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शोधप्रबन्धको साराांश

साहहत्यका हिहिध हिधाहरूमध्ये कथा एउटा सशक्त हिधा हो। यस हिधामा आधुहनक
भारतीय नेपाली कथाकारहरूले कलम चलाएका छन्। त्यसमध्ये सानु लामा पहन
एकजना प्रहतभाशाली कथाकारको रूपमा पररहचत छन्। कथाकारहरूले हिशेष
सामाहजक यथाथथलाई हलएर कथा लेख्ने गछथन्। सामाहजक यथाथथको एउटा प्रमुख
घटकको रूपमा पररिारलाई माहनन्छ। यसैले पाररिाररत जीिनको हचत्रण
कथाकारहरूले कु न रूपको हचत्रण आफ्ना कथाहरूमा गरे का हुन्छन् भन्ने कु राको
अध्ययन गने उद्देश्यले प्रस्तुत शोध प्रबन्धको शीषथक ‘सानु लामाका कथामा पाररिाररक
जीिनको हचत्रण’ राहखएको छ। यसक्रममा सानु लामाले हचत्रण गरे का पररिारका
आकार, प्रकार, हिशेषता आददको अध्ययन तथा हिश्लेषण गने प्रयास शोध प्रबन्धमा
गररएको छ।
मोठ छिटा अध्यायमा हिभाहजत यस शोध प्रबन्धको प्रथम अध्यायमा शोध
प्रबन्धको पररचय राहखएको छ। प्रथम अध्यायमा जम्मा दसिटा उपशीषथक ददएर
यसको सङ्गठनात्मक रूप तयार पाररएको छ। ती उपशीषथकहरू हुन् - १)शोध
शीषथक,२) शोध समस्याकथन, ३) शोधकायथको उद्देश्य, ४) पूिथकायथको सिेक्षण ५)
शोधको अिश्यकता र औहचत्य, ६)शोधकायथको सीमाङ्कन, ७) शोधहिहध, ८)
शोधकायथको सङ्गठन, ९) शोध प्रबन्धको प्ररूप र १०) भािी शोधकताथलाई सुझाउ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको दोस्रो अध्यायमा ‘पररिार एिम् पाररिाररक जीिन’
शीषथकअन्तगथत जम्मा आठिटा

उपशीषथकहरूमा

हिषयको हिभाजन गरी प्रस्तुत

गररएको छ। यस अध्यायमा रहेका उपशीषथकहरू - १) पररिारको अथथ र पररभाषा, २)
पररिारको प्रकृ हत, ३) पररिारका प्रकायथ, ४) पररिारका हिशेषता, ५) पररिारका
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प्रकार, ६) नेपालीहरूको पाररिाररक जीिनका हिशेषता र प्रकार, ७)नेपालीहरूको
पाररिाररक जीिनको बद्लँदो स्िरूपका मूल कारणहरू र ८) हनष्कषथ रहेका छन्।
सिथप्रथम यस अध्यायमा रहेका उपयुथक्त उपशीषथकहरूअन्तगथत पररिारसँग सम्बहन्धत
हिद्वान्हरूले ददएका हिहभन्न पररभाषालगायत यसका प्रकार, हिशेषता, नेपालीहरूको
पाररिाररक जीिनको बद्लांदो स्िरूप आददको अध्ययन गने काम गररएको छ।
प्रस्तुत अध्यायमा पाररिाररक जीिनबारे प्राप्त हिहिध पक्षहरूको अध्ययन गदाथ
प्राप्त गररएका तथ्याङ्कहरूलाई हनम्न बुँदाहरूमा समे्न सदकन्छ  समाजमा भएका हिहभन्न सङ्गठनहरूमध्ये ‘पररिार’ मानि जीिनहसत
सम्बहन्धत पहहलो सामाहजक सङ्गठन हो। अत

सामाहजक सांरचनाको

प्राथहमक एकाइ पररिार हो।
 पररिार हििाहबाट स्थाहपत हुने सामाहजक सांस्था हो जसमा एउटी नारी र
एउटा पुरुष हुनु आिश्यक हुन्छ।
 पररिार सानो समाज हो जहाँ सामाहजक जीिनसँग सम्बहन्धत प्रत्येक कु रा
व्यहक्तले हसदकरहेको हुन्छ।
 पररिारले मुख्यत माहनसका अनेक ँ आिश्यकताहरू पूर्तत गनाथका साथै
माहनसको िैयहक्तक एिम् सामाहजक व्यहक्तत्िको हिकास पहन गछथ।
 नेपाली समाजमा रहेको परम्परागत पाररिाररक कायथका तुलनामा ितथमान
नेपाली पररिारलाई हेदाथ पाररिाररक जीिनको ढाँचा तथा कायथ क्षेत्रमा अनेक ँ
पररितथनहरू आएका छन्।
 हिहभन्न नयाँ नयाँ हिचार, पररपाटी आददले गदाथ नेपाली पररिारको
परम्परागत सांयुक्त पद्धहत हिघरटत हुँदै एकात्मक पररिारको हनमाथण भएको
देहखन्छ।
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 यसरी प्रत्येक सामाहजक सांस्थाहरू समय र पररहस्थहतअनुसार भत्कँ दै बन्दै गए
झै ँ नेपाली पररिारको सांरचनामा पहन हेरफे र भइरहेको छ।
‘कथाकार सानु लामाको व्यहक्तत्ि र कृ हतत्िको पररचय’ शीषथक तेस्रो अध्यायमा सानु
लामाको पररचय ददने काम गररएको छ। यस अध्यायमा सानु लामाको व्यहक्तत्ि र
कृ हतत्िलाई छु ट्टाछु ट्टै रूपमा अध्ययन गने प्रयास गररएको छ। यसमा सानु लामाको
व्यहक्तत्िको पररचयअन्तगथत पाँचिटा उपशीषथकहरूमा हिभाजन गरी अध्ययन प्रस्तुत
गररएको छ। ती उपशीषथकहरू हुन् – १) जन्म, बाल्यकाल, २) हशक्षा र कमथमय जीिन,
३) साहहहत्यक जीिन, ४) िैिाहहक र पाररिाररक जीिन, ५) धार्तमक सानु लामा। यसरी
नै सानु लामाको कृ हतत्िको पररचयअन्तगथत चारिटा उपशीषथकहरूमा हिभाजन गरी
अध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। ती उपशीषथकहरू हुन् – १) सानु लामाका कथा कृ हतहरूको
पररचय, २) सानु लामाको उपन्यासको अध्ययन, ३) सानु लामाका आख्यानेतर
कृ हतहरूको पररचय र ४) अन्यान्य।
यस अध्यायमा उक्त उपशीषथकहरूमा सानु लामाको व्यहक्तत्िका साथै साहहहत्यक
योगदानहरूलाई छु ट्टाएर सङ्क्षेपमा अध्ययन गने प्रयास गररएको छ। यसक्रममा प्राप्त
हनष्कषथलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गररन्छ  सानु लामा एकजना कु शल अहभयन्ताका साथै साहहत्यका हिहभन्न हिधामा
कलम चलाउने िररष्ठ साहहत्यकार पहन हुन्।
 सानु लामा आफू ले एकपल्ट रोजेर साधनापूिथक हनमाथण गरे को मागथ र पररपाटी
हसहतहमती छोड्दैनन्। उनी दृढ्तापूिथक त्यसैमा अहडएर बस्छन् भन्ने कु रा
उनको व्यहक्तत्त्ि र कृ हतत्त्िको अध्ययनबाट स्पष्ट हुँदछ।
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 समाजका ससाना घटना प्रसङ्गलाई जीिन्तता िँददै कथा लेख्ने कथाकार सानु
लामाका कथाले हिशेष रूपमा सम्पूणथ नेपालीहरूको जीिनिृत्त बोके को आभास
हुँदछ।
 कथाको आरम्भदेहख नै पाठकिगथमा क तुहल जगाउन सक्नु उनका कथाको
हिशेषता रहेको छ।
 स्थानीय िस्तुतथ्यका आधारमा मानिीय जीिनका हस्थहत तथा सङ्कटहरूको
सत्यापन

