा
अैँखाले ऄन्धी छे तर ईसको ऄन्तमणन ई्यालो छ। त्यसैले उ बाचहरी कु राहरूलाइ
ऄन्तमणनले नै रठम्याईैँ छेश बरु ईसको भाआ दीपू अैँखा भएर पचन कचहले-काहीं ठोदकन्छ औ
लड्छ। ‘अैँखामा धेरैबेर प्टी बाैँचधएको ऄसचजलोपनमा जुन हतार र ईचद्वग्नचसत दीपूले
प्टी ईतारेको चथयो त्यस्तै प्रकारले मन्दाले पचन गाैँठो नखोली दुवै हातले अैँखाबाट
प्टी ईैँ भोचतर सारी। तत्कालै उ ऄत्ताचलइ। अैँखाबाट ऄझ प्टी सरे नछको चवश्वासमा
ईसले दुवै हातले ऄचवद्यमान प्टी ईैँ भो सानक प्रयास गरी।’५५ यसरी नेत्रहीन मन्दाले पचन
अैँखामा प्टी बाैँध्ने खेल खेलेको देखाएर कथाकार पाठकवगणको अैँखामा पचन अैँसु
ल्याईन सर्ल भएको छ। यसरी नेत्रहीन मन्दा र ईसको भाआ दीपूको कचतपय
बालदरममयाकलापले पचन पाररवाररक ढाैँचा अधुचनक नै रहेको अभास हुैँदछ।

￭ पाहुना
सानु लामाको ऄको ʻपाहुनाʼ कथामा चचचत्रत गगन र स्वाचतको पररवारलाइ पचन
अधुचनक चवचार भएको पररवार मान्न सदकन्छ। भचवय ऄझ राम्रो पानणका लाचग
दुवैजनाले काम गरे को वणणन यस कथामा छ । अधुचनक चवचारधाराकै भएको हुनाले गगन
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स्वयम् पचन ऄदर्सको काम सके र चसप्रा आन्टरप्राआजमा पाटण टाआम काम गछण भने पत्नी
स्वाचतले पचन समय चनकालेर एड्वोके टको ऄदर्समा दुइ -घण्टे पाटण टाआम गदाण कु नै
रोकटोक गरे को छैन। यसरी दुवैले पाटण-टाआम काम गनक अवश्यकता वास्तवमा ईनीहरू
अर्थथक रूपले चवपन्ना भएर भने होआनशबरु दुवैको सोचाआ अधुचनक भएको कारणले गदाण
हो। यसका साथै पाहुनाका रूपमा अएका बडा-बडीकै छेईमा बसेर गगनले पचन बडासैँगै
मदपान गरेको प्रसङ्ग्ग गगन र बडाको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘बडाले
ऄको घुटको झलदा चगलासमा अधाभन्दा पचन कम्ती र सी रह्यो। गगनले एक चसप मात्र
चलएको चथयो। ईसको चगलास भररनै देखेर वृ्धतले भनेश - ̔चतमीले त छोएकै रहेनछौ। खाउ
न। ऄब त बेलुकै चप्छे ऄचल-ऄचल खाैँदा हुन्छ। ...लौ लौ ईठाउ̕ भन्दै चतनले अफ्नो
चगलास ईठाए। गगनले पचन ईठायो। वृ्धतले रहेको चहहस्की स्वा्टै पारे र चगलास टेबलमा
राखे। गगनले पचन एक घुटको चलयो।’५६ नेपाली समाजमा रहेका सनातनताका अधारमा
ईक्त पररवार रहेको भए यसरी अफ्ना ठु लो-बडाको ऄचघ मदपान गनक चथएनन्। ऄतः
यस्ता चवचभन्न कु राहरूको माध्यमबाट ईक्त कथामा चचचत्रत पाररवाररक जीवनको
ऄध्ययन गदाण त्यहाैँ अधुचनक चवचार भएको पररवारलाइ चभत्र्याएको छ।

￭ सात भाआकी चेली
ʻसात भाआकी चेलीʼ कथामा छेत्रीकी छोरी युवतीले चलम्बू के टासैँग चववाह गरे की छश
जसले गदाण सनातन चवचार भएको पररवारको रूपमा रहेका ईसका माआतीहरूको
चवचारमा पररवतणन ल्याईन उ सर्ल भएकी छ। लामाले यस कथामार्ण त् नेपाली
समाजका कचतपय पररवारमा जातपात चवषय चलएर रहेको सङ्ग्कीणण चवचारमा पररवतणन
ल्याईनु पनक कु रामा जोड ददएको बुचझन्छ। ऄतः वतणमान समाजमा पचन कचतपय
पररवारमा देचखने जातपातश छु वाछु त जस्ता सामाचजक रूदढ तथा कु संस्कारलाइ ऄनुसरण

५६

सानु लामा (सन् १९९०)श मृगतृणाश पूवणवत्श पृ ८०

१४६

गनक माचनसहरूप्रचत कटाक्ष गरेको पाआन्छ। प्रस्तुत कथाले जातपातमा भेदभाव राख्ने
संकुचचत चवचारप्रचत व्यङ्ग्ग्य गरे को छ। वस्तुतः यस कथाले समाजमा जातभेदको रूढ
परम्परा भचत्कैँ दै गआरहेको र ईदार तथा अधुचनक मूल्य-मान्यतामा पररवतणन हुैँदै गएको
पररवारको सङ्ग्रमममणशील रूप पचन प्रस्तुत गरेको पाआन्छ।
ऄतः यसरी चवचभन्न दृचटकोणबाट कथाकारले पररवारका सदस्यहरूमा अधुचनक
चवचार भएको वणणन गरेका छन्।

अ) सनातनताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
सनातन पररवार भन्नाले परम्परागत रूपमा पररवारचभत्र चचलअएको रूदढगत चवश्वासश
ऄन्धचवश्वासका कु राहरू तथा छोरी-चेलीले गाईैँ -घरदेचख के ही टाडा गएर ए लै जीवन
चबताईन थालेमा ऄनेकौं शङ्ग्काहरू गनक जस्ता कु राहरू बुचझन्छ। सानु लामाले एकाध
कथाहरूमा ईक्त चवचार भएका पररवारहरूलाइ पचन चलएका छन्। यस्ता कथाहरू हुन् ʻऄनुकम्पाʼश ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼश ʻखानीटारमा एकददनʼश ʻकमलाʼश ʻबलराम थापाको
कथाʼश ʻगौरीʼ र ʻपेन्सनश त मा र गाडीʼ अदद। यहाैँ चयनै कथाहरूमा कसरी सनातन
चवचार भएका पररवारहरू छन्श सो कु रा रमममैले प्रस्तुत गररन्छ -

￭ ऄनुकम्पा
सानु लामाको ʻऄनुकम्पाʼ कथाको पात्र लचलत भण्डारी अर्ू मा सन्तान जन्माईने क्षमता
नभएको कु रा थाहा पाएपचछ भगवानमा अस्था राख्न थाल्छ। ईसले परम्परागत रूपमा
चचलअएका चवचवध धमण-कमण तथा पूजा पाठहरू गरेको वणणन यसप्रकार छ – ‘लचलत
ईचभएको भए पचन चतनको चशर के ही चनहुररएको चथयो। हातमा चतनका दुइवटा से ता-सेता
परेवा चथए। परेवालाइ चतनले एक प्रकारले अफ्नो चनधारमा नै टैँसाईन पुर्याआसके का
चथए। परे वाको टाईकोमाश ढाडचतर रातै पारेर चसन्दुर पोचतएको चथयो। के ही बेर त्यही
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मुरामा चतनी ध्यान-मग्न भएर ईचभबसे र ऄन्तमा दुवै परेवालाइ ऄ्जुली ऄचलक माचथ
ईठाएर छोचडपठाए।’५७ यसरी लचलतले भगवानप्रचत अस्था देखाईैँ दै ऄन्धचवश्वासप्रचत
चवश्वास गरेको बुचझन्छ। यद्यचप कथाका एकाध ठाईैँ मा अर्ू चभत्र ईत्पन्न भएको
हीनताबोधको रक्षा लचलतले इश्वरको चनन्दा गरे र गनण खोजेको पचन देचखन्छ। ईदाहरणाथण
‘ईसले (लचलत) भगवान पट क मान्दैन। ‘यो देखावटी हो धूतणहरूको खानेबाटो हो। पूजा
अजामा नो सानीबाहेक र्ायदा एईटै छैन’ भन्छ लचलत। ... जानी जानी यो भगवानको
पूजा-पाठको पीर दकन चलनु ? ...।’५८ वास्तवमा लचलत एकजना समाजको सोझो तथा
चनदोष व्यचक्त भए तापचन ईसको बाचहरी रूप देखेर ईसकी प्रेचमका रत्नाको हत्यारा
ठान्छन्। ईसले रत्नाको हत्या गरे को होआन भन्ने पक्षमा कोही पचन छैनन्। समाजको
होहल्लामा नै ईसलाइ हत्यारको माचनएको छ। यसै प्रसङ्ग्गमा “साना-साना पाठापाठीदेचख चलएर ठु ल्ठू ला बाख्राहरू तान्दै ल्याएर ऄचानोमा राचखन्थ्यो। छोटो-छोटो
रगतसरीको धोतीमात्र लाएकाहरूले च्ट चछनाईने चबचत्तकै बाख्रा चढाईने भक्तपच्ट
र्कक र सबैले एकै चोरट रगतसरीका हात पसारे र हकारेको जस्तो भन्थे – ‘टाका...’ - ्याला
मागेका।’५९-जस्ता घटनाको चचाण गनाणले ससाना पाठा-पाठी र बाख्राहरूलाइ मचन्दरमा
चनरीह रूपमा बचल चढाईने गरेको छ। यसरी नै समाजमा चनदोष चनरीह माचनस तथा
प्राणीहरूलाइ समाजका बुच्धतजीवी भनाईैँ दाहरूले कसरी हेपेका छन्। त्यसैको लहै-लहैमा
लागेको छ भन्ने व्यङ्ग्ग्य प्रस्तुत कथामा स्पो देखाआएको छ। यसका साथै समाजमा
चवद्यमान रूदढगत धारणा तथा कु संस्कार लचलत भण्डारीको माध्यमबाट व्यङ्ग्ग्यात्मक
रूपमा प्रस्तुत गररएको छ। यसैले गदाण सानु लामाले कथामा लचलतको पररवारलाइ
सनातनताका अधारमा प्रस्तुत गरेका छन्।
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￭ र्ु बाणले गाईैँ छोड्यो
यस कथामा अर्न्त मदाण मृतकको स्मारकस्वरूप ‘माने’ बनाईने प्रचलन गाईैँ वासीहरूमा
रहेकाले र्ु बाण पचन गोमतीको चचहानमाचथ ̔ माने̕ बनाईन ठाईैँ गगरटराखेर पैसा कमाईन
गान्तोकचतर लागेको कारुचणक चचत्रण यसप्रकार छ – “गोमतीको माने बनाईने ठाईैँ
चहजोनै र्ु बाणलेश अफ्नै पारामाश गगटी सके को चथयो। “गोमा !” र्ु बाणले ईठ्तै भन्यो – ‘म
पचन चतम्रो माने बनाआददनेछु। गान्तोकचतर गएर पैसा कमाएर ल्याईैँ छु । यो बुमटारमा
मलाइ बाैँ्नु करठन पर्यो; म टुहुरो त चथएैँनैश तर चतमीले पचन छाडेर जाैँदा ऄझ टुहुरो
भएैँ। चतमी यहीं बस- जबसम्म यो नालामा पानी बगेको सुन्छौश जब जब मोक्तानी ब्यूको
स्वर सुन्छौश तब त म चतम्रो धेरै नचजकमा छु भन्ने सचम्झदेउ...’६० गररएको छ। ऄत:
मृत्युपचछ बौ्धत धमणऄनुसार बनाआने ‘माने’को चमथकीय मूल्यलाइ महत्त्व िँददै कथाकारले
र्ु बाणमार्ण त् त्यसलाइ प्रकाशमा ल्याईन खोजेको पाआन्छ। यसरी कथाको पात्रले समाजको
सनातन रीचत पालन गनक ऄठोट गरेको देचखन्छ।

￭ खानीटारमा एकददन
ʻखानीटारमा एकददनʼ कथामा मङ्ग्गलेकी पत्नी ठु ली पोआल गएको एक हप्ता नचबत्दै
चवधवा भएकी छ। यो देखेर मङ्ग्गलेलाइ ठु लीप्रचत माया लागेर अईैँ छ र ईसलाइ पुनः
ल्याईने आ्छा मङ्ग्गलेको मनमा ईत्पन्न भएको वणणन कथामा यसरी गररएको छ –
‘ल्याईैँ ददनैँ। ऄकाणले लगेकी स्वास्नी, त्यो पचन चवधवा, र्े रर ल्याएैँ भने मलाइ मान्छेले के
भन्लान्।’ मङ्ग्गलेले भन्यो।६१ यसरी मङ्ग्गलेको शब्दबाट के स्पट हुन्छ भने उ ठु ली
ऄकाणचसत गएकाले गदाण ईसले ठु लीलाइ पुनःस्वीकार नगनक होआनश परन्तु समाजले ऄथाणत्
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मान्छेले के भन्लान् भनेर मात्र उ ठु लीलाइ र्े रर र्काणइ ल्याईन अर्ू ले नस ने ठान्छ। ऄतः
समाजमा चचलअएको रूदढगत धारणा तथा कचतपय ऄरू कारणले गदाण मङ्ग्गलेले अफ्नो
मनको चवचार दबाएको देचखन्छ। यसथण, लामाले यस कथामा सनातन चवचार भएका
पात्रहरूलाइ नै चभत्र्याएका छन्।

￭ कमला
ʻकमलाʼ कथामा ‘रीचतऄनुसार के टाले ऄबको चार ददनमा के टी भगाएर लानुपछण भन्ने
कु रा प का भयो’६२ भनी चववाहसम्बन्धी परम्परागत रूपमा चचलअएकै कु रालाइ बोके का
हुनाले कथामा चचचत्रत पररवारका सदस्यहरू सनातन चवचार भएकै कु रा स्पो हुन्छ।
यसका ऄचतररक्त कथामा सन्तकु मारले कमलाको कपुर छेईमै अर्ू लाइ राचखददने ऄनुरोध
गाईैँ लेहरूसैँग गरेको प्रसङ्ग्गबाट पचन चतनीहरूमा यथेट रूपमा सनातन चवचार रहेको
कु रा स्पट हुन्छ।

￭ बलराम थापाको कथा
सानु लामाको ʻबलराम थापाको कथाʼ कथामा तेजमानको माध्यमबाट कथाकारले
सनातन चवचार भएको पररवारचभत्र नारी र पुरुषलाइ सानैदेचख चभन्नै दृचटले हेरी
छु ्नाआने प्रथा रहेको कु रा यसरी प्रस्तुत गरे का छन् – ‘यस्तै एईटा नाचत खेलाईने मेरो
धेरै ददनको रहर चथयो।’६३ प्रस्तुत कथामा बलराम थापाको मृत्यु भएपचछ ईसकी पचहलो
पत्नी मायाको बाबु तेजमानले छोरीकी सौताबाटै भए पचन नाचत जचन्मएकोमा हषण व्यक्त
गरेको छ। वास्तवमा तेजमानकी छोरी मायाबाट पचन जैजन्म नभएको त होआन तर ईसले
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नाचतनी जन्माएकी हुनाले तेजमानको मनमा नाचतप्रचत रहेको मोह ईक्त प्रसङ्ग्गबाट बुझ्न
सदकन्छ।

￭ गौरी
सानु लामाको ʻगौरीʼ कथाकी पात्रा गौरी गाईैँ देचख सहर पसेर स्वतन्त्र र स्व्छ जीवन
चबताईन चाहचन्छन्। तर ईसका दाजु, अमा-बाबा साथै चछमेकीहरूमा पारम्पररक चवचार
रहेकाले ईसको चररत्रमा शङ्ग्का गरेको वणणन पाआन्छ। गौरी प्रायः के टा साथीहरूचसत
झहड्डु ल गनण रूचाईने प्रवृचत्त भएकी छे। जसको कारणले गदाण ईसलाइ समाज तथा घरचछमेकीहरूले कु प्रथामा लागेको मानेका छन्। ऄतः अधुचनक चवचार भएकी गौरीले अफ्ना
घर र चछमेकीहरूका मनमा भएको सनातन चवचारमा पररवतणन ल्याईन सके की छैन।
यसथणश प्रस्तुत कथामा चचचत्रत पाररवाररक ढाैँचालाइ सनातन नै मान्न सदकन्छ।

￭ पेन्सन, त मा र गाडी
ʻपेन्सन, त मा र गाडीʼ कथामा पचन सनातन चवचार भएको पररवारकै प्रसङ्ग्ग
भे्टाआन्छ। कथामा प्रलादकी अमा भचन्छन्- ‘छोराले त ऄब अमा चाझहलाइ सुख देला
भनेको, त्यो पचन ऄकालमा नै मर्यो ... यो मेजरनी ऄचलक त ऄलच्छनी नै हो।’६४ यहाैँ
पचत र छोराको ऄकालैमा मृत्यु हुैँदा पत्नी वा अमालाइ नै दोस्याईने चलन परम्परागत
रूपमा चचलअएको देचखन्छ। यो चलन ऄन्धचवश्वासमा ऄचडएको देचखन्छ।
यसरी कथाकार सानु लामाले अफ्ना कथामा अधुचनक र सनातन दुवै थरी
पररवारकाहरूलाइ कथाको ऄन्तवणस्तुको माग गरे ऄनुसार चभत्र्याएका छन्।
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४.२.६ अर्थथक सम्पन्नता र चवपन्नताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने
पाररवाररक जीवन
सानु लामाका कथामा अर्थथक पक्ष सबल रूपमा चचत्रण भएको पाआन्छ। सानु लामाले
अफ्ना कथामा चनम्नवगीय चवपन्नतारस्त जीवनका ईकाली-गरालीको चचत्रण गनाणका
साथै एकाध कथामा अर्थथक रूपले सम्पन्न भएको पररवारका सदस्यहरूलाइ पचन चलएका
छन्। वस्तुत: ईनले धेरजसो अर्थथक चवपन्नतारस्त पररवारहरूलाइ नै कथामा प्रयोग
गरेका भए तापचन एकाध कथामा अर्थथक रूपले सम्पन्न पररवारहरूको पचन चचत्रण
गरेका छन्। यहाैँ यसै दृचटकोणका अधारमा सानु लामाका कथाको चचाण प्रस्तुत गररन्छ –

ऄ) अर्थथक चवपन्नताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको
ऄध्ययन
सानु लामाले ʻस्वास्नीमान्छेʼ, ʻपहाडी र्ू ल काैँडाकै माझʼ, ʻकमलाʼ, ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼ,
ʻबलराम थापाको कथाʼ, ʻखानीटारमा एकददनʼ, ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼ, ʻम भगवान भएैँʼ,
ʻसङ्ग्घषण १ʼ र ʻसन्तोषʼ अदद कथाहरूमा पात्रहरूले अ-अफ्नो पाररवाररक जीवन
चलाईनका चनचम्त अर्थथक सङ्ग्घषण गनुण परे को यथाथण चचत्रण पाआन्छ ।

￭ स्वास्नीमान्छे
सानु लामाको ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथामा चसच कमको चसङ्ग्तामचस्थत क्चा लाआनका
मरितेलको रटनले छाएको घर तथा त्यहाैँ बस्ने पररवार र चतनीहरूले ्यालादारी काम
गरेर जीवन चबताईनुपनक चस्थचतले अर्थथक चवपन्नता दसाणईैँदछन्। कथामा अर्थथक
चवपन्नताको चववरणको दृोान्त यस्तो छ – ‘घर पचन के भन्नु र ! म्टीतेलका टीनका
छाना भएका घरहरूमा छ।डछ
ै ।ड छन्। खरको छाना – ऄसारको दुङरे पानीलेश चैत-
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वैशाखको हुईं हुईं बतासेश जेठको टन्टलापुर घामले कु हेर ऄब त भूस मात्र बाैँकी रहेको छ।
घरको छेकान पचन टुरममाटु रममी टीनश तख्ताश बाैँस आत्याददले बचनएको छ।’६५ कथामा ठु ली
कान्छी, ठु लो कान्छा, साकक कान्छा, चमङ्ग्मा र ऄन्य गाईैँ लेहरूले गरेको कु ल्ली कामको
वणणनले पचन यस कथामा भएका पररवारहरू अर्थथक चवपन्नताले रस्त छन् भन्ने कु रा
स्पट हुैँदछ।

￭ पहाडी र्ू ल, काैँडाकै माझ
यस कथामा दार्थजचलङवासी पद्मबहादुरले अर्थथक समस्याले चपरोचलएर त्यसको
समाधानका चनचम्त गान्तोकमा गएर कु ल्ली काम गरेको वणणन छ। धेरै पैसा कमाएर
अफ्नी छोरी ददलकु मारीको धुमधामसैँग चववाह गररददने ईसको ठु लो आ्छा रहेको छ।
यसैले कमाएको पैसा सबै थुपानण थाल्छ। तर एकददन ईसले त्यसरी स्चय गरे को सम्पूणण
धन चोरी हुन्छ। त्यसरी कठोर श्रम गरे र कामाएको पैसा सबै चोरी भएपश्चात् त्यसैको
चपरले उ अत्महत्या गनणपुग्छ। दार्थजचलङबाट अफ्नो घरको अर्थथक चवपन्नतालाइ
स्याईन तथा छोरीको चबहे गररददन चसच कम पसेको पद्मससहले ऄथक को गरे र
कमाएको पैसा चोरी हुनु नै ईसले अत्महत्या गनुणको एकमात्र मूल कारण हो भन्ने कु रा
कालुससहको संवादबाट प्रट हुन्छ – ‘बूढो दुइ ददन डेराबाट हराएछ – कसैलाइ पत्ता
भएनश चारै चतर मान्छेले छप्छप्ती खो्दाश दुइ ददनपचछ एईटा रूखमा झुचण्डएर मरररहेको
मान्छेहरूले पाएछन् – अत्महत्याको कारण चासह ईसको त्यहाैँसम्म कमाएको जम्मै पैसा
चोरी भयो रे भन्ने मैले सुन।।’६६ यसरी कथाकारले अर्थथक चवपन्नता भररएको जीवन र
मृत्युको चबचको एईटा ठु लो कसीका रूपमा रहने कु रा यस कथामा देखाएका छन्।
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￭ र्ु बाणले गाईैँ छोड्यो
प्रस्तुत कथामा पचन अर्थथक चवपन्नताकै कारण र्ु बाणले ददवङ्ग्गत पत्नी गोमतीका नाममा
माने बनाईनका चनचम्त पैसा कमाईन गाईैँ छोडेर बाचहर जान बाध्य भएको कथा छ। यहाैँ
अर्थथक चस्थचत कमजोर भएका चनम्नवगीय ए लो जीवनको दुःखद् र कारुचणक
यथाथणतालाइ देखाईनु यस कथाको प्रमुख ईद्देश्य देचखन्छ।

￭ कमला
यस कथामा तत्कालीन चसच कममा रठकादारी प्रथाले गदाण चनम्नवगीय पररवारहरूले
भोग्नु परेका समस्या तथा चपरमकाणहरूको चचत्रण गररएको छ। यसका साथै मुख्यतः त्यस
समय चनम्नवगणका नारीहरूमाचथ गररने ऄत्याचारको चचत्रण यस कथामा गररएको छ।
कथामा रठकादारले समय नपुगी रठका बुझाईन लगाईैँ दा पचन दरररताले गदाण चनम्नवगणका
माचनसले कु नै चवरोध वा प्रचतवाद गनण सक्तै नन् भन्ने सामाचजक पक्ष स्पट रूपमा प्रस्तुत
गररएको छ। कथामा अर्थथक चवपन्नताकै कारणले गदाण रठकादारको ऄन्याय, ऄत्याचार
तथा चथचो-चमचोप्रचत गाईैँ श घरका सबै माचनसहरू चनमुखा भइ चुपचाप रहेको देखाआएको
छ। यस कथाको मुख्य ईद्देश्य समाजको चवकृ चतपूणण यथाथणलाइ देखाईनु हो। कथामा
मानवीरजस्ता गररब मान्छे रामबहादुरजस्ता समाजका शोषकहरूबाट कसरी शोचषत
हुन्छश कमलाजस्ती गररबकी चनदोष छोरीले कसरी अत्यहत्या गनुण पनक चस्थचत अआपछण र
सन्तकु मारजस्ता स्वाचभमानी र चशचक्षतहरू पचन कसरी यस्तो ऄन्यायको चपेटमा परे का
छन् भन्ने यथाथणलाइ देखाईन नै कथाकारको मुख्य ऄचभप्राय रहेको देचखन्छ। ऄतः प्रस्तुत
कथा चसच कममा रायसाहबजस्ता ठे कदारहरूले गररबका छोरी-चेलीहरूमाचथ षडयन्त्रपूणण
गररने यौन शोषणश अर्थथक शोषण तथा जचमन र डेरा चललामजस्ता कु राहरूलाइ चलएर
लेचखएको छ।
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￭ बलराम थापाको कथा
सानु लामाको ʻबलराम थापाको कथाʼ शीषणक कथामा पचन अर्थथक चस्थचत कमजोर भएकै
कारण बलराम कचहले गान्तोक त कचहले काठमाडौं तथा तेजपुर गएर बसेको वा काम
गरेको ईल्लेख गररएको छ। यसका साथै कथामा बलरामको मृत्यु भएपचछ ईसकी कान्छी
स्वास्नी अर्थथक चवपन्नताकै कारण सौताको माआतमा अश्रय चलन पुगेकी छ। भारतीय
नेपाली समाजको यो ऄथणनैचतक वास्तवताको ईद्घाटन ईनका कथामा प्रभावशाली
ढङ्ग्गले गररएको पाआन्छ।

￭ खानीटारमा एकददन
ʻखानीटारमा एकददनʼ कथामा पचन अर्थथक समस्याले चपरोचलएका खटीखाने
श्रमजीवीहरूका पाररवाररक जीवनको चचत्रण गररएको छ। पररवारका सदस्यहरूले
अर्थथक कमजोरीको समाधान गनणलाइ बाटो-घाटो तथा सडक अददको चनमाणण गनण रठ का
चलने, कु ल्ली काम गनक अदद देखाआएको छ। कथामा ठु ली, मङ्ग्गले, काजीमान, पहलमान,
टेकबहादुर, गणेशबहादुरजस्ता पात्रहरूले ददनभरर खटेर चबहान-बेलुकीको छाक टानक
पररवारहरूको प्रचतचनचधत्व गरेका छन्।