गराउँ दै

कथाको

हनमाथण

गने

िररष्ठ

भारतीय

नेपाली

कथाकारहरूमध्ये सानु लामा पहन एकजना हुन्।
शोध प्रबन्धको च थो अध्यायमा ‘सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको
हचत्रण’ शीषथक ददई उनका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनका हिहिध पक्षबारे अध्ययन
गररएको छ। यसअन्तगथत सानु लामाको कथाकाररतालाई पहन प्रस्तुत गररएको छ। यस
अध्यायमा ‘सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको हचत्रणको अध्ययन’ अन्तगथत
१) सदस्य सङ्ख्याका आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिन, २)
हििाहका आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिन, ३) हनिासका
आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनक, ४) हशक्षा र अहशक्षाका
आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिन, ५) आधुहनकता र
सनातनताका आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिन र ६) आर्तथक
सम्पन्नता र हिपन्नताका आधारमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिन
गरी मोठ छिटा उपशीषथकहरू ददएर सानु लामाका कथामा हचहत्रत पाररिाररक
जीिनको गहन अध्ययन प्रस्तुत गने काम गररएको छ।
प्रस्तुत अध्यायमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक सम्बन्धलाई दाम्पत्य र
दाम्पत्येत्तर सम्बन्ध गरी दुई भागमा हिभाजन गरे र अध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यहाँ
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दाम्पत्य सम्बन्धको अध्ययन प्रस्तुत गने क्रममा सफल दाम्पत्य र असफल दाम्पत्य
जीिनको हचत्रणबारे पहन अध्ययन गररएको छ। दाम्पत्येतर सम्बन्ध भन्नाले एउटा
पररिारमा पहत-पत्नीको सम्बन्धबाहेक अन्य सबै थरीको पाररिाररक सम्बन्ध बुहझन्छ।
सानु लामाका कथामा पाइने त्यस्ता पाररिाररक सम्बन्धलाई प्रस्तुत अध्यायमा चचाथ पररचचाथ गने काम गररएको छ।
यस अध्यायमा प्राप्त हनष्कषथलाई यहाँ हनम्नहलहखत बुँदाहरूमा प्रस्तुत गररन्छ –
 सानु लामाले हिशेष सामाहजक यथाथथलाई अप्नाएर कथा लेखेका भए
तापहन त्यही समाज हनमाथणको पहहलो तथा अहत आिश्यक घटकको
रूपमा रहेको माहनसद्वारा हनर्तमत पररिारको हचत्रण उनका प्राय कथामा
कु नै न कु नै रूपमा रहेको भेट्याइन्छ।
 सानु लामाका कथालाई हिहिध हसद्धान्तहरूका आधारमा अध्ययन गरे को
भेट्याइए तापहन उनले आफ्ना कथाहरूमा नेपाली पररिारमा देहखने
अनेक ँ घटना तथा कु राहरूलाई समािेश धेर गरे को पाइन्छ, जसलाई
उनको कथाकाररताको हिशेषता मान्न सदकन्छ।
 उनका कथामा पात्रको त्यहत हभड देखखदैन। कथामा पात्र, चररत्र तथा
सांिाद र पररिेशको चाखहदो िणथन पाइन्छ।
 कथामा घटना र हस्थहत पररहस्थहतहरूको राम्रो सांयोजन गरे र तारतम्य
हमलाएर हतनलाई प्रस्तुत गनथ सानु लामा सफल बनेको देहखन्छ।
 उनका कथामा प्राय कु राहरू पाररिाररक हिषयहसत जोहडएर बसेको
देहखन्छ।
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 उनले दैहनक जीिनमा खटीखाने पररिारदेहख सम्पन्न पररिारसम्मका
माहनसहरूलाई कथामा रटपेका छन्। अत उनका कथामा पररिारहभत्रका
हिहिध पक्षको हिश्लेषण समेत भएको पाइन्छ।
 उनका कथामा हचहत्रत पाररिाररक सम्बन्धका आधारमा देहखने पहतपत्नीमाझको प्रेम, शङ्का र हियोग, एकाअकाथप्रहत हिश्िास-अहिश्िास,
हियोग-मृत्यु, िैंश-िसन्त, पोइला तथा स ता िा बहुहििाह आदद कु राहरू
िस्तुरूपमा गृहहत रहेका पाइन्छन्।
 उनका कथामा हचहत्रत पाररिाररक जीिन गाउँ घरमा देहखरहेका,
सुहनरहेका पररिारहभत्रका घटनाहरू झै ँ यथाथथ लाग्दछ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको पाँच ँ अध्यायमा आधुहनक भारतीय नेपाली कथामा पाइने
पाररिाररक जीिनको हचत्रणबारे समीक्षात्मक अध्ययन गररएको छ। शोध प्रबन्धको यस
अध्यायको शीषथक ‘पाररिाररक जीिनमा के हन्ित आधुहनक भारतीय नेपाली कथा’ राखी
तीसम्बन्धी पाइएका कथाहरूको समीक्षात्मक अध्ययन पहन गररएको छ। यसअन्तगथत
आधुहनक भारतीय नेपाली कथामा हचहत्रत पाररिाररक जीिनको हचत्रण, पाररिाररक
सम्बन्धहरूको अध्ययन, पाररिाररक समस्याहरूको हििरण आदद उपशीषथकमा हिभाजन
गरे र आधुहनक भारतीय नेपाली कथाहरूको अध्ययन तथा हिश्लेषण गने प्रयास गररएको
छ। यसका अहतररक्त यसै अध्यायमा पाररिाररक जीिनमा के हन्ित सानु लामाका कथा र
भारतीय अन्य कथाकारहरूका कथामा पाइने साम्य र िैषम्यलाई पहन छु ट्टाउँ दै बुँदागत
रूपमा प्रस्तुत गने काम गररएको छ। आधुहनक भारतीय नेपाली कथामा हचहत्रत
पाररिाररक जीिनको अध्ययन गदाथ प्राप्त तथ्याङ्कलाई हनम्नप्रकारले बुँदागत रूपमा
देखाउन सदकन्छ –
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 आधुहनक भारतीय नेपाली कथाकारहरूले आआफ्ना कथामा नेपाली समाजमा व्याप्त
कु सांस्कार, कु प्रथा, अन्धहिश्िास, छु िा-छु त प्रथा, बाल हििाह तथा अनमेल हििाह
जस्ता सामाहजक हिसांगहतहरूप्रहत सुधारको भािनाले कथाको हिषय बनाएको
देहखन्छ।
 सामाहजक त रमा माहनस एक्लो भएर होइन तर पाररिाररक सुखमा नै सुखी हुन्छ
भन्ने तथ्यलाई अिगत गराउँ दै आधुहनक भारतीय नेपाली कथाकारहरूले कथा लेखेको
पाइन्छ।
 पाररिाररक सुख र शाहन्तमा हिशेष नारी जाहतकै ठु लो भूहमका रहन्छ भन्ने सत्यलाई
पहन प्रस्तुत गने प्रयास गररएको पाइन्छ। यसका साथै भारतीय नेपाली सामाहजक
जीिनअन्तगथत पाररिाररक जीिनको हचत्रण गने क्रममा हिहभन्न कथाकारहरूले
आआफ्ना सामाहजक मूल्य मान्यता तथा दृहष्टकोणका आधारमा आफ्ना कथाहरूमा
पररिार र यसमा समस्याहरूको हचत्रण गरे का छन्।
 नेपाली समाजमा व्याप्त सामाहजक तथा पाररिाररक हिडम्बनाहरू, असङ्गहतहरू र
परम्परागत रूढ मान्यताहरूले उप्जाएका समस्याहरूलाई कथाकारहरूले आफ्ना
कथाका मूल कथ्य बनाएको पाइन्छ।
यस शोधकायथको अहन्तम अध्याय शोधको उपसांहार र हनष्कषथ रहेको छ, जसमा
सम्पूणथ शोध प्रबन्धको सारका साथै हनष्कषथलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गररएको छ। यस
शोध प्रबन्धको हनमाथणका क्रममा अध्ययन र प्रयोग गररएका हिहभन्न सन्दभथ
सामग्रीहरूको हििरण यथाहिहध तयार पारी अन्तमा प्रस्तुत गररएको छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धमा सानु लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनको हचत्रण
हिषयलाई हलएर अध्ययन गदाथ प्राप्त गररएका तथ्याङ्कहरूको अध्ययनका आधारमा
हनकाहलएको हनष्कषथलाई हनम्न बुँदाहरूमा देखाउन सदकन्छ -
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 समाजको उत्पहत्त स्रोत पररिार हो। यसैले पररिार मानि जीिनहसत
सम्पकथ मा आउने पहहलो सामाहजक सङ्गठन हो।
 पररिार समाजको प्रमुख घटक हो, जसको सुव्यिस्थामा नै समाज व्यिहस्थत र
दररलो हुन्छ।
 माहनसको जन्मदेहख मृत्युसम्म पररिारले कु नै न कु नै दकहसमको प्रभाि पारी नै
रहेको हुन्छ। पररिारमा व्यहक्तहरूमाझ दीघथकालीन सम्बन्धको स्थापना एका
अकाथहबचमा रहेको हुन्छ।
 दाम्पत्यको सम्बन्धबाट फै खलदै गएर धेरै शाखा-प्रशाखा भएको िृक्षजस्तो
पररिारको सांरचना हुन्छ।
 पररिारले मुख्यत माहनसका अनेक ँ आिश्यकताहरू पूर्तत गनाथका साथै
माहनसको िैयहक्तक एिम् सामाहजक व्यहक्तत्िको हिकास पहन गछथ।
 पररिारले व्यहक्तलाई अनेक मानिीय तथा सामाहजक गुणहरू हिकास गनथमा
सहयोग पुर्याउदछ।
 सानु लामाका कथाको मूल भािभूहम आञ्चहलक, सामाहजक एिम् पाररिाररक
जीिनका यथाथथमा के हन्ित पाइन्छन्। यसैले पाररिाररक जीिन उनका कथाको
एउटा प्रमुख पक्ष रहेको देहखन्छ।
 सानु लामाका कथामा हचहत्रत पाररिाररक जीिनको अध्ययन गदाथ उनले प्राय
कथामा नै पाररिाररक जीिनको मूल्यबोधबारे राम्रा-नराम्रा पक्षलाई हलएर
कथा लेखेको पाइन्छ।
 सानु लामाको ‘तृहषत मरुद्यान’ जस्ता कथाको अध्ययन गदाथ कहतपय नेपाली
पररिारहरूमा हििाह भएको धेरै समय हबत्दा पहन जैजन्म नहुनुको पहछहल्तर
माहनसहरूमा भएको अहशक्षा र ज्ञानाभाि नै हो भन्ने स्पष्ट बुहझन्छ।
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 समाजमा प्रचहलत कु प्रथा तथा छु िा-छु त हिषयलाई हलएर सानु लामाले ‘सात
भाईकी चेली’ कथाबाहेक अन्य कु नै कथा पहन लेखेको छैन। प्रस्तुत कथामा पहन
हििाहको समयमा जातलाई हलएर सामान्य मनमुडाउ भएको तथा पहछ त्यो
पहन समाप्त भएको हचत्रण गररएको छ। यसको तुलनामा भारतीय अन्य
कथाकारहरूले छु िाछु त प्रथालाई हलएर प्रशस्तै कथा लेखेका छन्। जसमध्ये
रूपनारायणको ‘हबग्रेको बाहुन’, हशिकु मार राईको ‘माहनस’ आददलाई प्रमुख
कथाका रूपमा अहघसानथ सदकन्छ।
 सानु लामाले कहतपय कथाहरूमा पररिारहभत्रका सदस्यहरूमध्ये प्रमुख माहनने
पहत तथा पत्नीको मृत्यु देखाएर उनले कथाको पररिेश कारुहणक बनाएका
छन्। यसो भए तापहन कु नै कथामा पहन पररिारका जीहित सदस्यले दोस्रो
हििाह गने हिचार समेत गरे का छैनन्। अत उनी एकहििाही पररिार
प्रथालाई नै मान्यता ददने कथाकार देहखन्छन्।

x

प्रस्तािना र कृ तज्ञता ज्ञापन

नेपाली हिषयमा हिद्यािाररहध (हपएच डी) उपाहधका हनहम्त नेपाली हिभागमा
उत्तरबङ्ग हिश्वहिद्यालय कला, िाहणज्य अहन ऐन सङ्कायअन्तगथत प्रस्तुत शोधप्रबन्ध
सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको हचत्रण शीषथकमा शोध गररएको छ।
पररिारले व्यहक्तका आधारभूत आिश्यकताहरू जस्तै – गाँस बास र कपास, िांशरक्षा,
य नसम्बन्ध, सन्तानोत्पहत्त आददको पूर्ततका साथै समाजमा मानिीय सम्बन्धहरूलाई
स्थाहयत्ि प्रदान गदथछ। यसका साथै यो सामाहजक सांरचनाको सबैभन्दा सानो एकाइ हो
जहाँ व्यहक्तका हिहभन्न दकहसमका आिश्यकताहरूको पूर्तत हुन्छ भन्ने हिद्वान्हरूको मत
रहेको देहखन्छ। हयनै आधारबाट हिहभन्न हिद्वान्हरूले पररिार एिम् पाररिाररक
जीिनको अध्ययनमा हिकहसत गरे का पद्धहत िा हसद्धान्तहरूलाई ग्रहण गरी सानु
लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनको हचत्रणलाई यस शोधप्रबन्धमा हिहभन्न
दृहिकोणबाट

अध्ययन

गररएको

छ।

यसैक्रममा

आधुहनक

भारतीय

नेपाली

कथाकारहरूका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनको हचत्रणलाई पहन अध्ययन गने काम
गररएको छ। यसका साथै शोधप्रबन्धमा पाद रटप्पणी, फोन्टको आकार, पहङ्क्तमाझ र
पृष्ठका चारै हतर ठाउँ छोड्ने जस्ता काममा लेखन शैलीगत नेपाली लेखन शैली र एम
एल ए ह्यान्डबुक फर राइटसथ अफ ररसचथ पेपरलाई आधार बनाइएको छ। शोधकायथका
हनहम्त हलइएका सन्दभथ ग्रन्थहरूको प्रकाशन काल र प्रकाशन सांस्था शोधकताथले प्राप्त
गरी प्रयोग गरे का ती ग्रन्थहरूका सांस्करणमा आधाररत छन्।
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यसरी हिश्वहिद्यालय अनुदान आयोगद्वारा सञ्चाहलत राजीि गान्धी राह य अनुदान
आयोगअन्तगथत १९ / ०७ / २०१२ देहख उत्तर बङ्ग हिश्वहिद्यालयको नेपाली
हिभागमा शोधाथीको रूपमा रही सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको हचत्रण
शीषथकमा शोधकायथ प्रारम्भ गररएको हो। यसरी शोधप्रबन्धको तयारीमा उहचत हनदेशन
तथा सुझाउ प्रदान गनुथभएकोमा शोध हनदेशक गुरुिर घनश्याम नेपालप्रहत हार्ददक
कृ तज्ञता ज्ञापन गदथछु। उहाँबाट मैले यथेि परामशथ र साहयता पाएकी छु । उहाँले प्रस्तुत
शोधप्रबन्धको पहङ्क्त-पहङ्क्तमा मेरा कमजोरीहरू खु्ट्याएर सचाइददनु भएकोमा म
अहत नै खुसी र सन्तुि छु । शोधकायथ गदाथ उहाँको मागथदशथन , प्रेरणा तथा सुझाउ
स्मरणीय छ, जसको फलस्िरूप प्रस्तुत शोधप्रबन्ध तयार पानथ सम्भाि भयो। आफ्नो
शोधकायथ अहघ बढाउने क्रममा शोधप्रबन्धको शीषथक चयन गने समयमा आदरणीय
गुरुिर पुष्कर पराजुलीले सानु लामामाहथ पहन के ही काम गनुथपछथ भन्ने सुझाउ
ददनुभएकाले उहाँप्रहत आभार प्रकट गदथछु। यसरी नै आफ्नो शोधकायथलाई अहघ बढाउन
हिहभन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु हुने हिभागका आदरणीय गुरुजन मोहन पी
दाहालप्रहत आभार प्रकट गदथछु। यस्तै प्रकारले शोधकायथबारे काम कहतको हुँदछ
ै जस्ता
कु राहरू गदै सोध खोज तथा कहतपय सल्लाह प्रदान गनुथभएकोमा हिभागका कृ ष्णराज
घतानी र नरे शचन्ि खाती सम्पूणथ गुरुजनप्रहत धन्यिाद व्यक्त गदथछु।
घरमा जस्तै करठनाइ परे तापहन मेरो पढाइबारे कु नै बाधा नददई हरे क समय ‘छोरी
मान्छेले धेरै पढे राम्रो’ भन्ने हिचार राखी सहयोग गनुथहुने मेरा अहत पूजणीय आमाप्रहत
हार्ददक कृ तज्ञता अपथण गदथछु। यसरी नै पढाइलाई हलएर सधै ँ एउटी नारी शीहक्षत हुनु
भनेको एउटा समाज शीहक्षत हुनु हो भन्ने भािना राख्दै सधै ँ मेरो पढाइलाई हलएर
सहयोग पुर्याउनु हुने मेरा पूजणीय हपताको िचनलाई कु नै पररहस्थहतमा पहन भुल्न
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१

प्रथम अध्याय

१. शोध पररचय

१.१ शोध शीषषक
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको ʻशीषषक सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणʼ
रहेको छ।