￭ पैयुैँ र्ु लेको ददन
ʻपैयुैँ र्ु लेको ददनʼ कथामा चशचक्षत भएर पचन घरको अर्थथक समस्याका कारण गोपालले
गाइश बाख्रा पालेर खेतीपाती गरी जीवन चलाएको देखाआएको छ। यसरी कथामार्ण त्
कथाकारले चनम्नवगीय पररवारका सदस्यहरूमा पचन अफ्ना सन्तानलाइ धेरै पढाएर
ठु लो काम गनक व्यचक्त बनाईने आ्छा मनमा रहेको हुन्छ तर अर्थथक कमजोरीले गदाण
ईनीहरू अफ्नो आ्छा मनैमा दबाईछन् भन्ने यथाथण कु रा देखाएका छन्। कथाको मुख्य
पात्र गोपाल अफ्नो पररवारको अर्थथक चस्थचत कमजोर भएकै कारण दसौं श्रेणीसम्म पढेर
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खेतीपाती गदै गाइको दुध बेचेर सानो घर संसार चलाईन बाध्य भएको छ। ईसले अफ्नो
पढाइलाइ चनरन्तरता ददन नस नुमा ईसको पाररवाररक अर्थथक चस्थचत रठक नहुनु नै
प्रमुख कारण रहेको छ।

￭ म भगवान भएैँ
ʻम भगवान भएैँʼ कथामा ऄगमबीरले अर्थथक चवपन्नताले रचसत भएकै कारण अर्ू
ऄनेकौ ैँ ऄपुगश ऄभावहरूबाट चथचचएको तथा चमचचएको ऄनुभव गरे को छ। यसैले कथाको
ऄन्त्यचतर उ स्वयम्लाइ भगवान भएको ठान्दै यसो भन्छ ‘म भगवान भएैँ।
सुन सबैले, अजदेचख म भगवान भएैँ।
ऄब मैले कसैको आ्छा पूरा गररददनु पदैन।
ऄरूको कु रा मैले नसुचनिँददा पचन हुन्छ।
म भगवान भएैँ ’६७ ऄगमबीरले सके सम्म प्रयास गदाण पचन ऄभावै-ऄभावले कचहले
नछोड्दा यसरी रममोचधत भएर अर्ू लाइ भगवान भएको घोषणा गछण। माचनसका सबै
खाैँचोहरू पूणण हुन्छै भन्ने छैनश कचतपय खाैँचोहरू ऄपूणण नै रहन्छन्। बरू माचनस अचत्मक
रूपमा सन्तुट हुनु नै पररपूर्थत हुन नसके का खाैँचोहरूको पूर्थत हुनु बराबर हो भन्ने यस
कथाबाट बुचझन्छ।
कथाकार सानु लामाका ʻसङ्ग्घषण १ʼ र ʻसन्तोषʼ लघु कथामा पचन अर्थथक रूपले कमजोर
भएका पात्र वा पररवारहरूलाइ चलएको छ।
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￭ सङ्ग्घषण १
यस कथामा ला पाले गाईैँ -घरमा मकै गोडेर ऄचन सुैँगुरको चारो बटु लेर समय
चबताआरहेको हुन्छ। यसरी बस्तीको काम गरे र ईसले मनमा धेरै ददनदेचख छालाको जुत्ता
लगाईने रहर पालेको हुन्छ। तर छालाको जुत्ता लगाईने ईसको रहर बाबुले नपुर्याआददएर
बरु चबहे गररददने कु रा गदाण ला पालाइ ररस ईठ्छ र उ सहरचतर गएर एईटा चवद्यालयमा
चपरासी काम गनण थाल्छ। यस कु रालाइ कथामा यसरी राचखएको छ – ‘छालाको जुत्ता
दकचनदेउ भनेर यो वषैभरर चभ्याईैँ दा पचन अजसम्म बाबुले नदकचनददएको कु राले उ
मनमनै ऄचहले रममोचधत भयो – चबहे पो गनुण भन्छ जुत्ता दकचनदेउ भन्दा त। भोचलपल्ट नै उ
सुैँगुरको चारो रटप्ने टोकरी र चचम्टा जङ्ग्गलमा जलाआराखेर सहर पस्यो र त्यहाैँको एईटा
प्राआमेरी स्कु लमा चपरासी भयो।’६८ यसरी यस कथाले अर्थथक समस्याको कारणले पचन
पररवारका सदस्यहरूमाझ मनोमाचलन्य हुने र पररवारकै चवघटनसमेत हुनस ने
सम्भषनतर्ण सङ्ग्के त गरे को बुचझन्छ।

￭ सन्तोष
चनम्नवगीय माचनसहरू अर्थथक रूपले कमजोर भए तापचन अफ्नो कामप्रचत आमान्दार
हुन्छन् साथै यसैमा गवण पचन गछणन् भन्ने कु रा ʻसन्तोषʼ लघु कथाको भररया पात्रबाट स्पट
हुैँदछ। ‘टेचलचभजनको बाकसश एक झोला बेचडङ्ग्गश एक टोरममी थाल बटु को ईतारे र अजको
खाैँचो टानण सके को दाचम्भक गवण त्यस भररयालाइ चथयो।’६९ यसमा भररयाले गाडीको
छानाबाट ददनभरर सामान गराल्ने काम गरे र पचन साैँझ चवहान छाक टानण सर्ल
भएकोमा अर्ू गवणबोध गदणछ। यस लघु कथाका माध्यमबाट कथाकारले समाजमा अर्थथक
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चस्थचतका अधारमा चवद्यमान ई्च वगण र चनम्न वगणचबचको जीवन चभन्नतालाइ प्रस्तुत
गनक प्रयास गरेका छन्।

अ) अर्थथक सम्पन्नताका अधारमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक जीवन
कथाकार सानु लामाले अफ्ना कचतपय कथाहरूमा अर्थथक रूपले सम्पन्न पररवारहरूका
पाररवाररक जीवनको चचत्रण पचन गरेका छन्। ईनको ʻपाहुनाʼ कथालाइ ईदाहरण स्वरूप
चलन सदकन्छ।

￭ पाहुना
प्रस्तत कथालाइ चलएर आन्रबहादुर राइले यसो भनेका छन् – ‘सानु लामा ्यूको प्रत्येक
कथामा गचहरो चचन्तना, गहन दृचट पसेको छ, बसेको हुन्छ। ईहाैँको एईटा कथा छ
ʻपाहुनाʼ ऄचतचथ। दुःख र दारररय कथा लेखनको चवषयवस्तु हुन नै, तर सुख र समृच्धत
पचन कथाको, साचहत्यकै , लेख्य चवषय हुनस छन् र हुन् नै। कामदाम सबै भएको, पुगीसरी
भएको अनन्दी पररवारद्वारा ऄचतचथ अर्न्तहरूको सुखद् सेवा-सत्कारको ई्यालो र
घमैलो लाग्दो कथा छ यो।’७० यस कथामा पुगीसरी तथा कामकाजले सम्पन्न भएको सुखी
पररवारद्वारा ऄचतचथ-अर्न्तहरूको सेवा सत्कार गररएको वणणन छ। सानु लामाको ईक्त
कथाले दुःख र दरररता मात्र कथा लेखनको चवषयवस्तु नभएर सुख र समृच्धत पचन कथाकै
लेख्य चवषय हुन स छन् भन्ने कु राको प्रमाण ददएको पाआन्छ। प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट
कथाकारले नेपाली समाज तथा नेपाली पररवारका घरमा अएका ऄचतचथको सत्कार गनण
ऄनेकौं चमठा व्य्जनहरू तयार पाररने कु रालाइ देखाईन खोचजएको छ।
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कथाकार सानु लामाले अफ्ना धेरजसो कथामा अर्थथक चवपन्नताले रचसत भएका
पाररवाररक जीवनलाइ नै चभत्र्याएका भए तापचन एकाध कथामा अर्थथक रूपले सम्पन्न
पररवारलाइ रटप्न पचन भुलेका छैनन्। ऄतः यसलाइ ईनको कथाकाररताको चवशेषता
मान्न सदकन्छ दकनभने कथा क्षेत्रमा यसरी सुखी तथा अर्थथक रूपले कमजोर नभएका
पररवारको पाररवाररक जीवनलाइ चलएर कथा लेख्ने नेपाली कथाकार खासै देझखदैनन्।
ईनका एकाध कथामा चचचत्रत पररवारका सदस्यहरू सम्पूणण रूपले सम्पन्न नदेचखए
तापचन जीवन धान्नका लाचग ठु लो सङ्ग्घषण गनैपनक बाध्यता भने चतनमा देझखदैन। ऄतः
यस्ता कथाहरूमा अर्थथक रूपले सम्पन्न भएको पररवारका सदस्यहरूलाइ चलएको मान्न
सदकन्छ।

४.३ सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक सम्बन्ध
पररवारका सदस्यमाझ रहने सम्बन्धले गदाण पाररवाररक जीवनमा ऄनेकौ ैँ तालमेल भएको
देचखन्छ। यस्तै कु राहरूलाइ ध्यानमा राखेर कथाकार सानु लामाका कथामा पाआने
पाररवाररक सम्बन्धलाइ दाम्पत्य र दाम्पत्येतर दुइ प्रकारले चवभाजन गरे र ऄध्ययन गनुण
ईपयुक्त हुनेछ। यस रममममा पररवारका सदस्यहरूको सम्बन्धका अधारमा चवचभन्न
ईपशीषणकहरू राखेर ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ –

४.३.१ सानु लामाका कथामा चचचत्रत दाम्पत्य सम्बन्ध
दाम्पत्य सम्बन्धमा के चन्रत सानु लामाका कथाहरूमा सर्ल र ऄसर्ल दुइ प्रकारका
दाम्पत्य जीवनको चचत्रण भएको पाआन्छ। यसलाइ चनम्नप्रकारले ऄध्ययन गररएको छ।

१५९

ऄ) सर्ल दाम्पत्य जीवनको चचत्रणमा अधाररत सानु लामाका कथा
यसऄन्तगणत सानु लामाका ʻस्वास्नीमान्छेʼश ʻऄचसनाको मान्छेʼश ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼश
ʻपाहुनाʼश ʻसात भाआकी चेलीʼ अदद कथाहरूको ऄध्ययन गनण सदकन्छ -

￭ स्वास्नीमान्छे
प्रस्तुत कथामा ठु लो कान्छाले ठु ली कान्छीलाइ नेपालको पहाड खण्डबाट भगाएर चबहे
गरी चसङ्ग्तामको क्चालाआनमा ल्याएको छ। ठु लीको मन ईदार र र्रादकलो छ। गीत र
सङ्ग्गीतप्रचतको मोहमा अर्ू चवभोर हुने ईन्मुक्त प्रवृचत्तकी ठु ली कान्छी नेपाली नारीको
धमणलाइ छोचड्दन। यद्यचप उ राचत राचत घर छोडेर परपुरुषहरूसैँग नाच गान गछक तर
ईसको भावना भने पचवत्र छ। अफ्नी पत्नीले परपुरुषहरूसैँग खुल्ला व्यवहार गरेको देख्दा
ठु लो कान्छाको मनमा कान्छीप्रचत शङ्ग्कालु भावना ईत्पन्न हुैँदछ तर चमङ्ग्माको घृणास्पद
व्यवहारलाइ ठू लीले प्रचतकार गरे र अफ्नो स्व्छ र पचतपरायण भावना दशाणएपचछ ठु लो
कान्छाको हृदयका सबै शङ्ग्काहरू ह्दछन्। यसलाइ कथामा ठु ली कान्छीको माध्यमबाट
यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘दोकानचभत्रै चमङमाले मेरो हात समात्न खो्दै चथयो तर म
ईरठहाल।। मलाइ डर-डर लाग्यो। बाचहर अएर ईसले मलाइ हातमा समातेर जबजणस्ती
तान्न थाल्यो। मलाइ त्यसबेला ररस ईठे को चथएन तर जब ईसले “मसैँग सहड् श त्यस्तो
मरन््याैँसे लोग्नेसैँग बसेर के पाईैँ छस्?’ भनेपचछ भने साैँ्चै ररस ईयो र अफ्नो पचन
बचाई र मेरो लोग्नेको आज्जत बचाईन ईसलाइ मैले दोकानकै दाईरा ल्याएर चहकाणएैँ ...।”७१
ऄतः प्रस्तुत कथामा चचचत्रत ठु ली कान्छी र ठु लो कान्छाको दाम्पत्य जीवनलाइ हेदाण त्यो
एईटा सर्ल दाम्पत्य जीवनको प्रचतकू ल देचखने ऄको कु नै दृटान्त पाआन्न्। त्यसथणश ठु लो
कान्छा र ठु ली कान्छीको दाम्पत्य जीवनलाइ सर्ल भन्न सदकन्छ।

७१
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￭ ऄचसनाको मान्छे
̔ऄचसनाको मान्छे̕ मुख्यतः बालमनोवैज्ञाचनक कथा हो। बाल-बाचलकाले प्रथम चशक्षा घरपररवारबाटै चस छन् भन्ने कु रा कथामा ̔म̕ पात्रको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गररएको छ
– ‘धत्श बत्तीलाइ पचन कचहले चान हान्नु हुन्छ। चान त राम्रो कु रोलाइ हान्दैन त।’७२
यसमा मुख्य पात्र ̔म̕ र ईसकी पत्नीशछोरा र छोरी गरी जम्मा चारजना सदस्य भएको
पररवार छ। ५ वषण पुगेको चवनयले भएभरको कागतका टु रममाहरू ्यातेर जेट प्लेन बनाईैँ दै
गरेको र ३ वषण पुगेकी चवन्दुले भखणरै दकनेर ल्याएको ररडसण डाआजेस्टमा कश खश ग... पढ्दै
गरेको देखेर म पात्रले ईनीहरूलाइ रमाआलो गनणका लाचग ऄचसनाको मान्छे बनाआ ददएर
त्यसमा चान हान्ने खेल खेल्छन्। राम्रो कु रालाइ चान हानेर चबगानुण हुैँदन
ै श चबजुलीको बल्ब
काम लाग्ने कु रा हो। बरू ऄचसना जसले ऄन्नबाली नो गररददन्छ त्यस्ता कु रालाइ चबगानुण
पछण भन्ने सन्देश ईक्त वा यांशबाट स्पो हुैँदछ। यसरी नानीहरूसैँग ̔म̕ पात्र स्वयम् पचन
खेलेर पाररवाररक जीवनको अनन्द ईठाआरहेको बुचझन्छ। यसरी कथामा सुखद् पररवारको
चचत्रण गररएको छ। ऄतः यस कथामा चचचत्रत दाम्पत्य जीवन सर्ल रहेको देचखन्छ।

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
प्रस्तुत कथा मुख्यतः छ वषीय मन्दाको ऄन्धोपनामा अधाररत रहेको छ। यसो भए तापचन
कथामा वर्थणत दाम्पचतहरूमाझ कु नै प्रकारको झैझगडा भएको भने चचत्रण गररएको छैन।
यसैले प्रस्तुत कथामा पचन सर्ल दाम्पत्य जीवनको चचत्रण रहेको मान्न सदकन्छ। यद्यचप
कथामा बाचलकाको ऄन्धोपनको चचन्ता र ऄचभभावकहरूको ऄसहायपनले पाठकलाइ
पचन चपरोल्दछ।
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￭ पाहुना
यस कथामा ऄचतचथको सुखद सेवा सत्कारको ई्यालो पक्षको चचत्रण गररएको छ।
'ऄचतचथ देवो भव'को भावना र पुगीसरी अएको सुखद दाम्पत्य जीवनको चचत्रण प्रस्तुत
कथामा पाआन्छ। नेपाली पररवारले अफ्नो घरमा अईने पाहुनालाइ गनक सत्कारसम्बन्धी
यथाथण घटनालाइ प्रस्तुत कथामा चचत्रण गररएको छ। ऄचतचथ अएको ददन धेरै दकचसमका
खाने कु राहरू तयार पाररने नेपाली सांस्कृ चतक यथाथणलाइ कथामा यसरी चचत्रण गररएको
छ – ‘बासमती चामलको भात । मगमग् बासन् अईैँ दैथ्यो। कालो दाल। झानेको हुनाले
चघईको तर लागेको। कु खुराको मासुमा चसङ्ग्तामे चसमी चमसाएको र बा लो चछपचछप्
झोल भएको। ईचसनेका अलुश तेलमा भाचजएकोले बदामी रङ्ग्ग चढेको हेदै कपाकप खाउैँ
जस्तो। खसीको मासुको प कु । मेथी पड्काएर भुटुनमा मात्र पकाएको रायोको साग।
गुन्रुक र दकनेमामा छु पी चमसाएर बनाएको वादर्लो सूप। सेलरोटी। चसराको ऄचार।
काैँरममाश छु पीश चपयाजको साैँधेको ऄचार। त्यसपचछ बोतलका ऄचारहरू काब्राश लप्सीश
ऄदुवाश अैँप आत्यादद आत्यादद।’७३ वस्तुतः ईक्त दृश्यमा पाहुनाहरूले खानेकुरा खाइ पचन
स छन् भने यता पाठकवगण पचन चततोश चमठोश चपरो तथा ऄचमलोको स्वाद सैँगसैँगै तृप्त
भएको ऄनुभव गछणन्। यसरी चवचभन्न खानेकुराहरू तयार गरी पाठककै ऄचघचल्तर खान
बसेका जस्ता दृश्यलाइ चचत्रण गनण स नु कथाकारको कथागत वैचशन मान्न सदकन्छ।

￭ सात भाआकी चेली
प्रस्तुत कथाको अरम्भमा युवतीले छेत्रीकी छोरी भएर चलम्बू के टासैँग भागेर चबहे गरेको
हुैँदा ईसका माआतीहरूले ईसलाइ त्यागेका छन्। यसो भए तापचन युवतीको दाम्पत्य
जीवन भने सर्ल नै रहेको चचत्रण गररएको छ। कथाको ऄन्त्यचतर भने चतनै माआतीहरूले
युवतीलाइ धेरै माया गरेको कु रा अमाको यस प्रसङगबाट स्पो हुन्छ- ‘बुहारीका सातजना
७३
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दा्यूहरूले वा कै पाररसके । पन्ध्र-पन्ध्र ददनमा पालैचसत अईैँ छन् र एईटा न एईटा चनहुैँ
गरेर बचहनीलाइ माआत लान्छन्। दुइजना नाती र एईटी नाचतनी छन् सबैको पढाइको
जम्मै खचण हामी गछौ भन्छन्।’७४

अ) ऄसर्ल दाम्पत्य जीवनको चचत्रणमा अधाररत सानु लामाका कथा
यसऄन्तगणत सानु लामाका ʻऄनुकम्पाʼश ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼश ʻबलराम थापाको कथाʼश
ʻखानीटारमा एकददनʼश ʻतृचषत मरुद्यानʼश ʻरम्मीमा चस वेन्स् - एईटा ऄनुरमममʼश ʻसंयोगʼश
ʻघाम छाया (२)ʼश ʻसन्तानको सुखʼश ʻव्यरताʼश ʻबाैँचधएका क्षणहरूʼ र ʻसङ्ग्घषण २ ʼअदद
कथाहरूलाइ चलन सदकन्छ। सानु लामाका ईक्त कथाहरूमा चचचत्रत दाम्पत्य जीवन
ऄसर्ल हुनाका चवचभन्न कारणहरू देचखएका छन्; जस्तैश सन्तानहीनताले गदाणश पचतपत्नीमाझ अैँखा लगाईने प्रवृचत्त भएकाले गदाणश दुइ दम्पचतमध्ये एकजनाको मृत्युले गदाण
साथै सौता चभत्र्याईनाले तथा पोआला जानाले गदाण अदद। यहाैँ यस्तै चवचभन्न कु राहरूलाइ
खुनाईैँ दै ईक्त कथाहरूको ऄध्ययन गररएको छ।
मानव जीवनमा चववाह भएपचछ सन्तान नभएको ऄवस्थामा पचन पाररवाररक
सम्बन्ध चबरेर जाने सम्भावनाहरू देखा पदणछन्। कथाकार सानु लामाका एकाध
कथाहरूले यस्तै कु राको पुचट गरेको पाआन्छ। ईनका ʻऄनुकम्पाʼ, ʻसंयोगʼ तथा ʻतृचषत
मरुद्यानʼ अदद कथाहरूलाइ ईदाहरणाथण चलन सदकन्छ।

￭ ऄनुकम्पा
सानु लामाको ʻऄनुकम्पाʼ कथामा लचलत भण्डारीको दाम्पत्य जीवन ऄसर्ल रहेको
चचत्रण पाआन्छ। कथामा उ हीनतारस्त पात्र हो। ‘ईसलाइ कस्तो कठोर दण्ड। मदण भएर
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पचन सदाददन ईसले मदणको ऄचभनय गनुणपछण। उ यो कु रा कसैलाइ भन्न सक्तै न र
भगवानलाइ एकान्तमा पारेर चबलौना कहन्छश नसुचनिँददा सबको सामु उ इश्वार र पूजा
पाठलाइ घृणा गछण।’७५ भन्ने चचत्रणबाट सन्तान जन्माईन नस ने प्राकृ चतक ऄसक्तताबाट
लचलत भण्डारीको हृदयमा हीनताबोध जन्मेको बुचझन्छ। उ शारीररक रूपमा कमजोर
भएको कु रा कथामा म पात्रको मामामार्ण त् यसरी प्रस्तुत गररएको छ –‘लचलतको रोग
मलाइ थाह छ। यो कु रा उ अर्ै ले मलाइ भनेको र के ईपचार हुन्छ गररददनुहोस् भनेर
धेरैपल्ट चबन्ती गर्यो ईसले। उ चबहे गरे र स्वास्नी राख्न स छ तर उबाट सन्तान कचहले
हुैँदन
ै । लचलतको यही एईटा चडर्े ट छ । रोग के भन्नु यसलाइश एईटा श्राप जचत्तकै
हो।’७६ यसथणश लचलत शारीररक रूपले कमजोर हुनु नै ईसको समस्या देचखन्छ । बाचहरबाट
हेदाण उ स्वस्थ र पहलमान जस्तो देचखन्छ र ईसको त्यही भीषण वाह्य अकृ चतले गदाण नै
ऄरूले ईसलाइ ऄपराधी पचन ठान्दछन्।

￭ संयोग
प्रस्तुत कथामा सन्तान नभएकै कारणले म्जरी र गौतमका माझमा मनोमाचलन्य अएको
छ र ईनीहरूको दाम्पत्य जीवन के ही समयसम्म मात्र सर्ल भएको छ। दाम्पत्यका
सम्बन्धमा चवश्वास र पररप वता भन्ने चतनीहरूमा देझखदैन। अर्ू मा सन्तान जन्माईने
क्षमता नभएको कारण म्जरीले गौतमको प्रेममा अघात पुर्याएकी छ । यस्तै गौतमले
पचन ऄको चववाह गरे को छ।
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￭ तृचषत मरुद्यान
सानु लामाको ʻतृचषत मरुद्यानʼ कथामा पचन सन्तान नहुैँदाको ऄनुभव तथा पीडालाइ
के न्रचबन्दु बनाआएको छ। कथामा बाठी र कीर्थतमानको सन्तानचवहीन शून्य र खाली
पाररवाररक जीवनलाइ देखाईन खोचजएको छ। तृचषत ऄथाणत् प्यासीचाझह बाठीलाइ मान्न
सदकन्छ तर ईसलाइ मरूभूचमको संज्ञा ददन सिँकदैन। बाठी अफ्नो कारणले मरू भएकी
होआनश लोग्ने कीर्थतमानको कमजोरीले गदाण उ जननी हुन सके की छैन। बाठी र
कीर्थतमानको पाररवाररक जीवन ऄन्यथा सर्ल हुैँदाहुैँदै पचन सन्तानोत्पचत्तका दृचटले
ऄसर्ल बन्न पुगेको यथाथणलाइ देखाईने रममममा कथाकारले कीर्थतमानको ऄन्तद्वणन्द्व र
बाठीको मानचसक ऄसन्तुचोलाइ कथामा दसाणईने प्रयास गरेका छन्।

कथामा बाठी

चववाचहता भएर पचन अमा बन्न नसके कीले करुणाको पात्र बनेकी छ। दृटान्तका चनचम्त
कथाबाट चनम्न ऄंश हेनण सदकन्छ – ‘छातीचभत्र ईसले सन्तानको लोभको एईटा बीज
रोचपददइ। त्यो बीज जचत बढ्दै जान्थ्यो बाठी त्यचत नै अकु ल हुन्थी, छटपरटन्थी ऄचन
अर्ै चनस्साचसए झैं हुन्थी।’७७ चववाह भएको धेरै समय भआस दा पचन अर्ू बाट कु नै
जयजन्म नभएकाले बाठी चखन्न देचखन्छे। कीर्थतमान (बाठीको पचत) ईसलाइ गभाणधान
गराईन ऄक्षम हुन्छ। चववाहको सात वषणपचछ चछमेकी रामेकी पत्नीले जन्म ददएको छोरो
रामेको होआन भन्ने शङ्ग्काले रस्त कीर्थतमान बाठीप्रचत पचन शङ्ग्का गनण थाल्छ। लामाले
प्रस्तुत कथामार्ण त् सन्तानहीन पररवार सुखा मरूभूचम जस्तै हुने यथाथणलाइ स्वीकार
गरेको बुचझन्छ।
यस कथामा कीर्थतमानको पुरुष ऄहम्माचथ चोट परे काले उ चभत्रचभत्रै चपचल्सएको
छ। ‘कीर्थतमानको चनचमत्त बाठी, मरूद्यान भएर पचन, मरूभूचम झैं तृचषत भआददइ ऄचन
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ईसले चाझह एकै घु्को पानी पचन चपलाईन सके न।’७८ यसरी कथामा कीर्थतमान र
बाठीचबचको प्रेमालाप र चववाह साथै चतनीहरूको पररवारमा जयजन्म नहुैँदा दुवै
मानचसक द्वन्द्वरस्त भएको देखाआएको छ।
कु नै पचन दाम्पत्य जीवन ऄसर्ल हुनाका पछाचड समाजमा प्रचचलत बहुपत्नी प्रथा
तथा सौता चभत्र्याईनाले तथा पोआल जानाले गदाण पचन हुैँदछन्। यस्ता कु राहरूले गदाण
पररवारका सदस्यहरूमाझ रहने पाररवाररक सम्बन्धमा कटु ता ईत्पन्न हुैँदछ। सानु
लामाले ʻबलराम थापाको कथाʼ र ʻखानीटारमा एकददनʼ अदद कथाहरूमा यस्तै
पररवारको चचत्रण गरे का छन्।