१.२ शोध समस्याकथन
कथाकार सानु लामाका कथाबारे चवचिन्न दृचटिकोणबाि अध्ययन गरेर नेपाली
स्नातकोतर र तहसम म के ही सगोगोट ी पत्र तथा एम फिल तहमा लघु शोध प्रबन्धहरू
लेचखएका पाइन्छन्। यसो िए तापचन पाररवाररक जीवनको चचत्रण चवषयमा के चन्ित
िएर सानु लामाका कथाको अध्ययन गरी कु नै शोध कायष अद्यावचध प्रस्तुत गररएको
पाइँ दन
ै । त्यसैले प्रस्तुत चवषयमा के चन्ित िएर हेदाष चनम नचलचखत समस्याहरूबारे
समीक्षात्मक रूपमा चवचार गनष सफकने देचखन्छ।
 सानु लामाका अग्रज िारतीय नेपाली कथाकारहरूका कथामा
पाररवाररक जीवनको चचत्रण कसरी गररएको छ? ती कथाहरूसँग
लामाका कथामा गररएको पाररवाररक जीवनको चचत्रण चमल्दो छ फक
छैन?
 समाजशास्त्री एवम् मानवशास्त्रीहरूले गरे को पररवारको प्रकार
चविाजनका आधारमा सानु लामाका कथाको अध्ययन गदाष त्यहाँ
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अचगोकत पाररवाररक जीवनको व्याख्या कु न रूपमा गनष सफकन्छ र
त्यसबाि के कस्ता चनटकषषमा पुग्न सफकन्छ?
 सानु लामाका कथामा पाइने पाररवाररक जीवनको चचत्रणका मुख्य
चवशेषता के के हुन्?
 सानु लामाका कथाले स्थानीय सन्दिषका साथै समग्र नेपाली समाजको
पाररवाररक जीवनको चस्थचत र शैलीका सन्दिषलाई के कस्तो रूपमा र
कचतको सिलतापूवषक प्रस्तुत गनष सके का छन्?
 यी कथाहरूले नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनलाई कु न फदशातिष
अग्रसर रहेको देखाउँ छ?
 कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणका दृचिले सानु लामाको
कथाकाररताको स्वरूप कस्तो छ?
सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको सन्दिष एउिा महत्त्वपूणष इचतवृतर का
घिकको रूपमा रहेको िए तापचन यसबारे माचथ उचल्लचखत समस्याहरूमा
पररसीचमत िएर कु नै शोधकायष गने काम िएको पाइँ दन
ै । त्यसथष , चयनै
समस्याहरूलाई दृचिके न्िमा राखी यस शोध प्रबन्धमा सानु लामाका कथाहरूमा
पाइने पाररवाररक जीवनको चचत्रणबारे अध्ययन प्रस्तुत गररएको छ।

१.३ शोधकायषको उद्देश्य
प्रस्तुत शोधप्रबन्धका उद्देश्यलाई चनम न बुँदाहरूमा राचखएको छ।
 पररवार शब्दको अथष, पररिाषा, प्रकार, चवशेषता आफदबारे सैद्धाचन्तक
आधारहरूको खोजी गनुष।
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 मानवशास्त्री एवम् समाजशास्त्रीहरूले वग करण गरेको पररवारका
प्रकारका आधारमा सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको
चचत्रणको चस्थचत, स्वरूप र इचतवृतर ात्मक महत्त्वको मूल्यागोकन गरी
त्यसको सही चनटकषष खो्नु।
 सानु लामाका कथामा पाइने पाररवाररक जीवनको चचत्रणका पद्धचतगत
चवशेषताहरू खुट्टयाउनु।
 यी कथाहरूले नेपाली पररवारका पाररवाररक जीवनलाई कु न फदशातिष
अग्रसर रहेको देखाउँ दछन् त्यसको खोजी गनुष।
 उपयुषक्त चवषयमा शोधकायष गरी शोधप्रबन्ध तयार पारे र मूल्यागोकन
प्रस्तुत गरी चवश्वचवद्यालयबाि चवद्यावाररचध पचपएचीी उपाचध प्रा्त
गनुष।

१.४ पूवषकायषको सवेक्षण
मानव जीवनका चवचवध पक्षलाई रिपेर कथा लेख्ने सानु लामा नेपाली साचहत्यका
एकजना प्रचतिाशाली कथाकारका रूपमा पररचचत छन्। उनले चवशेष गरी
सामाचजक यथाथषवादी प्रवृचतर  अँगालेर मानव मनका अनेक ँ चवषय इच्छा, कु ण् ा,
चपर-व्यथा जस्ता कु राहरूलाई सूक्ष्म रूपमा के लाउँ दै कथा लेखेका छन्। उनका
कथाबारे चवचिन्न दृचटिकोणबाि हालसम म चवचिन्न समीक्षा, लेख, सगोगोट ी पत्र,
लघु शोध-प्रबन्ध आफद लेचखसके को पाइन्छ। सानु लामाका कथाहरूबारे चवचिन्न
लेखकहरूले चवचिन्न प्रसगोगमा लामा छोिा लेखहरू प्रकाचशत गरेको तथा व्यचक्तगत
पत्रका माध्यमबाि पचन रि्पणी गरेको पाइन्छ। यसैअनुरूप पूवषकायषको सवेक्षण गरी
हेदाष सानु लामाका कथा कृ चतहरूलाई चलएर चनम नप्रकारले अध्ययन गररएको
पाइन्छ। अतः यहाँ सानु लामाका कथाहरूलाई चलएर हालसम म प्रा्त िएका
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समालोचनात्मक लेखहरूको चववरण साथै त्यसमा गररएका चचाष-पररचचाषहरूको
अध्ययन बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गररन्छ। यसै क्रममा चवचिन्न पत्र-पचत्रका, व्यचक्तगत
पत्र तथा सानु लामाका कथाबारे सन्दिषअनुसार उल्लेख मात्रै िए पचन गररएका
पुस्तकहरूका नाम आफदको चववरण चनम नप्रकारले प्रस्तुत गररन्छ  दयाराम श्रेट , सन् १९८२, ʻिारतीय नेपाली कथाʼ, नेपाल राजकीय
प्रज्ञा प्रचतट ान, का माी ।ँ
 ईश्वर बराल, जून, सन् १९८९, ‘चसचकममा नेपाली साचहत्य’, चशव
प्रधान पसम पा , ʻचचन्तनʼ पसाचहत्यक सगोकलन , चसचकम साचहत्य
पररषद्।
 घनश्याम नेपाल पसम पा , सन् १९८९, ʻकथा सागरʼ, जनपक्ष प्रकाशन,
गान्तोक, चसचकम।
 राजेन्ि िण्ीारीले ʻस्रटिाʼ-मा ‘पचहलो उ ान : स्िु रणकाल’, शीषषक
फदएर लेचखएको िूचमका स्वरूप लेखमा एकाध ाउँ मा सानु लामाका
कथाबारे उल्लेख गरेका छन्।१
 प्रेम थुलुङ, सन् १९९२, ‘मृगतृटणाको पृष्ठिूचम र पात्र पात्रा पररचय’,
ʻआधारʼ, जुलाई, वषष ३, अगोक ९/१०, गान्तोक, चसफिम।
 हीरा छेत्री पसम पा , सन् १९९३, ʻिारतेली नेपाली पत्र पचत्रकाको
शताब्दी १८८७-१९८६ʼ, जुलाई, चशवानी प्रकाशन, रम िू , चसचकम।
 एम एम गुरुङ, सन् १९९४, ‘मृगतृटणाका कथा लेखक सानु लामा :
समीक्षा’, ʻसुनचरीʼ पदैचनक पचत्रका , २८ िरवरी, चसलगढी।

१

के दर गुरुङ पसम पा पसन् १९९१ , स्रटिा पद्वैमाचसक साचहत्यक पचत्रका , वषष १३, अगोक ३०, चसचकम

साचहत्य प्रकाशन, पचिम चसचकम, पृ vi
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 इन्िबहादुर गुरुङ पसम पा , सन् १९९४, ‘चसचकमे कथाकारको कथा
सगोग्रह ‘मृगतृटण’लाई वषष १९९६ सालको साचहत्य अकादमी पुरस्कारले
पुरस्कृ त’, ʻीु वसषवाताषʼ, ीु वसष छैि ँ नेपाली साांस्कृ चतक उत्सव, ीु वसष।
 गीता शमाष, सन् १९९४, ‘कथाकार सानु लामा र उनको कथा सगोग्रह
मृगतृटणा’, ʻकनकाʼ, मई चसचकम साचहत्य पररषद्, वषष ५, अगोक ५,
गान्तोक।
 पवन चामचलङ ‘फकरण’ पसम पा , जनवरी सन् १९९६, ʻचनमाषणʼ
पसामचयक साचहचत्यक सगोकलन , वषष १६, पूणाषगोक ९, नाम ची, दचक्षण
चसचकम।
 ईश्वर बराल, सन् १९९८, ‘चसचकममा नेपाली साचहत्य’, शरद्चन्द
शमाष िट्टराई र कमलकान्त सेढाईं पसम पा , ʻिारतीय नेपाली साचहत्य र
साचहत्यकारʼ (समीक्षात्मक लेखहरूको सगोग्रह , चनमाषण प्रकाशन,
नाम ची, चसचकम।
 प्रेम थुलुङ, सन् २०००, ‘सन् १९७५ देचख यसो चसचकमेली कथा
साचहत्य’, दशरथ खरेल पसम पा , ʻस्माररकाʼ पनेपाली साचहत्योत्सव
२००० , १५, १६ माचष, नाम ची, दचक्षण चसचकम।
 कु मार प्रधान, सन् २००१, ‘दुइ शब्द’, सानु लामा, ʻआँगन परचतरʼ
पएउिा भ्रमण वृतर ान्त , गान्तोक, चसचकम।
 मोहन

कु री पसम पा , सन् २००१, ʻआरोहणʼ पसामयीक साचहचत्यक

पचत्रका , श्याम ब्रदसष प्रकाशन,दार्जजचलङ।
 गोपाल गाउँ ले, सन् २००१, ‘चसचकममा नेपाली साचहत्य चहजोदेचख
आजसम म’, पवन चामचलङ फकरण पसम पा , ʻगोपाल गाउँ लेका सम पूणष
रचनाहरूʼ, चनमाषण प्रकाशन, नाम ची, दचक्षण चसचकम।
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 पुटकर पराजुली, चव सां २०५९ पसन् २००२ , ‘समकालीन िारतेली
नेपाली कथाका प्रवृचतर ’, सनत रे ग्मी पसम पा , ʻसमकालीन साचहत्यʼ
पनेपाली कथा समालोचना चवशेषागोक २ , वषष १२, अगोक ४, पूणाषगोक
४६, साउन-िद –असोज।
 जस योञ्जन ‘्यासी’, सन् २००३, २००४, ‘आधुचनक िारतीय नेपाली
कथामा सामाचजक यथाथषता’, वत्सगोपाल पसम पा , ʻअकादेमी जनषलʼ
पचसचकम अकादेमीको वार्जषक पचत्रका , चसचकम ग्रामीण प्रबन्धन
एवम् चवकाश चविाग, वषष २, अगोक २, चसचकम सरकार गान्तोकद्वारा
प्रकाचशत।
 पूणष राई, सन् २००४, ʻनेपाली साचहत्य पररचयʼ, जनपक्ष प्रकाशन,
गान्तोक, चसचकम।
 चूीामचण खचतवीा, सन् २००५, ‘आमुख’, चुचनलाल चघचमरे, ʻपद्मश्री
सम मानद्वारा चविूचषत कथाकार सानु लामाʼ पजीवनी पुस्तक , नेपाली
साचहत्य पररषद्, गान्तोक।
 प्रवीण राई जुमेली, सन् २००५, ‘पद्मश्री सानु लामालाई तेह्र प्रश्न’,
चुचनलाल चघचमरे, ʻपद्मश्री सम मानद्वारा चविूचषत कथाकार सानु लामाʼ
पजीवनी पुस्तक , नेपाली साचहत्य पररषद्, गान्तोक।
 प्रवीन राई जुमेली, सन् २००६, ‘सानु लामाको आँशु पुछ्ने बहाना’,
प्रवीन राई जुमेली ʻशब्द सन्तापʼ पसगोकचलत लेखहरू , जनपक्ष प्रकाशन,
चसचकम।
 उदय ाकु र, सन् २००६, ‘सानु लामालाई बालकले सोध्यो बुद्ध कहाँ
छ?’, सुवास दीपक पसम पा , ʻकचहले काहींʼ पसांस्मरण सगोगालो , चनमाषण
प्रकाशन, नाम ची, दचक्षण चसचकम।
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 कचवता लामा, सन् २००६, ‘नेपाली कथामा सामाचजक आलोचनाको
चवचशटिता’, वीरिि काककीढढोली पसम पा , ʻस्थापनाʼ पसमसामचयक
रचनाहरू , शाचन्त प्रकाशन, गान्तोक, चसचकम।
 नरेश चन्ि खाती, सन् २००७, ‘दुइ शब्द’ कल्पना चत्रपा ी पसम पा ,
ʻसानु लामाका साना कथाहरूʼ, ग्रीन चहल प्रकाशन, दार्जजचलङ।
 अचवनाश श्रेट