￭ बलराम थापाको कथा
यस कथामा बलरामले प्रथम पत्नी माया हुैँदाहुैँदै दोस्री पत्नी मालालाइ चभत्र्याएको छ।
यसो भए तापचन बलराम मालासैँग हुैँदा पचहली पत्नीकै सम्झनामा तचड्पएको वणणन
कथामा यसरी गररएको छ – ‘चतनले मायालाइ सम्झे। छातीचभत्र कता हो चस्स घोचचएको
पीडाको चतनले ऄनुभव गरे। मायाको अकृ चत अैँखैमा ना्यो। गहुैँगोरोश सुहाईने अैँखाश
सबभन्दा मुख र ओंठ नै राम्रो।’७९ यसरी बलराम प्रथम पत्नीको सम्झनामा तचड्पएको छ
भने ईसको मृत्यु भएपचछ दुवै पत्नीहरू चवधवा भएर पचतचवयोगमा परेका छन्। ऄतः
यस्ता घटनाहरूले कथाको पाररवाररक पररवेशमा ररक्तता अएको छ भने बलराम
थापाको दाम्पत्य जीवन पचन ऄसर्ल रहेको पाआन्छ।

७८

सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्श पूवणवत्श पृ ९४

७९

सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्श पूवणवत्श पृ ६२

१६६

￭ खानीटारमा एकददन
लामाको ʻखानीटारमा एकददनʼ कथामा पुरुषद्वारा सशचङ्ग्कत तथा प्रताचडत हुने नारीको
जीवनको दुदश
ण ालाइ चचचत्रत गररएको छ। मङ्ग्गले अफ्नी पत्नी ठु लीलाइ परपुरुषसैँग
अैँखा लाईैँ छ र ठु ली पचन पचतको अरोपदेचख वा क भएर बैदारसैँग पोआला जान्छे तर
एक हप्ता नचबत्दै बैदारको मृत्यु हुन्छ र उ चवधवा हुन्छे। कथामा मङ्ग्गले यसो भन्छ –
‘पाैँच-पाैँच वषण एईटै घरमा बस्यौं। दुःख-सुख त्यस्तै होश राम्रैसैँग घर गरी खाैँदै चथयौं। म
अर्ू यस्तै भए पचन ईसलाइ राम्रैसैँगै राखेको चथएैँ। भाग्यमा नभएरै होला जयजन्म
नभएको। के गनुण समयनै नराम्रो अयो – कचलमा मान्छेको मनमा पाप र लोभ पस्नु के ही
बेर लाग्दैन रहेछ।’८० यहाैँ मङ्ग्गले, ठु ली र बैदारका माझमा ऄनौठो प्रकारको प्रेम देखाएर
कथाकारले जीवनको चवसङ्ग्गचतलाइ प्रस्तुत गरेका छन्।
सानु लामाका ʻर्ु बाणले गाईैँ छोड्योʼ, ʻरम्मीमा चस वेन्स्- एईटा ऄनुरमममʼ,
ʻसन्तानको सुखʼ, ʻपेन्सनश ता म र गाडीʼ अदद तथा लघु कथा ʻबाझधएका क्षणहरूʼ-मा
पाररवाररक सम्बन्ध मधुर रहेको पाआए तापचन कथामा चचचत्रत दाम्पत्य जीवन भने
ऄसर्ल नै रहेको पाआन्छ। यसका साथै पररवारमा मुख्य माचनने पचत-पत्नीमध्ये
एकजनाको मृत्यु भएको देखाएर कथाकारले ईक्त कथाहरूको पररवेश कारुचणक बनाएका
छन्।

￭ र्ु बाणले गाईैँ छोड्यो
यस कथामा र्ु बाणकी पत्नी गोमतीको मृत्यु भएपचछ उ पत्नीको नाममा ʻमानेʼ बनाईनका
लाचग गान्तोकतर्ण पैसा कमाईन गएको कारुचणक कथा-व्यथा पाआन्छ। र्ु बाणको पत्नी
चवयोगले सहाराहीन भएको र्ु बाणको ए लो जीवनको दु:खद ऄवस्थालाइ देखाईनु
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कथाकारको लक्ष्य रहेको देचखन्छ। ‘यो बूमटारमा मलाइ बाैँ्नु करठन पर्योश म टुहुरो त
चथएैँ नैश तर चतमीले पचन छाडेर जाैँदा ऄझ टुहुरो भएैँ।’ एकै चछन पचछनैश देब्रे कु ममा झोला
र त्यही हातले टोरममी झुण्ड्याएको र ऄको हातको काखीमा छाता चेपेको र हातमा लालटेन
झुन्ड्याएको र्ु बाण बूमटार गाईैँ को चशरमा पुचगसके को चथयो।’८१ अमा बाबु पचन नभएको
र अर्थथक चस्थचत पचन कमजोर भएको र्ु बाणको जीवनमा ईसकी पत्नी गोमती नै एक मात्र
जीवन साथी चथइ तर ईसको पचन मृत्यु हुैँदा उ चन:सहाय भएर घर छोडेको कारुचणक
चचत्रण कथामा पाआन्छ।

￭ रम्मीमा चस वेन्स् एईटा ऄनुरममम
जन्मेपचछ मृत्यु ऄचनवायण छ भन्ने कु रा जनाईनका चनचम्त कथामा ‘मृत्यु चनत्यताको
ऄनुरममममा एईटा क्षचणक लौदकक चवशृङ्ग्खलता मात्र होश अत्माले यस ऄनुरमममको पुनरणहण
गररबस्छ। सांसाररक ऄस्थायीपनमा ब्रह्माण्डको चनत्यता चनभणर गछण – यो ऄकल्पनीय
ऄनुरमममको कारण यही ऄस्थायीपन हो।’८२ कथामा धीरजकी पत्नी लक्ष्मी धेरै ददन
चबमारी भएर मर्थछन्। ऄतः शोकाकु ल धीरजले पत्नीको मृत्यु भएपचछ जीवनमा चमलाईन
नसके को ऄनुरमममलाइ रम्मी खेलेर चमलाईन खोचजरहेको प्रतीत हुैँदछ। कथामा कथाकार
नर र नारी एकाऄकाणका पूरक हुन भन्ने कु रालाइ आचङ्ग्गत गनकतर्ण लाचगपरेका देचखन्छन्।
जसरी नरको ऄभावमा नारी ऄधुरी हुन्छे त्यस्तै नारीको ऄभावमा नर पचन ऄधुरो नै हुन्छ
भन्ने सत्यलाइ प्रस्तुत कथामा देखाआएको बुचझन्छ। कथामा लेचखएको छ –‘लक्ष्मीको
देहान्तमा धीरजले रोइ-कराइ गरेर अफ्नो भावना प्रदशणन गरे न बरू क्षुब्ध बनेर अफ्नो
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स्वास्नीसैँगको चवयोगको पीडा मौनतामा लुकायो। यो मौनता हजार अैँसुको बराबर
चथयो।’८३ प्रस्तुत कथामा रम्मी खेल्दा तासको ऄनुरममम चमलाईन खोजेजस्तै जीवन
चमलाईन खोजेको तर तासको ऄनुरममम चमलाईन नसके जस्तै जीवनको ऄनुरममम पचन
नचमलेको झै ैँ लक्ष्मीको मृत्युपश्चात् धीरजको जीवनलाइ देखाईन खोचजएको पाआन्छ।

￭ सन्तानको सुख
ʻसन्तानको सुखʼ कथा एईटी चवधवा भएकी नारीले अफ्ना सन्तानको सुख नै सम्पूणण ठान्छे
भन्ने देखाईैँ दै सुखद् वातावरणमा टु चङ्ग्गएको छ। ईसले अफ्नो पचतको सेवा चजई्यानले
गरी तर ऄभाग्यवश पचतको मृत्यु भयो। पचतको मृत्यु भए तापचन ईसले अफ्नो
पाररवाररक जीवनलाइ सम्हालेर लोगेकी छे। अफ्ना छोरा-छोरीलाइ हुकाणइश बढाइ गरे र
छोराको चबहेसम्म गनण पाईैँ दा उ हर्थषत हुन्छे औ पचत परलोक भएको कचत भयो भनी
प्रश्न गदाण पचन ईसले अफ्नो ऄनुहारको रमाहट ऄचलकचत पचन नहराइकन ‘चौध पुग्यो
नी, दा्यू’८४ भन्न स नुले एईटी नारीले पचतको मृत्युपश्चात् पचन अफ्ना सन्तानलाइ
सम्हालेर सही मागणदशणन गनण सर्ल भएकी छ। यहाैँ एईटी चवधवा नारीले अफ्नो
पररवारलाइ चनरन्तरता ददआरहेको पाआए तापचन कथामा चचचत्रत दाम्पत्य जीवन भने
ऄसर्ल नै रहेको पाआन्छ।

￭ पेन्सन, त मा र गाडी
यस्तै प्रकारले ʻपेन्सन, त मा र गाडीʼ कथामा मेजरनीले पचत र छोरा दुवैको मृत्युपश्चात्
चवधवा जीवन चबताआरहेको वणणन छ। अफ्नो पररवारमा ए लै जीचवत भएकी भए तापचन
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ईसलाइ पेन्सन थापेको ददन पैसाको ट सारीय ईपयोचगता र मूल्य ऄचत गौण बन्न
जान्थ्यो। दकनभने त्यस बेला उ अर्ू लाइ र्े रर लोग्नेको समीपमा पाईैँ थी। यसलाइ
कथामा यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘प्रत्येक मचहनाश पेन्सन थापेको ददनश मेजरको
शरीरको यचत धेरै नचजकमा उ पुग्न सके की हुन्थी। मचहनामा एकपल्ट अफ्नो लोग्नेलाइ
यसरी चजईैँ दो पाईने साधन बन्थ्यो कागजको त्यो चनजीव चबटा।’८५ त्यसरी नै अफ्नो
छोरा रचवदकरणको मृत्युपचछ पाएको त मालाइ छोराकै रूपमा हेथी, जुन कु रो ईसको
चनचम्त बाध्यता नभएर शाश्वत सत्य भआसके को चथयो। यसरी कथामा मेजरनीमाचथ
ईसको जीवनमा पचतलगायत छोराको पचन मृत्यु देखाएर उमाचथ अआपरेको बज्रपातले
चवघरटत पररवारको एईटा रूप देचखन्छ। यसरी अफ्नो प्रेमको अधारस्वरूप रहेको
व्यचक्तको ऄनुपचस्थचतमा कु नै प्रचतवस्तुका माध्यमले ईसको ईपचस्थचतको ऄभावपूर्थत गरी
सुखानुभव गनक नर-नारीका पाररवाररक जीवन सन्दभणलाइ पचन सानु लामाले प्रस्तुत
कथामा सुक्षान्वेषी दृचटले कोनाएर चचत्रण गरेको छ।

￭ बाैँचधएका क्षणहरू
यसरी नै ʻबाैँचधएका क्षणहरूʼ लघु कथामा दाम्पत्य जीवन ऄसर्ल भएको चचत्रण पाआए
तापचन चवधवा मधु ररवाकु लले ऄतीतमा पचतसैँग चखचेका चवचभन्न र्ोटोहरू हेरेर बाैँ्ने
प्रेरणा प्राप्त गरेको वणणन छ। यस कु रालाइ कथामा यसरी राचखएको छ – ‘प्रत्येकले
अर्ू सैँग र्े रर एकपल्ट बाैँ्ने ईत्साह र प्रेरणा ददआरहेको चथयो।’८६ यद्यचप यहाैँ मानवीय
शाश्वत यथाथणलाइ स्पट गनक काम भएको छश तर मधुको बाैँ्ने बाध्यता र ऄतीतका
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संस्मरणले ऄचस्तत्वबोधको झझल्को ददन्छ। जसरी भए पचन मान्छेले बाैँ्नै पछणश ईसले
अफ्नो ऄचस्तत्व कायम गनुणपछण भन्ने भाव पचन यसबाट व्यक्त हुैँदछ।
एईटा पररवार सुखद पररवारको रूपमा चनरन्तर ऄचघ बदढरहनमा पररवारका
सदस्यहरूमा रहने एकाऄकाणप्रचतको सम्बन्धले महत्त्वपूणण भूचमका खेल्दछ। यस्तै पररवार
हुनाका लाचग मुख्य माचनने पचत-पत्नीमाझमा अैँखा लगाईने प्रवृचत्त ईत्पन्न भएमा
पररवार चवघटनतर्ण लाग्दछन्। यस्तै कु राहरूलाइ रटपेर कथाकार सानु लामाले लेखेका
कथाहरू हुन् ʻस्वास्नीमान्छेʼ र ʻखानीटारमा एकददनʼ।