पसम पा , चव सां २०६४ पसन् २००७ , ʻआधुचनक

िारतीय नेपाली कथाʼ, साझा प्रकाशन, लचलतपुर।
 घनश्याम नेपाल, सन् २०१०, ‘सानु लामा’, शैलेश प्रधान पसम पा ,
ʻचाँपगुराँसʼ पचसचकमे व्यचक्तत्व चवशेषागोक , सुम बुक, दचक्षण चसचकम।
 सहदेव एस चगरी पसम पा , जुलाई सन् २०१०, ʻचररत्रʼ पकथा
चवशेषागोक , चहलिप रोी, चन्िलोक, वषष २५, पूणाषगोक १२, कालेबुङ।
 राजकु मार छेत्री, जनवरी सन् २०११, ‘िारतेली नेपाली कथा यात्रा :
सन्दिष र अवलोकन’, ʻअवलोकन अवबोधनʼ पके ही समीक्षात्मक लेख
तथा साचहचत्यक वातर ाषहरूको सँगालो , मनमाया प्रकाशन, दार्जजचलङ।
 जस योञ्जन ‘्यासी’, सन् २०१२, ‘िारतीय नेपाली कथाको
चवकासक्रम’, ʻपरखʼ पसमालोचनात्मक लेख सगोग्रह , श्याम ब्रदसष
प्रकाशन, दार्जजचलङ।
 पारसमचण शम, सन् २०१२, ‘कथाको कथा’ पसम पादकीय , पारसमचण
शम पसम पा , ʻआजका कथाʼ, साचहत्य चसजषना सहकारी सचमचत
चलचमिेी, गान्तोक।
 राजकु मार छेत्री, शरद,चशचशर सन् २०१२, ‘समकालीन िारतीय
नेपाली कथाका प्रवृचतर हरू’, मोहन पी दाहाल पसम पा , ʻनेपाली जनषलʼ

८

पनेपाली िाषा साचहत्य र सांस्कृ चतबारे अनुसन्धानमूलक अद्धषवार्जषक ,
वषष १, अगोक १, नेपाली चविाग, उतर र बगोग चवश्वचवद्यलय, पचिम
बगोगाल।
 पुटप शमाष, शरद्,चशचशर सन् २०१२, ‘समसामचयक नेपाली कथा र सानु
लामाका कथामा नारी पात्र’, मोहन पी दाहाल पसम पा , ʻनेपाली
जनषलʼपनेपाली

िाषा

साचहत्य

र

सांस्कृ चतबारे

अनुसन्धानमूलक

अद्धषवार्जषक , वषष १, अगोक १, नेपाली चविाग, उतर र बगोग
चवश्वचवद्यलय, पचिम बगोगाल।
 ज्ञानन्ि अचधकारी, सन् २०१३, ̔साचहत्य, समाज र हाम्रो कतषव्यप्रचत
चझनो दृचि̕, गोबरधन बास्तोला र दलमान मुचखया पसम पा , ʻस्रटिाʼ
पद्वैमाचसक साचहचत्यक पचत्रका , वषष ३५, अगोक ६९, नवेम बर / फदसम बर,
पचश्चम चसचकम साचहत्य प्रकाशन, चसचकम।
 दीपक चतवारी, सन् २०१३, ʻचसक् फकमको नेपाली साचहचत्यक इचतहास
परम परा, स्वरूप र प्रवृचतर ʼ, नाम ची, चसचकम।
 राजकु मार छेत्री, जनवरी सन् २०१४, ‘िारतमा लेचखएका नेपाली
कथामा लोक साांस्कृ चतक सन्दिष’, सहदेव एस चगरी पसम पा , ʻचररत्रʼ
पसमालोचना चवशेषागोक , वषष २८, पूणाषगोक १३, चररत्र प्रकाशन,
कालेबुङ।
 राजबहादुर राई, जनवरी सन् २०१४, ‘समकालीन िारतीय नेपाली
कथामा पररवेश चचत्रण’, सहदेव एस चगरी पसम पा

, ʻचररत्रʼ

पसमालोचना चवशेषागोक , वषष २८, पूणाषगोक १३, चररत्र प्रकाशन,
कालेबुङ।

९

 इन्िबहादुर छेत्री, जनवरी सन् २०१४, ‘िारतीय नेपाली कथामा
सामाचजक चेतना’, सहदेव एस चगरी पसम पा , ʻचररत्रʼ पसमालोचना
चवशेषागोक , वषष २८, पूणाषङषक १३, चररत्र प्रकाशन, कालेबुङ।
 मोहन पी दाहाल, सन् २०१६, ‘मन्तव्य’, कल्पना चत्रपा ी, ʻसानु
लामाका कथामा समाजʼ, चवनायक प्रकाशन, चसलगढी।
 वत्सगोपाल, सन् २०१६, ‘सम मचत’, कल्पना चत्रपा ी, ʻसानु लामाका
कथामा समाजʼ, चवनायक प्रकाशन, चसलगढी ।
यसरी चवचिन्न समालोचक तथा लेखकहरूले सानु लामाका कथा र कथागत प्रवृचतर ,
चवशेषताहरूका बारे मा आ-आफ्ना अध्ययन र मन्तव्य प्रस्तुत गरेका छन्। अतः उक्त
उल्लेचखत लेखहरूलाई चलएर गररएको अध्ययन चनम नचलचखत बुँदाहरूमा यसरी प्रस्तुत
गनष सफकन्छ –
सानु लामाको प्रथम कथा सगोग्रह ʻकथा सम पद्ʼ प१९७४ मा इन्िबहादुर राईले
िूचमका स्वरूप ‘पाररचचयक’ लेखेका छन्। यसमा राईले लामाको कथाकाररताबारे सांचक्ष्त
जानकारी फदएका छन्। यसै कथा सगोग्रहको दोस्रो सांस्करण पसन् १९९५ चित्र घनश्याम
नेपालले ‘कथोद्घात’ लेखेका छन्। यसमा उनले सानु लामाका कथाकाररताबारे रि्पणी
गदाष पाररवाररक तथा सामाचजक अल्झोहरू पचन उनको आख्यान सांसारका कु राहरू हुन्
िनेका छन्।२
सन् १९९०मा सानु लामाको दोस्रो कथा सगोग्रह ʻमृगतृटणाʼ प्रकाचशत ियो। यस
सगोग्रहको िूचमकामा राधाकृ टण शमाषले सगोग्रहचित्रका कथाहरूको स्िु ि रूपमा चचाष गदै
सानु लामाको कथाकाररताबारे रि्पणी गरेका छन्। शमाषले सानु लामालाई चवशेष
आञ्चचलकताका कथाकार मानेका छन्।३ यसै कथा सगोग्रहलाई चलएर प्रेम थुलुङले
२

सानु लामा पसन् १९९५ , कथा सम पद्, के आर इन्िरप्राइजेस, गान्तोक, चसचकम, पृ ६

३

सानु लामा पसन् १९९० , मृगतृटणा, साचहत्य पररषद्, गान्तोक, चसचकम, पृ ग

१०

‘मृगतृटणाको पृट िूचम र पात्र पात्रा पररचय’ शीषषक फदएर ʻआधारʼ पचत्रकामा लेख प्रस्तुत
गरेका छन्।४ प्रस्तुत लेखमा प्रेम थुलुङले जीवन, समाज, व्यचक्त र पररवेशको
फक्रयाकलापमा ʻमृगतृटणाʼ-का कथाहरू नयाँ फदशा प्रदान गनष अग्रसर िएको बुचझन्छ िन्दै
सगोग्रहचित्रका हरे क कथाका पात्रहरूको पररचय फदने काम गरे का छन्।
यसरी नै चसलगढीबाि नेपाली साचहत्य प्रचार सचमचतले ʻकथाकार सानु लामा
अचिनन्दन स्माररकाʼ सन् १९९४ सालमा प्रकाचशत गरेको छ। यसचित्र इन्िबहादुर
राईद्वारा चलचखत ‘मृगतृटणा’मा हहड्दै आनन्दको मागष’ र घनश्याम नेपालको ‘सानु लामा
र उनको कथाकाररता - ‘कथा सम पद्’का सन्दिषमा’ शीषषक लेखहरू समावेश गररएका छन्।
यसका साथै मीमलाल सापकोिाले चलएको कथाकार सानु लामाको अन्तवाषताषलाई पचन
यसमा समावेश गररएको छ। यसमा इन्िबहादुर राईले ʻमृगतृटणाʼ सगोग्रहचित्रका
कथालाई दृटिान्तमा राखेर सानु लामाको कथालेखनको समीक्षा गरे का छन्। यसमा उनले
सानु लामा र उनको ʻमृगतृटणाʼ कथा सगोग्रहको सांचक्ष्त चचाष गदै मुख्यतः ʻपैयुँ िु लेको
फदनʼ कथालाई के लाउने कायष गरेका छन्। राईले उपयुषक्त लेख सानु लामाका कथामा पाइने
पाररवाररक जीवनको चचत्रणमै के चन्ित िएर नलेखेका िए तापचन कथाचित्रका
ँ
पात्रहरूको पाररवाररक सम बन्धतिष राईले औल्याएर
देखाइफदएका छन्। अतः राईले
कथामा पाइने पाररवाररक जीवनको चचत्रणतिष सगोके त िने गरेको बुचझन्छ। यसरी नै
घनश्याम नेपालले सानु लामाको कथाकाररताबारेमा अत्यन्तै गहफकलो लेख प्रस्तुत गरेका
छन्। यसलाई सानु लामाको कथाकाररताबारे हालसम म लेचखएका लेखहरूमध्ये सवषश्रेट
मान्न सफकन्छ।
गीता शमाषले सन् १९९९ सालमा ʻनेपाली लेखक कोशʼ-मा िनेकी छन् फक
िारतीय नेपाली कथा लेखनमा उज्ज्वाल नक्षत्रका रूपमा चवचशटि स्थान प्रा्त गनष

४

सी के श्रेष्ठ पसम पा सन् १९९२, आधार, िारतीय नेपाली राटरीय पररषद्, वषष ३, अगोक ९ / १०, गान्तोक, पृ ७

११

सक्षम कथाकार सानु लामाका चशटि शैलीमा लेचखएका कथा आञ्चचलकतामा सीचमत
छैनन्, तर मुक्त रूपले पररक्रमारत छन्।५
राजेन्ि िण्ीारीले सन् २००१मा ʻचसचकमका प्रमुख नेपाली कथाहरूको
चवश्लेषण र मूल्यागोकनʼ शीषषकमा प्रस्तुत गरेको चपएच ीी शोध प्रबन्धमा सानु
लामाका एकाध कथाहरूको चवश्लेषण गरेका छन्। यसमा उनले सानु लामा नेपाली
कथा क्षेत्रमा आञ्चचलक सांवेदन िएका, नारी जीवनका तथा चनम नवग य माचनसका
करुणात्मक चचत्रण कताषका रूपमा चचचनएका छन् िन्ने चवचार व्यक्त गरेका छन्।६
चुचनलाल चघचमरेले ʻपद्मश्री सम मानद्वारा चविूचषत कथाकार सानु लामाʼ पजीवनी
पुस्तक सन् २००५ सालमा प्रकाचशत गरे का छन्।७ सानु लामाको जीवनवृतर  समेिेर
लेचखएको यो प्रथम पुस्तक देचखन्छ। यसमा सानु लामाको बाल्यकालदेचख चलएर उनको
व्यचक्तत्वका चवचिन्न पािाहरूको पररचय फदइएको छ। यसैचित्र पूणष राईले ‘हाम्रा ू ला
कथाकार सानु लामा’ िनेर सानु लामाको पररचय फदएका छन्। यस्तै प्रकारले यसै वषष
प्रकाचशत चील्लीप्रसाद अचधकारीको ʻचचन्तनको च तारीʼ पुस्तकमा ‘मृगतृटणामा सांयोग
कथा हेदाष’ शीषषक लेखमा ʻसांयोगʼ कथाको कथासार मात्रै छ।८
कल्पना चत्रपा ीद्वारा सम पाफदत ʻसानु लामाका साना कथाहरूʼ पुस्तक सन्
२००७ मा प्रकाचशत िएको छ। यसमा मोहन पी दाहालले ‘प्राकथन’मा
चसचकमका चर्जचत कथाकार सानु लामाको ‘कथा सम पद्ʼ सम पचतर शाली छ, ʻगोचजकाʼ

५

घिराज िट्टराईपसम पा सन् १९९९, नेपाली लेखक कोश, लक्ष्मीप्रसाद देवकोिा प्रचतष्ठान, का माी ,ँ पृ ६७३

६ राजेन्ि िण्ीारी पसन् २००१ , चसचकमका प्रमुख नेपाली कथाहरूको चवश्लेषण र मूल्यागोकन, उतर र बगोग
चवश्वचवद्यालयमा प्रस्तुत चपएच ीी शोध प्रबन्ध, पचिम बगोगाल, पृ १५४
७

चुचनलाल चघचमरे प सन् २००५ , पद्मश्री सम मानद्वारा चविूचषत कथाकार सानु लामा पजीवनी पुस्तक , नेपाली

साचहत्य पररषद्, गान्तोक
८

चील्लीप्रसाद अचधकारी पसन् २००५ , चचन्तनको च तारी पसाचहचत्यक चचाष , चनमाषण प्रकाशन, नाम ची, दचक्षण