￭ स्वास्नीमान्छे
सानु लामाको ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथाकी ठु ली कान्छीको चररत्र चनकपटपूणण साथै च्चल छ
भने यस्तै व्यवहारले गदाण ईसको पचत ठु लो कान्छा ईसलाइ शङ्ग्का गनण बाध्य भएको छ।
पचत पत्नीमाझमा अआपनक झगडाको कारण पत्नीले परपुरुषहरूसैँग राखेको खुला हेलमेल
पचन हुन स छ भन्ने कु रा ठु लो कान्छाको मनमा ईठे को शङ्ग्कालु भावनाले सङ्ग्के त गरेको
बुचझन्छ। यसलाइ कथामा यसरी राचखएको छ – ‘साकक कान्छा र ठु ली चमलेर गाईन
थाल्दा ठू लोकान्छा चनदाईने ऄनेक चेोा गछण। मनमा ऄनेक दु:खश चपरश ररस आत्यादद भएर
पचन चनदाईने संसारमा कु न सुखी होला? एक ददन होआन दुइ ददन होआनश ठू लोकान्छा
यसरी गछ्यानमा छ्परटएको धेरै ददन भयो।’८७ परपुरुषहरूसैँग स्व्छता पूवणक घुमडु ल
गनुण ठु ली कान्छी अफ्नो ऄचधकार ठान्दछे। यसले गदाण कथाको चबचमा ठु लो कान्छाको
मनमा ऄनेकौ ैँ नराम्रा चवचारहरू ईत्पन्न भएका छन्। तर कथाको ऄन्त्यचतर भने ठु ली
कान्छीले अर्ू प्रचत हेयदृचट राख्ने चमङ्ग्मालाइ चचरे को दाईरोको र्प्ल्याटोले प्रहार गदै ‘अफ्नो पचन बचाई र मेरो लोग्नेको आ्जत बचाईन मैले दोकानकै दाईरा ल्याएर
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चहकाणएैँ...।’८८ भनेर थानामा बयान ददएपचछ ठु लो कान्छाको मनबाट अफ्नी पत्नीप्रचत
रहेको शङ्ग्कालु भावना समाप्त भएको छ।

￭ खानीटारमा एकददन
प्रस्तुत कथामा चचचत्रत पात्र मङ्ग्गलेको अैँखा लगाईने नराम्रो बानी भएको वणणन कथामा
खड्का पात्रको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘स्वास्नीलाइ जोसैँग पचन अैँखा
लगाएरै बचसनस नु बनायोश ऄब भात चाझह माैँग्दै खागस्।’८९ ऄतः मङ्ग्गलेको यही
नराम्रो व्यवहारले गदाण नै ठु लीले बैदारसैँग दोस्रो चववाह गछक।
यसरी

कथाकार

सानु

लामाले

पचत-पत्नीमाझ

हुने

चवघटनका

ऄनेकौ ैँ

कारणहरूमध्ये एईटा प्रमुख कारण अैँखा लगाईने प्रवृचत्त पचन हो भन्ने कु रा ईक्त
कथाहरूमार्ण त् स्पट पारे को देचखन्छ। शङ्ग्का र इयाणका कारणले कचत राम्रो प्रेमपूणण
दाम्पत्य जीवन र पारस्पररक मैत्रीभाव लथाचलङ्ग्ग भइ चबथोचलन पुग्दछ। व्यचक्तमा
ऄन्तर्थनचहत एकलौटो ऄचधकार वा स्वाचधकारको मनोवैज्ञाचनक भावले मान्छेलाइ त्यसरी
शङ्ग्काश डाह र इयाणको पात्र तुल्याएर ईसको चचत्त सङ्ग्कीणण तुल्याआददन्छ।

४.३.२ सानु लामाका कथामा चचचत्रत दाम्पत्येतर सम्बन्ध
दाम्पत्येतर सम्बन्ध भन्नाले एईटा पररवारमा पचत-पत्नीको सम्बन्धबाहेक ऄन्य सबै
थरीको पाररवाररक सम्बन्ध बुचझन्छ। जस्तै अमा-बाबु र सन्तानचबचको सम्बन्धश सौतेनी
अमा र सौतेनी सन्तानचबचको सम्बन्धश सासू-बुहारीचबचको सम्बन्धश दाजु-बचहनीचबचको
सम्बन्धश दददी-बचहनीचबचको सम्बन्धश साली-भेनाचबचको सम्बन्धश देवर-भाईजूचबचको
८८

सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्श पूवणवत्श पृ ९

८९

सानु लामा (सन् १९९५)श कथा सम्पद्श पूवणवत्श पृ ८६

१७२

सम्बन्धश जेठानी-देईरानीचबचको सम्बन्धश नन्द-भाईजूचबचको सम्बन्ध अदद। ईक्त
दाम्पत्येतर सम्बन्ध प्रायः नेपाली पररवारहरूमा रहेको पाआन्छ यद्यचप सानु लामाले भने
अफ्ना कथामा अमा-बाबु र सन्तानचबचको सम्बन्धश सासू-बुहारीचबचको सम्बन्धश दाजुबचहनीचबचको सम्बन्धश सौतेनी अमा र सौतेनी सन्तानचबचको सम्बन्ध अदद दाम्पत्येतर
सम्बन्धको चचत्रण गरे का छन्। यसो गनाणको मुख्य कारण ईनले अफ्ना कथामा चवशेष
पचत-पत्नी र छोरा-छोरी मात्रै भएको पररवारलाइ रटपेको हुनाले हुनस छ। यसका साथै
ईनका कथामा दाम्पत्येतर सम्बन्धमा पचन कटु ता ईत्पन्न भएको कथा खासै लेखेका छैनन्।
ईनले अफ्ना कथामा जचत दाम्पत्येत्तर सम्बन्धहरू देखाएका छन्श त्यसले पाररवाररक
जीवनको गठन र सरलता वा ऄसरलतामा के -कस्तो भूचमका खेलेका छन् साथै यस्ता
दाम्पत्येत्तर सम्बन्धको कथागत महत्त्व के छ त्यसबारे यहाैँ चनम्नप्रकारले ऄध्ययन प्रस्तुत
गररन्छ।

ऄ) अमा-बाबु र छोरा-छोरीचबचको सम्बन्ध
अमा-बाबु र छोरा-छोरीचबचको सम्बन्धको चचत्रण सानु लामाका प्रायः कथाहरूमा
भएको छ। चनम्न कथाहरूमा सानु लामाले ऄचभभावक र सन्तानचबच कटु र मधु दुवै
प्रकारको सम्बन्ध रहेको चचत्रण गरेका छन्। यहाैँ मूलरूपमा ʻपहाडी र्ू लश काैँडाकै माझʼश
ʻकमलाʼश ʻऄचसनाको मान्छेʼश ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼश ʻम भगवान भएैँʼश ʻसन्तानको
सुखʼश ʻघाम छाया २ʼश ʻपेन्सनश त मा र गाडीʼश ʻसङ्ग्घषण १ʼ र ʻसङ्ग्घषण २ʼ अदद
कथाहरूमा चचचत्रत अमा-बाबु र छोरा-छोरीचबचको सम्बन्धहरूको चचाण गररन्छ –

￭ पहाडी र्ू लश काैँडाकै माझ
प्रस्तुत कथामा घरदेचख टाढा गएर श्रचमक जीवन धान्दै छोरीको चववाह गनक सपना
बोके को पदमबहादुरले छोरी ददलमायाको चववाह गनण नपाइ मृत्युलाइ अत्मसात् गछण।

१७३

ददनरात खटेर कमाएको सारा रुचपयाैँ चोरी भएको अघात सहन नस दा पदमबहादुरले
अत्महत्या गरेको प्रसङ्ग्ग कथामा छ। यो घटना घटेको दुइ वषणपचछ ददलमाया अफ्नो सोह्र
वषीय ईमेरमा कारुचणक र रहस्यमय तररकाले मछक। प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट
कथाकारले चनम्न तथा दैचनक जीवनमा खटीखाने नेपाली पररवारलाइ जीवन धान्न कचत
करठन पदणछ त्यो देखाईनाका साथै ईनीहरू अफ्ना सन्तानका चनचम्त कचत दुःख कटहरू
सहेर पैसा कमाईने गछणन् भन्ने यथाथण कु राको पचन चचत्रण गरेका छन्।

कमला
प्रस्तुत कथा सामाचजक यथाथणमा अधाररत एईटा पाररवाररक चवघटनको पररवृत्तमा
के चन्रत पाआन्छ। कथामा ठे केदार जगसत्सहले मानवीरको सानो गररब पररवारको
दुःखात्मक चवघटन कसरी गरेको छ र समाजमा यस्ता धनी भनाईैँ दा माचनसहरूले चनधणन
र ऄसहाय पररवारमाचथ कसरी चथचोचमचो हुन्छश त्यसलाइ नै चवषय बनाआएको छ।
कथामा कमलाजस्ता नारीहरू जगसत्सह जस्ताको अरमममणबाट कसरी पीचडत भएका छन्
भन्ने कु राको वणणन यसरी गररएको छ – ‘महलचभत्रबाट कमलाको भयचमचश्रत पीडाको
करुण चीत्कार र्े रर अयो। सुनेर रात्री मौन बन्यो। चन्रमा बादलचभत्र पसे। पवनको
ैँ ाका प्रत्येक कु ्ज चनश्चल भए...।’९० सामन्ती रायबहादुर र
झोैँका बन्द भयो। बगैच
ठे केदार जगसत्सहले गररब मानवीरको श्रम शोषण र ईसकी छोरी कमलासैँग गरे को
ऄमानवीय व्यवहारको पररणाम स्वरूप कमलाले अत्महत्या गछक। यसरी छोरीको
मृत्युपश्चात् मानवीरको पररवार चवघरटत भएको छ। प्रस्तुत कथा र ʻपहाडी र्ू लश काैँडाकै
माझʼ-मा गररब ऄवस्थाले गदाण अफ्नो पररवारको चाहेर पचन भचवय सुरचक्षत बनाईन
ऄसर्ल भएको गररबश चनम्न पररवारको दयनीय ऄवस्था तथा कारुचणक कथा-व्यथा
पाआन्छ।
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￭ ऄचसनाको मान्छे
प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट कथाकारले माचनसले प्राप्त गरेका ऄनुभवहरू अफ्ना
सन्तानलाइ हस्तान्तरण गदै जान्छश यसैमा जीवन छ र पाररवाररक अनन्द छ भन्ने कु रा
देखाईन खोजेका छन्। यो कु रालाइ कथामा म पात्रको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत गररएको
छ – ‘हो तश खेचलददनुपनक मैले चयनीहरूसैँग। भोचल चयनीहरू ठु ला हुनेछन्। बालपनका
कचत घटनाहरू मीठा स्मृचत बनेर मचस्तकमा छापझै ैँ लागेर चचरस्मरणीय बन्नेछन्। ददन
चबत्न के हीबेर लाग्दैन। चयनीहरूलाइ ऐलेनै नहाैँसेश नखेलेश नबुझेश भचवयलाइ चचन्नु गाह्रो
पनकछ।’९१ यसका ऄचतररक्त कथामा ऄचभभावक र सन्तानमाझको सम्बन्धलाइ देखाईने
रममममा कथाकारले मानव चवकासको सभ्यतालाइ सूक्ष्मतासाथ चनरीक्षण गदै वतणमानको
चवसङ्ग्गचतपूणण मानवीय सभ्यतालाइ पचन देखाएका छन्। चवज्ञानको ईदयसैँगै जचन्मएका
यु्धतको चवभीचषकादेचख ऄनेक कु ण्ठा र चवकृ चतलाइ कथामा प्रस्तुत गररएको छ। मानव
सभ्यताको ईषा कालमा रहेको पचवत्र मानव हृदय अजको याचन्त्रक सभ्यतामा कचत
ऄपचवत्र र कु चण्ठत भएको छ। यस कु रालाइ कथामा यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘अजको
मीठो स्मृचत चलएर भोचलको साैँगुरो संसारमा चयनीहरू पस्छन्। ’९२ यस प्रसङ्ग्गले
माचनसको पचवत्र प्राचीन सभ्यताले अजको याचन्त्रक सभ्यताको साैँगुरो घेरामा प्रवेश
गरेको तथ्यलाइ देखाएको छ। कथाको सुरुमा व्यस्तताको कारण बाबुले छोरा-छोरीको
मनसाय नबुझेको र पचछ पुनः महसुस गरेर चतनीहरूको खुसीको भागीदार भएको पाआन्छ।
बाबुले ऄचसनाको मान्छे बनाएर छोरा-छोरीलाइ हृदयदेचख नै स्नेहले बाैँधेपचछ
पाररवाररक खुसीको रौनक कथामा छाएको छ। प्रस्तुत कथामा ऄचभभावकले अफ्ना
सन्तानहरूसैँग पचन के ही समय चबताईनु पछण भन्ने कु रा पत्नीको माध्यमबाट यसरी
राचखएको छ – ‘चतमी त कस्तो हौश नानीहरूलाइ हकाछौ मात्रै। नानीहरू चाझह बाबु
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भन्दा मररमे्छ। कै ले कै ले त यसो खेचलददनु नी चयनीहरूसैँग पचन। बटन चसईैँ दै गरेकी
श्रीमती ररसाआन्।’९३