चसचकम, पृ ४

१२

गल्पगुच्छ ग रवशाली र ʻमृगतृटणाʼ मूधषन्य’९ िनेर लामाका कथा सगोग्रहको चवशेषता
बताइफदएका छन्। यसैचित्र घनश्याम नेपालले ‘साना कथामा सानु लामा’ शीषषक
फदएर सानु लामाका लघु कथाबारे समीक्षामूलक रूपमा चचाष गरेका छन्।
पुटप शमाषले ‘समसामचयक कथाकार सानु लामाका कथामा नारी पात्र’ लेख
प्रकाचशत गरेकी छन्।१० यसमा उनले सानु लामाका कथामा पाइने चवशेषताहरू
के लाउँ दै सामाचजक पररपािी अनुकूल जीवन धान्न खो्दा चोि खाएका, व्यचक्तगत
इच्छा र चाहनामा बाँच्न पररचस्थचतका चपेिमा परे का, आर्जथक चस्थचत नराम्रो हुँदा र
गाउँ का

ू ला ालुचसत ऋण हलदा शोषणको चसकार िएका, सम पचतर वालाहरूको

शोषण गने मनोवृचतर , लोग्ने मरेपचछ रोएरै जीवन चबताउने पत्नी, व्यचक्तलाई
स्वचववेक र स्वेच्छामा रहन नफदएर त्यसप्रचत पारम पररक आदशष र रूफढका दृचटिले
हेररनु आफदमाचथ पचन कथाकारले प्रकाश पारेका छन् िन्ने कु रा उल्लेख गरेका छन्।
यसरी नै घनश्याम नेपालले ʻनेपाली साचहत्यको पररचयात्मक इचतहासʼ पुस्तकमा
सानु लामाका कथामा सरल िाषाशैलीमा सामान्य ग्रामीण वा पाररवाररक जीवनको
चचत्रण पाइन्छ िनेर िनेका छन्।११
इन्िबहादुर छेत्रीले ʻके ही साचहचत्यक समीक्षाʼ पुस्तकमा ‘समसामचयक िारतीय
नेपाली कथामा आर्जथकबोध / सामाचजकबोध’ शीषषक लेखमा िारतको पूवाषञ्चल
क्षेत्रचित्र चसचकमलाई देखाउँ दै कथाकार सानु लामाका कथाबारे चचाष गरे का छन्।
यसैक्रममा उनले

सानु

लामाको

ʻमृगतृटणाʼ

सगोग्रहका

कथाहरूमा

पाइने

चवशेषताहरूमध्ये कु नै पररवारमा मराउ पराउ परेको खण्ीमा गाउँ घरका छर
९

कल्पना चत्रपा ी पसम पा , सन् २००७, सानु लामाका साना कथाहरू, ग्रीन चहल प्रकाशन, दार्जजचलङ, पृ ७

१०

पुटप शमाष पसन् २००८ , ʻिाषा साचहत्य चवचरणʼ पसमालोचना सगोग्रह , चनमाषण प्रकाशन, चसचकम, पृ

१२८
११

घनश्याम नेपाल पसन् २००९ , ʻनेपाली साचहत्यको पररचयात्मक इचतहासʼ पसांशोचधत र पररवदषचधत

सांस्करण , एकता बुक हाउस, पचिम बगोगाल, पृ २१३

१३

चछमेकीहरू आएर एकजुि िई कायष उताने, सांवेदना व्यक्त गने आफद कु राहरूको चचाष
गरेका छन्।१२ अथाषत् एउिा पररवारचित्र हुने तथा हुन सने सम िाव्य घिनाहरू सानु
लामाका कथामा प्रशस्तै पाइन्छन् िनेर उनका कथामा पाइने पाररवाररक जीवनको
चचत्रणतिष सगोके त गरेको बुचझन्छ। यसमा उदाहरण स्वरूप लामाका ʻरम मीमा
चसवेन्स एउिा अनुक्रमʼ र ʻपैयुँ िु लेको फदनʼ कथालाई चलएका छन्। उनको यस
लेखमा सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणतिष पचन ध्यानाकर्जषत
देचखन्छ। यसै लेखलाई चित्र के ही हेरिे र नगरी सन् २०१४मा सहदेव एस चगरीको
सम पादनमा प्रकाचशत ʻचररत्रʼ पसमालोचना चवशेषागोक मा ‘िारतीय नेपाली कथामा
सामाचजक चेतना’ शीषषक मात्रै पररवतषन गरे र प्रकाचशत पचन गरेको पाइन्छ।
सन् २०१०मा घनश्याम नेपालको सम पादनमा प्रकाचशत ʻअचिज्ञानʼ-मा सचवता
तामाङले ‘सानु लामाको कथा सम पद् कथा सगोग्रहका नारी पात्र’ शीषषक फदएर लेख
प्रस्तुत गरेकी छन्। यसमा नारीवादी दृचिकोणबाि नारी पात्रलाई के लाइएको छ।१३
कचवता लामाले ʻअनुशीलनʼ पलेखहरूको सगोग्रह मा ‘नेपाली कथामा सामाचजक
आलोचनाको चवशेषता’ शीषषक लेखचित्र सानु लामाको कथाकाररतामाचथ प्रकाश
पारे को पाइन्छ। यसमा उनले स्वस्थ समाज चनमाषणको चाहना सानु लामाचित्र
अवश्य नै छ, त्यसप्रचत चयनी बढी सांयमतापूवषक चचन्तन गरे र कलम चलाउँ छन् १४
िनेर िनेकी छन्। उनका चवचारमा सानु लामाका कथाहरूमा चनम नमध्यम वग य
समस्या, पाररवाररक तनाउ र चवघिनको चस्थचत, ग्रामीण जीवनका प्रमुख पक्ष,
सामाचजक चवकृ चत, आर्जथक द्वन्द्व आफद चवषयहरू प्रमुख रहेको बुचझन्छ। अत: उनले

१२

१३

इन्िबहादुर छेत्री पसन् २००९ , ʻके ही साचहचत्यक समीक्षाʼ, दुगाषगीी, चसलगढी, पृ ६०
घनश्याम नेपाल पसम पा सन् २०१०, अचिज्ञान पशोधमूलक अद्धषवार्जषक , वषष १, अगोक १, नेपाली

चविाग, उतर र बगोग चवश्वचवद्यालय, पचिम बगोगाल, पृ २४
१४

कचवता लामा पसन् २०१० , अनुशीलन पलेखहरूको सगोग्रह , माया प्रकाशन, दार्जजचलङ, पृ ७७

१४

पाररवाररक जीवन पचन सानु लामाका कथाहरूमा पाइने एउिा चवशेषता नै हो िन्ने
कु रातिष सगोके त िने गरेको देचखन्छ। यसो िए तापचन हालसम म उनले यस
चवषयलाई नै प्रमुखता फदएर कु नै लेखाफद लेखेको िने पाइएको छैन।
सन् २०१०मा फदवाकर प्रधानको सम पादनमा प्रकाचशत ʻस्माररकाʼचित्र पुटकर
पराजुलीले ‘िारतीय नेपाली कथाका प्रवृचतर ’ शीषषक लेखमा िारतेली नेपाली
कथाकारका कथाहरूलाई समेिेका छन्। यसै क्रममा उनले पाररवाररक जीवनको
सुखद पररवेशको चनमाषण गदै सरल िाषा शैलीमा लेचखएका सानु लामाका
कथाहरूले मानवीय सांवेदनाका चवचवध तरे ली तरे लीलाई स्पशष गनष सके का छन् िनेर
कथाकार सानु लामाका कथाबारे रि्पणी गरेका छन्।१५ वस्तुत: पराजुलीले सानु
लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण स्पि रूपमा रहेको छ िन्ने कु रातिष
सगोके त गरे को बुचझन्छ।
सन् २०१०मा प्रकाचशत ʻअनुशीलनʼमा िूपेन तामाङले ‘सानु लामाका कथामा
नारी’ शीषषक फदएर लामाका कथामा पाइने नारी पात्रको प्रयोग के लाउने काम गरेका
छन्।१६ कु नै कथामा चचचत्रत नारी पात्रलाई के लाउने क्रममा ती नारीले गदाष कथामा
िएको पररवारमा के कस्ता समस्याहरू आइपरे का देचखन्छन् त्यस प्रश्नतिष िने
लेखकको ध्यान गएको देहखदैन। वास्तवमा कथामा चचचत्रत पररवारमा नारी पात्रले
गदाष पाररवाररक जीवनमा अनेक ँ प्रकारका हेरिे रहरू देचखने गदषछन्। तर िूपेन
तामाङले यसो नगरे र कथाकार सानु लामाका कथामा िएका नारी पात्रको
चररत्रलाई मात्रै के लाउने काम गरे का छन्।

१५

फदवाकर प्रधान पसन् २०१० , स्माररका पअन्तराषचिय सांगोष्ठी नेपाली िाषा र साचहत्य : चवकास एवम्

काशी चहन्दू चवश्वचवद्यालय कला सगोकाय, िारतीय िाषा चविाग पप्रकाशक , पृ ८७
१६

योगेश पन्त पसम पा पसन् २०१० , अनुशीलन पसाचहत्य सामचयकी , वषष १, अगोक १, पचश्चम बगोगाल :

अनुशीलन पररवार उतर रबगोग चवश्वचवद्यालय पररसर, पृ १८

१५

सन् २०११मा पुटकर पराजुलीको सम पादनमा प्रकाचशत ʻअचिज्ञानʼ-मा रेनुका
तामाङले ‘सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवन’ शीषषक फदएर लेख प्रस्तुत गरेकी
छन्। यसमा उनले कथाकार सानु लामाका कथामा पाइने पाररवाररक जीवनबारे
अध्ययन प्रस्तुत गरेकी छन्।१७ अद्यावचध सानु लामाका कथामा पाइने पाररवाररक
जीवन शीषषक फदएर यसबारे अध्ययन गररएको यही लेखबाहेक अरू िेरिएको छैन।
अजुषन यावाको सम पादनमा प्रकाचशत

ʻअचियानʼमा पारसमचण समले

‘समकालीन चसचकमेली कथा : सवेक्षणात्मक अध्ययन’ शीषषक फदएर लेखेको
िूचमकास्वरूप लेखमा सांक्षेप रूपमा कथाकार सानु लामाका कथामा पाइने
चवशेषताबारे चचाष गरेका छन्।१८ यसो गने क्रममा उनले तर सानु लामाका कथामा
पाइने चवशेषतामध्ये पाररवाररक जीवनको चचत्रणतिष िने सगोके तसम म पचन गरेका
छैनन्। यसरी नै राजकु मार छेत्रीले ʻचसजषनाको समालोचनाʼ पुस्तकमा ‘सानु लामाको
कथाकाररता, चवश्लेषण तथा मूल्यागोकन’ शीषषक लेख समावेश गरेका छन्। यसमा
सानु लामाको कथाकाररताबारे रि्पणी गररएको िए तापचन उनका कथामा पाइने
पाररवाररक जीवनको चचत्रण पचन एउिा मुख्य चवशेषता रहेको कु रातिष लेखकको
ध्यान गएको िने देहखदैन।
यसरी नै घनश्याम नेपालले ʻचवधा चवचवधाʼ पुस्तकमा ‘कथा सम पद्का सानु
लामाको कथाकाररता’ शीषषक लेख प्रस्तुत गरेका छन्।१९ यो वस्तुतः १९९४मा
प्रकाचशत लेखकै पुनर्जलचखत रूप मात्रै हो। यसमा नेपालले सानु लामाका कथाका
मूलस्वर नै करुणा हो िन्ने कु रामाचथ चवशेष जोी फदएका छन्। यसका अचतररक्त सानु

१७

पुटकर पराजुली पसम पा पसन् २०११ , ʻअचिज्ञानʼ पनेपाली अद्धषवार्जषक शोधपचत्रका , वषष २, अगोक ३,

उतर र बगोग चवश्वचवद्यालय, पृ ६४
१८

अजुषन यावा पसम पा पसन् २०१२ , ʻअचियानʼ पकथा चवशेषागोक , वषष ५, सामचयक नेपाली साचहचत्यक

सगोकलन, चसचकम, , पृ ८
१९

घनश्याम नेपाल पसन् २०१४ , चवधा चवचवधा पलेखाफद सगोग्रह , उपमा प्रकाशन, कालेबुङ, पृ ८०