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
प्रस्तुत कथामा एईटा सानो क्षणमाश घरको सानो पररवेशमा चवद्यमान समस्यालाइ सानु
लामाले वणणन गरे का छन्। यसमा धनराजश चन्राश मन्दा र दीपू गरी चारजना भएको
सानो पररवारको चचत्रण गररएको छ। धनराज र चन्राकी छोरी मन्दा अैँखाले ऄन्धी छे
तर ईसको ऄन्तमणन ई्यालो छश त्यसैले उ बाचहरी कु राहरूलाइ ऄन्तमणनले रठम्याईछेश बरु
मन्दाको भाआ दीपू अैँखा भएर पचन कचहले काही ैँ ठोदकन्छश लड्छ। अफ्नी छोरी ऄन्धी
भएकाले ऄचभभावकलाइ लाग्ने स्वाभाचवक दुःखलाइ कारुचणक रूपमा यहाैँ प्रस्तुत
गररएको छ। ऄन्धी मन्दाका बाबु-अमाको ममणमा ऄसहनीय पीडा तथा कटहरू कथाभरर
नै पाआन्छ। ‘्योचतमात्र ई्यालोको कारण हो भन्ने सत्यलाइ मन्दाको प्रर्ु चल्लत चेहराले
यो खुला अकाश र नाङ्ग्गो वातावरणको समक्षमा चमथ्या साचबत गररददयो’९४ भन्ने
प्रसङ्ग्गले वास्तवमा चमणचक्षुमात्र सबैथोक होआन भन्ने मानचसक सन्तुचटको सहानुभूचत
प्रकट गदणछन्।

￭ म भगवान भएैँ
सानु लामाका कथाहरूमा चवशेष अर्थथक रूपले कमजोर भएका पररवारहरूको चचत्रण
पाआन्छ। यसैले गदाण त्यहाैँ चचचत्रत पाररवाररक जीवन पचन चवघरटत हुैँदै जानुमा प्रमुख
कारण अर्थथक ऄभावले गदाण हो भन्ने कु राहरू पचन पाआन्छ। प्रस्तुत कथाको अरम्भ नै
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‘छोरीको लाचग के टा हेनण गएको चथयौ?श के भयो छ महीना जस्तो भयोश होआन् ?’९५ जस्ता
प्रसङ्ग्गबाट गररएकाले यसमा छोरीको चववाह गररददनु पनक चचन्ताले रस्त ऄचभभावकको
कथा-व्यथा रहेको बुचझन्छ। यसका साथै अर्थथक रूपले चवपन्न भएकै ले गदाण छोरी डा टरी
पढ्छु भन्ने आ्छालाइ पचन बाबु ऄगमबीरले पूरा गनण नसके को प्रसङ्ग्ग कथामा पाआन्छ।
ऄतः अर्थथक चवपन्नताले रस्त भएका पररवारहरूमा बाबु-अमा र छोरा-छोरीमाझको
सम्बन्धमा कटुता ईत्पन्न हुैँदै जाने सम्भावनाहरू रहेको पाआन्छ भन्ने कु रा यस कथामा
चचचत्रत भएको छ।

￭ सन्तानको सुख
प्रस्तुत कथा शीषणकले नै ऄचभभावक र सन्तानचबचको सम्बन्धलाइ चलएर लेचखएको हो
भन्ने कु रा स्पट हुैँदछ। यसमा पचतको ऄल्पायुमै मृत्यु भएपचछ चवधवा भएकी नारीले
छोरालाइ नै जीवनको सन्तुचटको स्रोत मानेकी छ। ऄकालै पचतको मृत्यु भएपचछ अफ्नो
पाररवाररक जीवनलाइ ईसले सम्हालेर लगेकी छ। अफ्ना छोरा-छोरालाइ हुकाणएरश
पढाएर तथा छोराको चबहेसमेत गनण स दा ईसले पचतचवयोगलाइ सामान्य घटना मात्रै
मानेको बुचझन्छ। एईटी नारीको लाचग सन्तानको सुख नै वास्तचवक सुखस्रोत बन्नस छ
भन्ने सकारात्मक चवचार प्रस्तुत कथामा ध्वचनत भएको पाआन्छ। यो कथा एईटी चवधवा
नारीले अफ्ना सन्तानको सुख नै सम्पूणण ठान्छे भन्ने देखाईैँ दै सुखद् वातावरणमा
टुचङ्ग्गएको छ। ऄतः एईटी नारीले पचतको मृत्युपश्चात अफ्नो सन्तानलाइ नै पाररवाररक
जीवनको मूल के न्र स्वरूप रहण गरी ईसको जीवनलाइ सही मागणदशणन गनण सर्ल भएको
कथा यस अख्यानमा पाआन्छ।
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￭ घाम छाया २
मृत्यु एईटा कटु सत्य हो। यसले जीवनको ऄवसानलाइ सङ्ग्के त गछण र कसैको मृत्यु हुनुमा
समय वा ईमेर हेरेर हुैँदन
ै भन्ने कु रालाइ प्रस्तुत कथाले व्यक्त गरेको छ। कथाकी मुख्य पात्र
पारो अफ्नो दुइ वषीय बालक बन्टीलाइ चलएर भौचतक जगत्मा दौचडरहेकी छ भने
मृत्युको रममूर लीलाले बालक बन्टीलाइ नछोड्ने ऄटुट चवचार चलआसके को छ। पारोले
अफ्नो छोरालाइ बचाईनका लाचग सके सम्म प्रयास गरेको चचत्रण पाआन्छ भने बालकलाइ
बचाईनमा ईनी ऄसर्ल भएको छ। बालक बन्टीको मृत्युले पारोलाइ ममाणन्तक अघात
पुर्याएको चस्थचतको चचत्रण गररएको छ। यसमा बन्टीको जीवन लीला समाप्त भएको र
पारोको मातृहृदय चववल भएको घटनालाइ रटपेको पाआन्छ। ‘बन्टीको यो चचरकाचलक
ऄनुपचस्थचतको अभास ऄरूलाइ रचत्तभर पचन चथएन – नरेश र पारोको संसार ढल्योश
सपना चकनाचुर भयो।’९६ ऄतः कथामा रहेका ऄचभभावक र सन्तानमाझ मधुर सम्बन्ध
रहेको पाआए तापचन बन्टीको मृत्यु देखाएर एईटा पररवार चवघरटत भएको मार्थमक तथा
कारुचणक घटनाको वणणन गररएको छ। यसका साथै वर्थणत पररवारमा बालक बन्टीको
मृत्यु भएपचछ ईसकी अमा पारोको छटपटीश ईसमा रहेको पुत्रवात्सल्य प्रेमलाइ
कथाकारले स्वाभाचवक रूपमा चचचत्रत गरेको छ।

￭ पेन्सनश त मा र गाडी
यस कथामा दुइवटा पररवारको पाररवाररक जीवनको चचत्रण गररएको छ। पचहलोश
मेजरनी ऄथाणत् ऄ्जु गुरुङको पररवार र दोस्रोश प्रलादका अमा-बाबुको पररवारको
चचत्रण छ। दुवै पररवारले चभन्न-चभन्नै पररचस्थचतमा अअफ्ना छोरा गुमाएका छन्।
मेजरनीको छोरो रचवदकरणले यु्धतभूचममा शत्रुहरूको चवनाश गदाणगदै वीरगचत प्राप्त
गरेको चथयो। यसरी छोरोको मृत्यु भएपचछ पाएको त मालाइ ईसले छोराकै रूपमा हेथी
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जुन कु रो ईसका चनचम्त बाध्यता नभएर शाश्वत सत्य भआसके को चथयो। ऄकाणचतरश चछमेकी
मोहनले ऄसावधानीपूवणक गाडी चलाएर बालक प्रलादको मृत्यु भएको चचत्रण कथामा
यसरी गररएको छ – ‘बेगले अआरहेको मोहनको कारलाइ देखेर बालक प्रलाद अफ्नो
घरको अैँगनबाट ऄङ्ग्कल... ऄङ्ग्कल... भन्दै दगुरेर सडकमा अआपुग्दा कारले ध का ददएर
हुत्याआददयो।’९७ यसरी प्रस्तुत कथामा दुइवटा चभन्नचभन्नै पररवारमा एकै प्रकारको दुःखश
कट तथा पीडालाइ देखाएर कथाकारले मृत्यु भन्ने कु रा सबैलाइ नै अआपदणछश यसलाइ
कसैले रोके र रो न स ने वा छेकेर छे न स ने कु रा होआन भन्ने कठोर सत्यलाइ दसाणईने
प्रयास गरेका छन्।

￭ सङ्ग्घषण १
प्रस्तुत कथामा बाबु र छोरामाझमा एकाऄकाणको चवचार तथा सोचहरू नचमल्दा
पाररवाररक जीवन चवघटनतर्ण लागेको चचत्रण पाआन्छ। छोरा ला पा ऄठाह्र वषण पुग्नसाथ
बाबुको तर्ण बाट अएको चववाहको प्रस्तावले ईसमा कु नै प्रभाव पानण सके को छैन। ईसको
छालाको जुत्ता दकचनमागेको वषण चबचतस दा पचन नदकचनददएकोमा बाबुप्रचत उ रममोचधत
पचन हुैँदछ। ईसको जुत्ता लगाईने आ्छा चववाहभन्दा कै यौ ैँ गुणा बढी छ। चयनै ऄमूतण
आ्छापूर्थतका लाचग ला पाले बाबुको घर छाडेर सङ्ग्घषण गनण चनस्के को छ। प्रस्तुत कथामा
बाबु छोराको मनको चवचार नचमल्दा पररवार नै चवघटनतर्ण लागेको बुचझन्छ। यसका
साथै ऄचभभावक र सन्तानमाझको सम्बन्धमा पचन कटुता ईत्पन्न भएको चचत्रण छ।

￭ सङ्ग्घषण २
प्रस्तुत कथामा छोरा र छोरीको तुलनात्मक चस्थचतलाइ चवषयवस्तु बनाआएको छ। कथामा
छोरा मात्र सन्तान हुन् भन्ने पूणणबहादुरको भावनालाइ ईसकी पत्नी लीलाले यसरी
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खण्डन गछक - ‘चतम्रो लाचग त छोरा मात्रै ठु लो होश हचग? छोरी त सन्तानै होआन जचत्तकै
गछौ हौ।’९८ यसको थप चववरणका लाचग रत्नबहादुरका मुखबाट कथाकारले यस्तो वा य
प्रस्तुत गरे का छन् – ‘चेलीचबनाको छोरा मुकुटचबनाको राजाजस्तो हुैँदो रहेछ।’९९ सानु
लामाले ʻसात भाआकी चेलीʼ कथामा पचन छोरीको महत्त्वलाइ दसाणईने रममममा युवतीका
काकाको माध्यमबाट ईक्त कु रालाइ नै प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी कथाकार एईटा
पररवारमा बाबु-अमालगायत छोरा-छोरी भएको हुनुपछण भन्नेतर्ण लाचगपरेको देचखन्छ।

अ) दाजु-बचहनी तथा दददी-भाआमाझको सम्बन्ध
यसका अधारमा सानु लामाका चनम्न कथाहरूको ऄध्ययन गनण सदकन्छ –

￭ ्योचतचबनाको ई्यालो
यस कथामा एईटी दृचटहीन बाचलकाको कारुचणक र मनोवैज्ञाचनक चचत्रण प्रस्तुत
गररएको छ। यसका ऄचतररक्त कथामा दददी भाआमाझको सम्बन्धलाइ पचन चचत्रण
गररएको छ। यहाैँ ऄन्धी मन्दा र भाआ दीपू नै कथाका प्रमुख पात्रहरू हुन्। कथामा चचचत्रत
दददी मन्दा ७ वषीय ऄबोध बाचलका छे। यसैले कथामा बालस्वभावको चचत्रण पचन
यथाथण रूपमा रहेको पाआन्छ। मन्दा ऄन्धी भए तापचन दीपूले कचहलै ईसलाइ ऄन्धी भनी
बोलाएको छैन तथा ऄन्धी मन्दालाइ अैँखामा पिी बाैँधेर लुकाएको गुचडया खो्न
लगाईैँ छ। ईसको ऄन्धत्वमा सबैको हृदय पग्लेर अईैँ छ। दृचटहीन मन्दाको अैँखामा समेत
पिी बाैँचधन्छ। यसप्रकारको ऄबोध बालरममीडाले प्रत्येक पाठकलाइ सम्वेदनशील
बनाआददन्छ।
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￭ गौरी
प्रस्तुत कथामा दाजु चवरममम क्षयरोगले रस्त भएको पात्रको रूपमा चचचत्रत छन् भने ईसकी
बचहनी गौरी के टा साथीहरूचसत झहडडु ल गनुण रुचाईने तथा अफ्नो नारीत्वमाचथ कलङ्ग्क
पचन लाईन नचाहने प्रवृचत्त भएकी ऄचववाचहत नारीका रूपमा चचचत्रत छन्। यस्तो
स्वभाव चलएर नेपाली समाजमा बाैँ्न नस ने तर बाचहरी रूपरङ्ग्गले मात्रै माचनसको
चाररचत्रक स्वभावलाइ अैँ न नस ने तथ्य गौरीको चररत्रलाइ देखाएर कथाकारले स्पट
पारे का छन्। गौरी घरबाट टाढा बसेर जाचगर गरेकामा छरचछमेकी लगायत अफ्नै दाजु
चवरममम समेतले ईसको चररत्रमाचथ शङ्ग्का गरेको छ। यसैले गौरीको वास्तचवक जीवनको
सत्यतालाइ ईदाङ्ग्गो पानणका चनचम्त चवरमममको साथी भचक्तमानलाइ ऄचघ ल्याएका छन्।
गौरीको चररत्र ईद्घाटन गनणलाइ चवरमममले भचक्तमानलाइ गौरीसैँग झुटो प्रेम गरेर
हेरचवचार गररददन चवचन्तभाव गनण पुग्छ। चबमारी साथीको प्रस्तावलाइ अत्मसात् गरी
भचक्तमानले गौरीलाइ प्रेम गरेको जस्तो गछण तर गौरीले भने ईसैँग साैँचो प्रेम गछक औ
कथाको ऄन्त्यमा भने चतनीहरूले चववाह पचन गनक चनश्चय गरेको चचत्रण छ। यसरी
कथामा होहल्लाकै भरमा चवरमममले पचन अफ्नी बचहनी गौरीको चररत्रमाचथ शङ्ग्का गरेको
पाआन्छश जसले गदाण दाजु बचहनीमाझको सम्बन्धमा कटुता ईत्पन्न भएको देचखन्छ।