१६

लामाका कथामा चचचत्रत पात्र तथा कथावस्तु चनम नमध्यम वग य समाजबाि
चलइएका छन् िन्ने कु रा पचन व्यक्त गरे का छन्। यसका साथै लामाका कथाहरू
सांवेदनाशील हृदय िएका पा कहरूका चनचम त िने चम ा फकचसमका छन् िन्ने मत
पचन प्रकि गरेका छन्।
कल्पना चत्रपा ीले ʻसानु लामाका कथामा समाजʼ शीषषक पुस्तक सन् २०१६मा
प्रकाचशत गरेकी छन्। उनले सन् २००७मा उतर र बगोग चवश्वचवद्यालयको नेपाली
चविागबाि ‘सानु लामाका कथाहरूको समाजशास्त्रीय अध्ययन’ शीषषकमा एम फिल
तहमा तयार पाररएको लघु शोधप्रबन्धलाई नै पुस्तकाकार फदइएको हो। अत: उनले
त्यसैमा गररएकै कु राहरूलाई मात्रै प्रस्तुत गरे की छन् िने सन् २००८मै प्रकाचशत
िइसके को सानु लामाको तेस्रो कथा सगोग्रह ʻसूयषको तेस्रो फकरणʼ-चित्रका
कथाहरूबारे पचन कु नै चचाष समावेश गरेकी छैनन्। यद्यचप उनले सानु लामाका जचत
कथाहरूको यसमा अध्ययन प्रस्तुत गरेकी छन्, त्यसमा पाइने सामाचजक, साांस्कृ चतक,
राजनीचतक, धार्जमक, आर्जथक, मनोवैज्ञाचनक, शैचक्षक तथा प्रे म आफद पक्षहरूलाई खुबै
सम यक् प्रकारले चवश्लेषण गने काम गरेकी छन्।
यसरी नै २०१७ मा कु शल छेत्रीले पचन ʻब द्ध दशषनका सन्दिषमा सानु लामाका
कथाहरूʼ शीषषक पुस्तक प्रकाचशत गरेका छन्। यो पुस्तक वस्तुतः उनले सन्
२०१५मा चसचकम चवश्वचवद्यालयको नेपाली चविागबाि ʻसानु लामाका कथामा
ब द्ध दशषनको प्रिाव, चवश्लेषणात्मक अध्ययनʼ शीषषकमा एम फिल तहमा तयार
पाररएको लघु शोधप्रबन्धलाई नै पुस्तकाकार फदइएको हो। यसमा ब द्ध दशषनको
प्रिावका आधारमा पाइने सानु लामाका कथाहरूको अध्ययन प्रस्तुत गने प्रयास
गरेका िए तापचन दाशषचनक सन्दिषहरूको सदुचचत दृटिान्तीकरण र अपेचक्षत
गम िीरतासँगको चवश्लेषण िने हुन सके को पाइँ दन
ै ।

१७

सानु लामाका कथामा चचचत्रत पाररवाररक जीवनलाई नै चलएर अद्यावचध रे नुका
तामाङको उपयुषक्त लेखबाहेक कु नै शोधमूलक कायष िएको पाइँ दन
ै । यद्यचप लामाका
कथालाई

चलएर

चवचिन्न

दृचटिकोणबाि

अध्ययन

प्रस्तुत

गदै

चवचिन्न

चवश्वचवद्यालयबाि एम ए तथा एम फिल तहसम म लघु शोधप्रबन्ध िने प्रस्तुत
गररसके का छन्। यहाँ चतनै लघु शोध प्रबन्धहरूको समीक्षात्मक चववरण सगोक्षेपमा
प्रस्तुत गररन्छ –
ँ े सन् १९९५ सालमा चत्रिुवन चवश्वचवद्यालयबाि ‘सानु
दैवकी देवी सेढाईल
लामाको कथाकाररता’ चवषयमा एम ए शोध पत्र प्रस्तुत गरे की छन्। उनले सानु
लामाका कथामा पाइने सामाचजक चवषयवस्तुचित्र पररवारके चन्ित कथाहरू िनी
उपशीषषक फदएर कथामा पाइने पाररवाररक जीवनको चचत्रणमा के चन्ित कथाहरूको
नाम मात्रै िए पचन उल्लेख गरेकी छन्। उनले कमला, बलराम थापाको कथा, तृचषत
मरूद्यान, ्योचतचबनाको उ्यालो र पाहुना आफद कथामा सानु लामाले पाररवाररक
सांस्कारमा हुकष ने व्यचक्तको पाररवाररक दाचयत्त्व, चस्थचत, आदशष तथा पाररवाररक
चवघिन चवकृ चत आफद चवषयलाई समेिेर पररवारचित्रका चवचवध पक्षलाई दे खाएकी
छन्।२० अत: सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण पाइन्छ िन्ने कु रा
ँ े पचन आफ्नो शोध पत्रमा स्वीकार गरेको बुचझन्छ।
सेढाईल
रचबना राईले सन् २०००मा ʻसानु लामाका कथाहरूमा प्रचतचवचम बत चसचकमे
जन जीवन एक अध्ययनʼ शीषषकमा उतर र बगोग चवश्वचवद्यलयको नेपाली चविागबाि
स्नातकोतर र तहमा लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत गरे की छन्। यसमा सानु लामाका कथामा
पाइने चसचकमे जन-जीवनबारे सचगोक्ष्त रूपमा समीक्षा रहेको पाइन्छ।
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दैवकी देवी सेढाई ँ पसन् १९९५ , ʻसानु लामाको कथाकाररताʼ पलघु शोध पत्र , नेपाली के न्िीय चविाग,

चत्रिुवन चवश्वचवद्यालय, कीर्जतपुर, पृ १२४

१८

कल्पना

चत्रपा ीले

सन्

२००७

सालमा

ʻसानु

लामाका

कथाहरूको

समाजशास्त्रीय अध्ययनʼ शीषषकमा एम फिल तहमा लघु शोधप्रबन्ध उतर र बगोग
चवश्वचवद्यलयको नेपाली चविागबाि प्रस्तुत गरे की छन्। यसमा सानु लामाका
कथामा रहेका सामाचजक, आर्जथक, साांस्कृ चतक तथा धार्जमक आफद पक्षहरूको अध्ययन
िएको छ।
रेनुका तामाङले उतर र बगोग चवश्वचवद्यालयको नेपाली चविागबाि सन् २०१०
मा ʻसानु लामा र पूणष राईका कथामा नारीʼ शीषषकमा एम फिल तहमा लघु शोध
प्रबन्ध प्रस्तुत गरेकी छन्। यसमा उनले दुवै कथाकारका कथामा पाइने नारी पात्रलाई
नारीवादी दृचटिकोणले के लाउने काम गरेकी छन्। यस लघु शोध प्रबन्धमा सानु
लामाका कथा के लाउँ दा एउिा पररवारचित्र रहेका सदस्यहरूमध्ये नारी र पुरुषमाझ
के कस्तो सम बन्ध देखाइएको छ त्यसबारे चचाष गने क्रममा पाररवाररक जीवनको पचन
सांक्षेपमा उल्लेख गररएको पाइन्छ।
कु शल छेत्रीले चसचकम चवश्वचवद्यालयको नेपाली चविागबाि सन् २०१५मा
सानु लामाका कथामा ʻब द्ध दशषनको प्रिाव, चवश्लेषणात्मक अध्ययनʼ शीषषकमा एम
फिल तहमा लघु शोधप्रबन्ध प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा कथाकार सानु लामाका
कथामा पाइने ब द्ध दशषनको प्रिावबारे चचाष तथा चवश्लेषण गने काम मात्रै गररएको
छ।
यसरी चवचिन्न प्रकारले सानु लामाका कथाको अध्ययन गररएको पाइए तापचन
आजसम म चुचनलाल चघचमरे, कल्पना चत्रपा ी र कु शल छेत्रीका उपयुषक्त तीनविा
कृ चतबाहेक उनका बारेमा अन्य कु नै पचन पुस्तकाकार कृ चत प्रकाचशत िएको देहखदैन।
सानु लामाका कृ चतहरूलाई चलएर हालसम म जे जचत अध्ययन िएको छ, त्यो पचन
स्िु ि रूपमा रि्पणीमूलक समीक्षा तथा जानकारी फदने उद्देश्यले लेचखएका
पररचयात्मक लेखहरूको सगोख्या मात्रै धेर रहेको िेरिएको छ। यसैले उनको साचहत्य
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लेखनको चवस्तृत अध्ययन तथा चवश्लेषणको काम अपूणष नै रहेको छ। उनका
चवषयमा सामान्य रूपमा जे जचत पूवष अध्ययन िएका छन् ती सबै खोजेर चतनको
चववरण यहाँ समेट्टने प्रयास गररएको छ। यसै क्रममा के ही पत्र-पचत्रका तथा के ही
सम पाफदत पुस्तकमा नेपाली कथाहरूको चवश्लेषण गने क्रममा सानु लामाका कथाको
पचन सामान्य रूपमा उल्लेख तथा चचाष गररएको र उनका कथाहरू पढेर व्यचक्तगत
रूपमा उनलाई पत्रमािष त् के ही जनाइएका कु राहरू पचन यस शोध प्रबन्धको तयारी
गने क्रममा उपयोगी रहेका छन्।
यी अध्ययनहरूमध्ये अचधकाांशत: चवचिन्न पचत्रकाहरूमा छाचपएका लेख तथा
सम पाफदत ग्रन्थका िूचमकामा प्रसगोगवश गररएको उल्लेखका रूपमा मात्र छन्। यसै
चवषयमा के चन्ित िई गररएका अध्ययनका रूपमा िने अद्यावचध रे नुका तामाङको
ʻसानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणʼ लेख मात्र देखापदषछ। यद्यचप
सानु लामाका कथाहरूको चचाष गदाष प्रसगोगवश िए पचन के ही मात्रामा पररवार तथा
पाररवाररक जीवनसँग सम बचन्धत घिना तथा कु राहरूबारे उल्लेख िने गररएको
पाइन्छ। सानु लामाका कथाको मूल िाविूचम सामाचजक एवम् पाररवाररक जीवनमा
आधाररत पाइन्छ तापचन यही मूल पक्षकै चाहह अध्ययन अद्यावचध अपेचक्षत रहेको
पाइन्छ। अतः उनको कथा लेखनको यही पक्ष चवशेषलाई के न्िीय चवषय स्वरूप ग्रहण
गरी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तयार पाररएको छ।

१.५ शोधको अवश्यकता र औचचत्य
सानु लामाका कथाबारे िएको पूवषकायषको सवेक्षणबाि के कु रा स्पटि हुन्छ िने
हालसम म लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणलाई नै चलएर कथाको
अध्ययन र चवश्लेषण गरी कु नै शोधप्रबन्ध तयार पाररएको पाइँ दन
ै । सानु लामा
आफ्नो समकालीन सामाचजक जीवन र पररवेशको कथाकारका रूपमा चर्जचत छन्,
तर त्यही सामाचजक जीवनका आधारिूत एकाइका रूपमा पररवार र पाररवाररक
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जीवनप्रचत उनी के कचत सचेत र आग्रही देचखन्छन् त्यसको चवश्लेषण र मूल्यागोकन
हुनु आवश्यक छ। उनका कथामा प्रायः घिनाहरू पाररवाररक चवषयचसत जोचीएर
बसेका देचखन्छन्। कथामा पररवारचित्रका चवचवध पक्षको चवश्लेषण समेत िएको
पाइन्छ । यसैले सानु लामाले कथामा प्रयोग गरेका पाररवाररक कु राहरू कथाअनुरूप
र सुहाउँ दा पचन देचखन्छन्। उनी सामाचजक एवम् पाररवाररक जीवनका िाचषक
चचत्रकार हुन्। नेपाली समाजमा प्रचचलत पाररवाररक सांस्थाको के -कस्तो चचत्र उनले
कथामा उतारेका छन् सो हेरेर उनका कथाको मूल्यागोकन गररनु आवश्यक छ। तसथष,
प्रस्तुत चवषयमा गररनु पने चवशद अध्ययन अद्यावचध नपाइएको हुनाले यसैलाई शोध
समस्या स्वरूप ग्रहण गरी यसबारे उपयुक्त उतर र खो्नु आवश्यक र औचचत्यपूणष कायष
रहेको कु रा स्वतः स्पटि छ। यसै त्यलाई के न्िमा राखी शोध प्रबन्ध तयार पाने काम
गररएको छ।

१.६ शोधकायषको सीमागोकन
अध्येताको चवषयको गहनता, चवस्तृतता तथा चवचवध आयाम र पािाहरूलाई
चनधाषररत क्षेत्र र त्यसका सीमाचित्र रही अध्ययन गदाष अध्ययनले सन्तुचलत मापदण्ी
पाएको हुन्छ। यो शोध प्रबन्ध कथाकार सानु लामाका आद्यावचध प्रकाचशत
कथाहरूमा पररवारको चस्थचत र पाररवाररक जीवनको प्रत्यगोकनको चवश्लेषणात्मक
अधययनमा के चन्ित छ। पररवारको अवधारणा र यसको सांरचनाका सन्दिषमा पाइने
समाजवैज्ञाचनक पररिाषाहरूलाई आधार स्वरूप ग्रहण गरी चतनका आलोकमा सानु
लामाका अद्यावचध प्रकाचशत कथाहरूमा रहेको पाररवाररक जीवनका सन्दिषहरूको
अध्ययनमा यो शोधकायष के चन्ित छ।
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१.७ शोधचवचध
प्रस्तुत शोधकायषमा मुख्य रूपले चमश्र अनुसन्धान पद्धचत अवलम बन गररएको छ। यस
क्रममा अचधकतः गुणात्मक शोध पद्धचत अवलम बन गररएको छ र यथावसर
पररमाणात्मक चवचध पचन प्रयोग गररएको छ। यी दुवै पद्धचतको अवलम बन चनम न
चलचखत कायषहरूका लाचग िएको छ।

१.७.१ सामग्री सगोकलन चवचध
आवश्यक सामग्री सगोकलनका लाचग मुख्य रूपले पुस्तकालीय अध्ययन चवचध र क्षेत्र
अध्ययन चवचध यी दुईविा स्रोतको प्रयोग गररएको छ।

अ पुस्तकालयीय अध्ययन चवचध
यो शोध प्रबन्ध तयार पादाष चवचिन्न पुस्तकालयचतर गएर सामग्री सगोकलन गने
काम गररएको छ। यसो गने क्रममा उतर र बगोग चवश्वचवद्यालयको के न्िीय
पुस्तकालय, उतर र बगोग चवश्वचवद्यालयको नेपाली चविागीय पुस्तकालय र चहन्दी
चविागीय पुस्तकालय, गान्तोक पूवष चसचकमको के न्िीय पुस्तकालय, गान्तोकको
चनमाषण पुस्तकालय, सानु लामाको चनजी पुस्तकाल आफद प्रमुख रहेका छन्। यसका
साथै इन्िरनेिका माध्यमद्बारा पचन शोधसँग सम बचन्धत सामग्रीहरू खो्ने काम पचन
गररयो।

आ क्षेत्र अध्ययन चवचध
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सानु लामाक कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण िएको हुँदा
सानु लामाका कथाकृ चतहरू र उनका कथाहरूलाई चलएर लेचखएका पुस्तुकहरूलाई
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यहाँ सामग्रीको रूपमा ग्रहण गररएको छ। शोध प्रबन्ध तयार पाने कामका चनचम त
गररएको

शोधकायषअन्तगषत

शोधकताषद्वारा

सम बचन्धत

व्यचक्त

एवम्

साचहत्यकारहरूबाि आवश्यक जानकारी हलदै सामग्री प्रा्त गने काम गररयो। यसका
साथै सहयोगी बन्धुहरूको व्यचक्तगत सगोकलनबाि र उनीहरूको सहयोगद्वारा पचन
सामग्री सगोकलन गररएको छ। पुस्तकालयहरूमा प्रा्त हुन नसके का सामग्री
जुिाउनका चनचम त सम बचन्धत चवज्ञजनचसत िेिघाि गरी अन्तवाषताष चलएर पचन
सामग्री सगोकलन गने काम गररएको छ।

१.७.२ सैद्धाचन्तक ढाँचा वा चवश्लेषण चवचध
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तयार पानषका चनचम त उपलब्ध सामग्रीहरूको चवश्लेषण गरेर
सैद्धाचन्तक ढाँचा चनमाषण गने काम यस शोधकायषमा गररयो। उपलब्ध सामग्रीहरूको
चवश्लेषण र मूल्यागोकनद्वारा चनटकषषमा पुग्ने क्रममा यस शोधकायषमा चवशेषतः
पाश्चात्यका साथै पूव य चचन्तकहरूद्वारा पररवारसँग सम बचन्धत सान्दर्जिक चसद्धान्त
र पद्धचतहरूलाई अ्नाइएको छ। शोधसँग सम बचन्धत प्रा्त सामग्रीहरूको अवलोकन
मानवशास्त्री एवम् समाजशास्त्रीहरूले गरेको पररवारका वग करणका आधारमा
अध्ययन गररएको छ। यसका साथै सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको
चचत्रणको अध्ययन मुख्यतः सांयुक्त र असांयुक्त पररवार, पाररवाररक सदस्यहरूको
सगोख्या, चववाह, चनवास, चशक्षा र अचशक्षा, आधुचनकता र सनातनता, आर्जथक
सम पन्नता र चवपन्नता, पाररवाररक साइनो सम बन्धका आधारमा, पररवारमा रहेको
साांस्कृ चतक तथा नैचतक मूल्य र मान्यता आफदका आधारमा गररएको छ। यस शोध
प्रबन्धमा सानु लामाका कथामा वर्जणत पररवारका सदस्यहरूमाझ देचखने चवचिन्न
सम बन्धहरूको पचन चवस्तृत रूपमा अध्ययन गने कायष िएको छ। यसका अचतररक्त
पाररवाररक जीवनमा के चन्ित आधुचनक िारतीय नेपाली कथाको अध्ययन गने काम
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पचन यस शोध-प्रबन्धमा िएको छ। यसअन्तगषत िारतीय नेपाली कथाकारहरूका
कथा र सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण चवषय चलएर पाइने
साम य र वैषम य छु ट्टयाउने प्रयास पचन गररएको छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धमा पाद रि्पणी राख्ने, िोन्िको आकार, पचगोक्तमाझ पृष्ठका
चारैचतर ाउँ छोड्ने जस्ता काममा ʻएम एल ए ह्यान्ीबुक िर राइिसष अि ररसचष
पेपरʼ, सात ँ सांस्करण र कु मार प्रधानको सम पादनमा प्रकाचशत ʻनेपाली लेखन शैलीʼ
िारतीय िाषा सांस्थान, मैसुर अकादमी, गान्तोक, सन् २०११लाई आधार
बनाइएको छ। शोधकायषका चनचम त अ्नाइएका सन्दिष पुस्तकहरूका प्रकाशन साल र
प्रकाशन सांस्था शोधकताषले प्रयोग गरेका ती ग्रन्थहरूका सांस्करणमा आधाररत छन्।
पुस्तकका जुन-जुन सांस्करण शोधकताषलाई प्रा्त िए चतनैका प्रकाशन साल र
प्रकाशन सांस्था सन्दिष सूचीमा प्रस्तुत गररएको छ।

१.८ शोधकायषको सगोग न
अध्ययन सुचवधाका चनचम त प्रस्तुत शोध प्रबन्धलाई छविा अध्यायमा चविाजन गरी
यसको रूपरेखा तयार गररएको छ। यसको पचहलो अध्यायको शीषषक ʻशोध पररचयʼ
छ। यसचित्र शोधको शीषषक, शोध-समस्याकथन, शोधकायषको उद्देश्य, पूवषकायषको
सवेक्षण, शोधकायषको औचचत्य, शोधकायषको सीमागोकन, शोधचवचध र िावी
शोधकताषलाई सुझाउ जस्ता चवषयहरू रहेका छन्।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको दोस्रो अध्यायको शीषषक ʻपररवार एवम् पाररवाररक
जीवनʼ रहेको छ। यस अध्यायमा शोधकायषको सैद्धाचन्तक ढाँचाबारे अध्ययन प्रस्तुत
गररएको छ। यसो गने क्रममा पररवार शब्दको अथष, पररिाषा र प्रकृ चत, पररवारका
प्रकायष, पररवारका चवशेषता, पररवारका प्रकार, नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनका
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चवशेषता र प्रकार, नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनको बद्लँदो स्वरूपका मूल
कारणहरू आफद बारेमा अध्ययन र चवचार प्रस्तुत गने काम गररएको छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको तेस्रो अध्यायको शीषषक ʻकथाकार सानु लामाको व्यचक्तत्व
र कृ चतत्वको पररचयʼ रहेको छ। यसचित्र कथाकार सानु लामाका जन्म र नाम,
बाल्यकाल, चशक्षा, कमषमय जीवन, वैवाचहक र पाररवाररक जीवन, साचहचत्यक र
साचहत्येतर क शल आफद चवषयहरूको पररचयात्मक अध्ययन यस अध्यायमा रहेको
छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको च थो अध्यायमा ʻसानु लामाका कथामा पाररवाररक
जीवनको चचत्रणʼ-बारे अध्ययन गररएको छ। यसचित्र सानु लामाका कथामा पाइने
पाररवाररक जीवनको चचत्रणबारे गहण अध्ययन गने काम िएको छ। यसका साथै
यसै अध्यायमा सानु लामाको कथाकाररताबारे सांक्षे्त रूपमा चचाष पचन गररएको छ।
यस शोध प्रबन्धको पाँच ँ अध्यायको शीषषक ʻपाररवाररक जीवनमा के चन्ित
आधुचनक िारतीय नेपाली कथाʼ रहेको छ। यसअन्तगषत आधुचनक िारतीय नेपाली
कथामा चचचत्रत पाररवाररक जीवनको चचत्रण, आधुचनक िारतीय नेपाली कथामा
चचचत्रत पाररवाररक सम बन्धहरूको अध्ययन, आधुचनक िारतीय नेपाली कथामा
चचचत्रत पाररवाररक समस्याहरूको चववरण, पाररवाररक जीवनमा के चन्ित सानु
लामाका कथा र िारतीय अन्य कथाकारहरूका कथामा पाइने साम य र वैषम य जस्ता
उपशीषषकहरू फदएर अध्ययन तथा चवश्लेषण गने काम गररएको छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको अचन्तम तथा छैि ँ अध्यायमा ʻशोधकायषका उपसांहार र
चनटकषषʼ प्रस्तुत गररएको छ। उपसांहार अांशमा शोध प्रबन्धका पूवषपत अध्यायहरूमा
गररएका कायषहरूको साररूप प्रस्तुत गने काम गररएको छ। यसको चनटकषष अांशमा
प्रस्तुत शोधकायषबाि प्रा्त चनटकषषलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गने काम गररएको छ।
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यसपचछ शोधकायषका चनचम त प्रयोग गररएका पुस्तक र पत्र-पचत्रकाको सूची साथै
पररचशटि राचखएको छ।

१.९ शोध प्रबन्धको प्ररूप
प्रस्तुत शोध प्रबन्धमा चवषयको वग करण यसरी गररएको छअध्याय एक

शोधकायषको पररचय।

अध्याय दुई

पररवार एवम् पाररवाररक जीवन।

अध्याय तीन

कथाकार सानु लामाको व्यचक्तत्व र कृ चतत्वको पररचय।

अध्याय चार

सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रण।

अध्याय पाँच

पाररवाररक जीवनमा के चन्ित आधुचनक िारतीय नेपाली
कथा।

अध्याय छ

उपसांहार र चनटकषष।
सन्दिष सूची।

१.१० िावी शोधकताषलाई सुझाउ
प्रस्तुत शोधकयाषको अनुिवका आधारमा कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणमाचथ
शोधकायष गनष चाहने िावी शोधकताषहरूलाई चनम नचलचखत चवषयहरूमा शोधकायष गनष
सुझाउ फदइन्छ –
क) आधुचनक नेपाली कथामा पाररवाररक जीवनको चचत्रणको अध्ययन।
ख) नेपाली कथामा चचचत्रत पररवारमा देचखने लैचगोगक सगोघषषको अध्ययन।
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दोस्रो ऄध्याय

२. पररवार एवम् पाररवाररक जीवन

२.१ पररवारको ऄर्थ र पररभाषा
पररवारमा हरे क सदस्यको अअफ्नै स्र्ान र भूममका हुन्छ। यसैऄनुसार पाररवाररक
कायथ हुने गदथछन्। पररवारलाइ पररभामषत गने सम्बन्धमा कमत सदस्य रहनु पदथछ ?,
यसबाट के कस्ता सामामजक कायथ हुन सक्छ?, पररवारको मवश्लेषामा कु नै समाज र
संस्कृ मतको अअफ्नै मान्यता रहन्छन् कक?, पररवारको कत्रो अकार हुन सक्तछन्?
अकद कु रालाइ अधार बनाएर हेदाथ यसका मवशेषतामा पमन मवमभन्नता दे्न सककन्छ।
‘पररवार’ शब्दको व्या्या तर्ा चचाथ गने प्रयास सम्भवतः सबै समाजशास्त्री,
मानवशास्त्री, मवद्वान् एवम् शोधकताथहरू तर्ा ऄङ्ग्रेजी, महन्दी, नेपाली अकद भाषाका
कोशहरूले पमन मवमभन्न रूपमा ऄ्याथएको छ। यही पररभाषामध्ये के हीलाइ यहााँ
ईल्लेख गररन्छ ʻऄक्सफोर्थ रेफरेन्स मर्क्सनेरीʼ-मा पररवार त्यस्तो समूह हो, जहााँ पमत-पत्नी,
छोरा-छोरी तर्ा रक्तसम्बमन्धत व्यमक्तहरू हुन्छन् भनेर ऄ्याथएको छ। १ यसरी नै
ʻऄङ्ग्रेजी-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोशʼ-मा पमत-पत्नी र नानीहरू एकै उाईाँ मा बस्नेलाइ
पररवार भमनएको छ।२ भोलानार् मतवारीले ʻमहन्दी पयाथयवाची कोशʼ-मा कु टुम्ब, कु ल,