￭ टी शटण
प्रस्तुत कथामा पररवारको रूपमा दददी र भाआ मात्रै छन् भने भाआ पचन मरणावस्थामा
पुचगसके को चबमारीको रूपमा चचचत्रत छ। दददीले सके सम्म भाआको हेरचाह गछक तर
कथाको ऄन्त्यमा भाआको मृत्यु भएको देखाआएको छ। यसरी कथामा दददी-भाआमाझ मधुर
सम्बन्ध रहेको देचखए तापचन ऄन्त्यमा भने ईनीहरूको चबछोड भएको देखाएर पररवार
चवघरटत हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये मृत्यु पचन एईटा हो भन्ने कु रालाइ कथाकारले
आचङ्ग्गत गरे को बुचझन्छ। ऄतः सानु लामाको कथाकाररताको प्रमुख पक्ष माचनने करुणा
प्रस्तुत कथामा पचन चवद्यमान रहेको पाआन्छ।
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￭ सात भाआकी चेली
सानु लामाको ʻसात भाआकी चेलीʼ कथामा छेत्रीकी छोरी भएर पचन चलम्बू के टासैँग चबहे
गरेकीले युवतीलाइ ईसका सातजना माआतीहरूले त्याग्ने चवचार गरेका छन्। तर कथाको
ऄन्त्यमा भने युवतीको कोखबाट जन्मेका नानीहरू देखेर चतनै दाजुभाआहरूले प्रगाढ माया
देखाएका छन्। यसरी पाररवाररक सम्बन्धमा रहेका मधुरता र कटुता सानु लामाका
कथाद्वारा व्याख्याचयत भएका छन् भने चतनमा जीवन जगत्को व्यावहाररकता पचन
चचचत्रत भएको छ।

आ) सौतेनी अमा र सौता सन्तानमाझको सम्बन्ध
कथाकार सानु लामाले सौतेनी अमा र सौता सन्तानचबचको सम्बन्धलाइ चलएर कथा
खासै लेखेको छैन। यसो भए तापचन ʻबलराम थापाको कथाʼ शीषणक कथामा भने बलराम
थापाकी दोस्री पत्नी मालाले प्रथम पत्नी मायाको कोखबाट जन्मेकी छोरीको देखरे ख
राम्रैसैँग गरे को वणणन गरे का छन्। प्रस्तुत कथाबाहेक लामाका ऄन्य कु नै पचन कथामा
चचचत्रत पररवारचभत्र यस प्रकारको सम्बन्धमा रहेका सदस्यहरूको चचत्रण गरेका छैनन्।

इ) सासू-बुहारीमाझको सम्बन्ध
सानु लामाले ʻसात भाआकी चेलीʼ कथाबाहेक ऄन्य कु नै पचन कथामा सासू-बुहारीमाझको
सम्बन्धलाइ चचत्रण गरेका छैनन्। छेत्रीकी छोरी भएर पचन चलम्बू के टासैँग भागेर युवतीले
चबहे गछक। यसरी ऄजात के टीलाइ घरकी बुहारी बनाईनु पदाण पचन सासूले कु नै प्रकारको
चवरोध गरेको चचत्रण कथामा कतै पचन पाआैँ दन
ै । ऄतः प्रस्तुत कथामा सासू -बुहारीमाझ
मधुर सम्बन्ध नै रहेको चचत्रण पाआन्छ।
वस्तुतः सानु लामाका कथामा चचचत्रत पाररवाररक सम्बन्धको ऄध्ययन गदाण के
स्पट हुन्छ भने कु नै पचन पररवारका पाररवाररक सम्बन्धमा मधुरता ल्याईनका चनचम्त
पररवारका सदस्यमाझमा चवश्वास तथा चनस्वाथण प्रेम भाव रहेको हुनुपदणछ। पाररवाररक
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सम्बन्धऄन्तगणत दाम्पत्येतर सम्बन्धका अधारमा देवर-भाईजू तथा भेना-सालीमाझको
सम्बन्धमा अधाररत र नराम्रो कु लतमा लागेर पररवार चबथोचलएको अदद चवषयमाचथ
सानु लमाले कथा लेखेको छैन।

४.४ चनकषण
यस ऄध्यायमा प्राप्त चनकषणलाइ यहाैँ चनम्नचलचखत बुैँदाहरूमा प्रस्तुत गररन्छ –
 सानु लामा भारतीय नेपाली कथा जगतका ददग्गज हस्ताक्षर हुनुहुन्छ।
 सानु लामाका कथामा चशटता र शालीनता पाआन्छ। ईनका कथामा
पात्रको त्यचत चभड देझखदैन।
 कथामा पात्रश चररत्र तथा संवाद र पररवेशको चाझहदो वणणन पाआन्छ।
कथामा घटना र चस्थचत पररचस्थचतहरूको राम्रो संयोजन गरेर तारतम्य
चमलाएर चतनलाइ प्रस्तुत गनण सानु लामा सर्ल बनेको देचखन्छ।
 सानु लामाले चवशेष सामाचजक यथाथणलाइ ऄप्नाएर कथा लेखेका भए
तापचन त्यही समाज चनमाणणको पचहलो तथा ऄचत अवश्यक घटकको
रूपमा रहेको माचनसद्वारा चनर्थमत पररवारको चचत्रण ईनका प्रायः कथामा
कु नै न कु नै रूपमा रहेको भेनाआन्छ।
 सानु लामाका कथालाइ चवचवध चस्धतान्तहरूका अधारमा ऄध्ययन गरेको
भेनाआए तापचन ईनले अफ्ना कथाहरूमा नेपाली पररवारमा देचखने
ऄनेकौ ैँ घटना तथा कु राहरूलाइ समावेश धेर गरे को पाआन्छश जसलाइ
ईनको कथाकाररताको चवशेषता मान्न सदकन्छ।
 सानु लामाका कथामा चशटता र शालीनता पाआन्छ।
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 ईनका कथामा पात्रको त्यचत चभड देझखदैन। कथामा पात्रश चररत्र तथा
संवाद र पररवेशको चाझहदो वणणन पाआन्छ। कथामा घटना र चस्थचत
पररचस्थचतहरूको राम्रो संयोजन गरे र तारतम्य चमलाएर चतनलाइ प्रस्तुत
गनण सानु लामा सर्ल बनेको देचखन्छ।
 ईनका कथामा प्रायः कु राहरू पाररवाररक चवषयचसत जोचडएर बसेको
देचखन्छ। ईनले दैचनक जीवनमा खरटखाने पररवारदेचख सम्पन्न
पररवारसम्मका माचनसहरूलाइ कथामा रटपेका छन्। ऄतः ईनका कथामा
पररवारचभत्रका चवचवध पक्षको चवश्लेषण समेत भएको पाआन्छ।
 ईनका कचतपय कथामा अर्थथक चवपन्नताले रस्त पररवारको चचत्रण
पाआन्छ त कचतपयमा अर्थथक रूपले सम्पन्न पाआन्छ। यसै गरी कचतपय
कथामा चशचक्षत पात्रहरूको चचत्रण पाआन्छ भने कचतपयमा ऄचशचक्षत
पात्रहरूको चचत्रण पाआन्छ। लामाले अफ्ना कथामा अधुचनक र सनातन
दुवै थरीका चवचार भएका पात्रहरूको कथा-व्यथा पचन बटु लेका छन्।
 कथाकार सानु लामा अफ्ना कथामा पररवारचभत्रका चवचवध पक्ष,
समस्या, ऄनुभूचत, सुख-दुःख, मधुरता-कटुता, हषण-चबस्मात्, करुणा अदद
प्रस्तुत गनण सर्ल भएका छन्।
 ईनका कथामा चचचत्रत पाररवाररक सम्बन्धका अधारमा देचखने पचतपत्नीमाझको प्रेमश शङ्ग्का र चवयोगश एकाऄकाणप्रचत चवश्वास-ऄचवश्वासश
चवयोग-मृत्युश वैंश-वसन्तश पोआला तथा सौता वा बहुचववाह अदद कु राहरू
वस्तुरूपमा गृचहत रहेका पाआन्छन्।
 सानु लामाले नारी पात्रलाइ प्रमुख्ता ददएर धेरै कथाहरू लेखेका छन्।
त्यस्ता कथाहरूमा नारीको चररत्र ईद्घाटन गनक रममममा नारीका चररत्र
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अर्ै मा मात्र अधाररक नभइ पुरुष पात्रका चररत्रबाट पचन प्रचतर्चलत
भएका पाआन्छन्।
 नारी पात्रलाइ नचजकबाट चचन्न पुरुष पात्रको मानचसक पीडाश सशचङ्ग्कत
व्यवहार तथा कु चण्ठत मन अददसैँग पचन पाठक ऄवगत रहनुपनक चस्थचत
पाआन्छ। यसलाइ ईनको कथाकाररताको चवशेषतामध्ये एईटा मान्न
सदकन्छ।
 ईनका कथामा चचचत्रत पाररवाररक जीवन गाईैँ घरमा देचखरहेका,
सुचनरहेका पररवारचभत्रका घटनाहरू झै ैँ यथाथण लाग्दछ।
 चवचभन्न घटना, प्रसङ्ग्ग, पररवेश अददलाइ चलएर अफ्ना कथाहरूमा देश,
काल तथा वातावरण खुबै राम्रोसैँग चमलाएर कथाहरू प्रस्तुत गनण सर्ल
कथाकार सानु लामाका कथाहरू पढ्दा कु नै चचत्रकारका चचत्रहरू हेरे झै ैँ
कथामा चनचहत पात्रहरू, समय, घटना, स्थान अदद चबम्बात्मक रूपमा
रहेको पाआन्छ।
 ईनले मुख्यतः चनम्नवगीय चवपन्नतारस्त जीवनका ईकाली गरालोको
यथाथण चचत्रण प्रस्तुत गरे का छन्। यसका साथै ईनले माचनसका सपना र
स्वाचभमानका द्वन्द्व, नारी-पुरुषमाझको सम्बन्ध तथा नारी मयाणदाको
ईद्बोधन अदद प्रसङ्ग्गलाइ पचन कथामा चलएका छन्। यसथण , ईनका
कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको चचत्रणलाइ चनयाल्दा दैचनक
जीवनमा भएका वा हुन स ने सम्भाव्य घटनाहरूलाइ नै चलएर कथा
लेखेका छन्।
 कथाकार सानु लामाले मनोवैज्ञाचनक यथाथणवादी प्रवृचत्तलाइ पचन
ऄप्नाएर कचतपय कथाहरू लेखेका छन्। मनोवैज्ञाचनक यथाथणवादी कथा
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भन्नाले माचनसका ऄचेतन मनमा दचमत भएर बसेका ऄनेकौ ैँ
दरममयाकलापलाइ ध्यानमा चलएर लेचखएका कथा बुचझन्छ। ईदाहणाथण
ʻऄचसनाको मान्छेʼश ʻ्योचतचबनाको ई्यालोʼ तथा ʻटी शटणʼ अदद
कथाहरूलाइ चलन सदकन्छ। ईक्त कथाहरूमघ्ये ʻटी शटणʼ कथा फ्राआचडय
मनोचवश्लेषणात्मक चस्धतान्तलाइ ऄनुसरण गरेर लेचखएको देचखन्छ।
 यसरी सानु लामाले चवशेष सामाचजक यथाथणलाइ ऄप्नाएर कथा लेखेका
भए तापचन त्यही समाज चनमाणणको पचहलो तथा ऄचत अवश्यक घटकका
रूपमा रहेका माचनसद्वारा चनर्थमत पररवारको चचत्रण ईनका प्रायः कथामा
कु नै न कु नै रूपमा रहेको भेनाआन्छ।
 यसथणश ईनका कथामा चवचवध चस्धतान्तहरू रहेको भेनाआए तापचन त्यहाैँ
नेपाली पररवारमा देचखने ऄनेकौ ैँ घटना तथा कु राहरूलाइ समावेश
गररएको नै पाआन्छश जसलाइ ईनको कथाकाररताको चवशेषता मान्न
सदकन्छ।