१ ऄक्सफोर्थ रे फरे न्स मर्क्सनेरी (सन् २००१), ऄक्सफोर्थ युमनभर्ससटी प्रेस, न्यु यकथ , पृ २९४
२ के एल कमाथचायथ र मप अर मवद्या (सम्पा), सन् २००३, ऄङ्ग्रेजी-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोश, ऄजन्ता
प्रकाशन, कदल्ली, पृ ४०५
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घर, घराना, वंश, अत्मीयजन अकद शब्दद्वारा पररवारलाइ ऄ्याथएको छ। यस्तै
प्रकारले बाबुलाल प्रधानले पमन ʻनेपाली-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली मर्क्सनेरीʼ-मा जहान,
नाताकु टुम्ब, नातेदार, व्यमक्तहरूको समूहलाइ पररवार मानेको छ। सूयथमवक्रम
ज्ञवालीद्वारा सम्पाकदत ʻनेपाली संमिप्त शब्दकोशʼ-मा “एईटै भान्सामा खाने घरका
मामनसहरू; जहान, नातेदारहरू, नाताकु टुम्ब, सजातीय व्यमक्तहरूको समूह” भनी
पररवार शब्दलाइ ऄ्याथएको छ। यसरी नै ʻनेपाली बृहत् शब्दकोशʼ-मा ‘रगत, वीयथ,
नाता, घर, ऄनुकूलता र वैवामहक सम्बन्धले संयुक्त भएका मामनसको समूह तर्ा
नातादार र कु टुम्ब अकदको समूह’३ भनी ऄ्याथएको छ।
यसरी नै पररवार शब्दलाइ पररभामषत गने क्रममा मवमभन्न मवद्वान्हरूले पमन
अअफ्नो मत ऄमघ सारेका छन्। यसै क्रममा म्याकाआवर र पेजले यसो भनेका छन् –
‘पररवार सन्तानोत्पमि एवम् पालन पोषाको व्यवस्र्ा गने ईद्देश्यले पयाथप्त रूपमा
मनमश्चत र स्र्ायी यौन सम्बन्धद्वारा पररभामषत एईटा समूह हो।’४ मेररल, एमलयट,
मनम्कफ अकदले पररवारबारे पररभाषा कदने क्रममा एकै प्रकारको मत प्रकट गरेको
बुमझन्छ। ईनीहरूका अधारमा पररवार भन्नाले पमत-पत्नी एक्लै वा नानीसाँगै रहेको
धेरै वा र्ोरै सङ्ग््या भएको स्र्ायी समूह बुमझन्छ। यसरी नै बगेस र लकले ̔पररवार
मववाह, रक्तसम्बन्ध, धमथपुत्र वा धमथपुत्री पाल्ने प्रर्ाद्वारा सम्बमन्धत व्यमक्तहरूको
यस्तो समूह हो, जसले गृहस्र्ी मनमाथा गदै अपसी ऄन्तर्क्रक्रया र ऄन्तसथन्देश मवमनमय

३ वासुदव
े मत्रपाउी र ऄन्य (सम्पा), मव सं २०६७, नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रमतष्ठान, काउमार्ौं,
पृ ७४५
४ एर एम म्याकआवर र चार्सलस एच पेज (सन् २०११), सोसाआटी, सूरमजत पमब्लके सन, कदल्ली, पृ २३८
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गरी पमत-पत्नी, अमा-बाबु, छोरा-छोरी र भाआ-बमहनीका रूपमा एईटा सामान्य
संस्कृ मत मनमाथा गरी त्यसको रिा गदथछ।̕५
मामर् ईमल्लमखत पररभाषाऄनुसार पररवारका मु्य अधारहरू मनम्न देमखन्छन् –
 नारी-पुरुषको वैवामहक सम्बन्ध,
 पमत-पत्नी र छोरा-छोरी,
 साझा मनवास, एईटै भान्सामा खाने, एईटै जगाजममन, एईटै धमथ वा
संस्कृ मतमा मवश्वास रा्ने,
 एकाऄकाथसाँग वैवामहक सम्बन्ध, रक्तसम्बन्ध तर्ा धमथपुत्री वा धमथपुत्र
पाल्ने प्रर्ाद्वारा सम्बद्ध व्यमक्तहरूको समूह,
 समाजको मौमलक एवम् अधारभूत एकाआ अकद।
सामान्यतः पररवारले व्यमक्तका अधारभूत अवश्यकताहरू जस्तै गााँस बास र कपास,
वंशरिा, यौनसम्बन्ध, सन्तानोत्पमि अकदको पूर्सतका सार्ै समाजमा मानवीय
सम्बन्धहरूलाइ स्र्ामयत्त्व प्रदान गदथछ। यो सामामजक संरचनाको सबैभन्दा सानो
एकाआ हो जहााँ व्यमक्तका मवमभन्न ककमसमका अवश्यकताहरूको पूर्सत हुन्छ। पररवार
पमत-पत्नी ईनीहरूका छोरा-छोरी सार्ै नमजकका सम्बन्धीहरूको ऄपेिाकृ त स्र्ायी
संस्र्ा हो जसलाइ मववाह, सन्तानोत्पमि, वंश नामका अधारमा व्यवमस्र्त रामखन्छ।
ऄतः सामामजक एवम् व्यमक्तगत दुवै दृमटकोा ऄनुसार पररवार समाजको एईटा
मौमलक र अधारभूत एकाआ हो। सामामजक संरचनामा पररवार नै त्यो के न्रीय एकाआ
५ मवद्याभूषा र र्ी अर सचदेवा (सन् २००२), एन आन्रोर्क्सन टु सोमसयलजी, ककताप महल, ऄलाहाबाद,
पृ २८६
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हो जसबाट समाजको मनमाथा हुन्छ र यसको मनरन्तरतालाइ ऄिुण्ा बनाआराखेको
हुन्छ।

२.२ पररवारको प्रकृ मत
पररवारको प्रकृ मतलाइ हेदाथ पररवार स्र्ायी र ऄस्र्ायी दुवै हुन्छ। यसैले पररवार
समममत र संस्र्ा दुवै हो। समममतको रूपमा पररवार पमत-पत्नी, छोरा-छोरी र ऄन्य
व्यमक्तहरूको समूह हो। यस्तो रूपमा पररवार एईटा ऄस्र्ायी समममत हो ककनभने
पररवारका सदस्यहरूको मृत्यु, नयााँ सन्तानको जन्म तर्ा मववाह मवच्छेद अकदका
कारा पररवारको अकारमा पररवतथन अईाँ दछ। व्यवमस्र्त र मनयमन्त्रत रूपका
अधारमा हेदाथ पररवार व्यमक्तको समस्त अवश्यकता पूरा गने एईटा संस्र्ा हो । यसैले
पररवारलाइ एईटा संस्र्ाको रूपमा हेदाथ यो स्र्ायी संस्र्ा देमखन्छ। पररवारमा पमत
पत्नीमाझको सम्बन्ध-मवच्छेद भएन भने तर्ा यसका सदस्यहरूको मृत्यु भएन भने यो
स्र्ायी रूपमा रहन्छ। यकद पररवारलाइ मनयम र कायथप्राालीहरूको व्यवस्र्ाका
रूपमा हेने हो भने यो एईटा संस्र्ाका रूपमा स्र्ायी देमखन्छ। यसप्रकार समाजमा
पररवारको प्रकृ मत स्र्ायी र ऄस्र्ायी दुवै रूपमा रहेको पाआन्छ।
ऄतः पररवार सम्पूाथ सामामजक संरचनामा सबैभन्दा महत्त्वपूाथ एकाआ हो।
पररवार भनेको सन्तानोत्पमि एवम् पालन पोषाको व्यवस्र्ा गने ईद्देश्यले पयाथप्त
रूपमा मनमश्चत र स्र्ायी यौनसम्बन्धद्वारा पररभामषत एईटा समूह हो। पररवार
व्यमक्तको सामामजक जीवनको मात्र मूलाधार नभएर सम्पूाथ मानवीय जीवनकै
मूलाधार हो।
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२.३ पररवारका प्रकायथ
पररवारका प्रकायथबारे मवमभन्न समाजशास्त्री तर्ा मानवशास्त्रीहरूले मवमवध मत
प्रकट गरे का छन्। लुन्र्बगथले पररवारका प्रमुख प्रकायथबारे चचाथ गरेका छन्। यसै गरी
ओगबरन, ररर्, म्याकाआभर अकदले पमन पररवारका प्रमुख प्रकायथहरूको ईल्ले ख गरेका
छन्।६ यी सबै समाजशास्त्री तर्ा मानवशास्त्रीहरूले ईल्लेख गरे का कायथहरूको मममित
स्वरूप मनम्नमलमखत छ –
२.३.१ जीववैज्ञामनक प्रकायथ
पररवारको जीववैज्ञामनक प्रकायथलाइ यौनेच्छापूर्सत, सन्तानोत्पमि र मनरन्तरता गरी
तीन भागमा मवभाजन गररएको छ।

￭ यौनेच्छापूर्सत
मामनसका अधारभूत अवश्यकताहरूमध्ये यौनसन्तुमटलाइ महत्त्वपूाथ मामनन्छ।
यसका मनमम्त पररवार नै एईटा यस्तो संस्र्ा हो जहााँ समाजद्वारा स्वीकृ त
मवमधऄनुसार मामनसले अफ्नो यौनेच्छापूर्सत गदथछ। कु नै पमन समाजले यौनसम्बन्ध
स्र्ामपत गनथका लामग मनयमहीन स्वतन्त्रता दददैन। वास्तवमा पररवार नै यौनेच्छापूर्सत
गने वैधामनक, ऄनुशामसत एवम् नैमतक स्र्ान हो।

￭ सन्तानोत्पमि
यौनेच्छापूर्सत शारीररक कक्रयाको रूपमा मात्र समाप्त हुाँदन
ै । यसको पररााम
सन्तानोत्पमिको रूपमा पमन हुन्छ। मानव समाजलाइ मनरन्तरता कदनका लामग मृत्यु
भएका सदस्यहरूको ररक्त स्र्ान पूर्सत गनथ नयााँ सदस्यहरूको जन्म हुनु अवश्यक
६ सी एन शङ्ग्कर राव (सन् २००४), सोमसयलजी ऄफ आमन्र्यन सोसाआटी, रामनगर, न्यु कदल्ली, पृ २३१
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उामनन्छ। समाजको यो महत्त्वपूाथ कायथ पररवारले नै मनवाथह गदथछ। यद्यमप
पररवारभन्दा बामहर ऄवैध सन्तानहरू पमन जमन्मन सक्तछन् तर कु नै पमन समाजले
त्यस्ता सन्तानलाइ स्वीकार गदैन। तसर्थ, पररवारका मवमभन्न प्रकायथमध्ये सन्तानोत्पमत
एईटा महत्त्वपूाथ कायथ हो।

￭ मनरन्तरता
पररवारका माध्यमले मात्र यौनसम्बन्ध रा्ने र छोराछोरी जन्माईने सामामजक
ऄमधकार भएका कारा अफ्नो पररवार वा वंश तर्ा मानव समाजको सृमटलाइ
मनरन्तरता कदने काम पररवारबाट नै हुन्छ। पररवारले नै मानव-समाजलाइ ऄमर
बनाएको छ। पररवार नै मृत्यु र ऄमरत्वको सङ्ग्गमस्र्ल हो। नयााँ िँपीीलाइ जन्माएर
पररवारले मानवजामतको मस्र्रता र मनरन्तरता कायम रा्दछ।

२.३.२ शारीररक प्रकायथ
पररवारको यस प्रकायथलाइ पमन तीन भागमा मवभाजन गरी ऄध्ययन गररएको पाआन्छ।
ती हुन् शारीररक संरिा, मशशुहरूको लालन पालनको व्यवस्र्ा र गााँस, बास र
कपासको व्यवस्र्ा।

￭ शारीररक संरिा
पररवारले अफ्ना सदस्यहरूलाइ शारीररक संरिा प्रदान गदथछ। ऄसहायावस्र्ा,
शैशवकाल, रुग्ाावस्र्ा, वृद्धावस्र्ा, दुघथटना अकद भएको बेला पररवारले नै अफ्ना
सदस्यहरूको हेरचाह गदथछ ।
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￭ मशशुहरूको लालानपालानको व्यवस्र्ा
पररवारमा एईटा नयााँ सन्तानको जन्म भएपमछ त्यस मशशुको लालनपालन गने
महत्त्वपूाथ कायथ पमन पररवारले नै गदथछ। मवश्वका ऄनेकौ ाँ प्रााीहरूका तुलनामा
मामनस एईटा यस्तो प्रााी हो जसको शैशवकाल लामो हुन्छ। ऄतः त्यसबेला मशशुको
लालनपालन पररवारले नै गदथछ।

￭ गााँस, बास र कपासको व्यवस्र्ा
पररवारले अफ्ना सदस्यहरूको शारीररक ऄमस्तत्व कायम रा्नका मनमम्त गााँस, बास
र कपासको व्यवस्र्ा पमन गदथछ। यसरी पररवारका सदस्यका लामग बसोबासको
व्यवस्र्ा गनुथ समाजमा पररवारको दामयत्व पमन हो।

२.३.३ अर्सर्क प्रकायथ
पररवारका

अर्सर्क

प्रकायथहरू

ईिरामधकारीको

मनधाथरा,

ईत्पादन

एकाआ,

िममवभाजन र सम्पमिको रिा हुन्।

￭ ईिरामधकारीको मनधाथरा
प्रायः समाजमा अफ्नो पद एवम् सम्पमि नयााँ पुस्तालाइ हस्तान्तरा गने मनयम
पाआन्छ। यो कायथ पररवारद्वारा गररन्छ। मपतृसिात्मक पररवारमा ईिरामधकार
बाबुद्वारा छोराछोरीहरूलाइ गररन्छ भने मातृसतात्मक पररवारमा भने अमाद्वारा
छोरीलाइ प्रदान गररन्छ।
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￭ ईत्पादन एकाआ
पररवार भनेको ईत्पादन र ईपभोगको एकाआ हो। पररवारका सदस्यको मु्य ध्यान
साधारातः ईत्पादनतफथ जान्छ। ईनीहरू धनोपाजथन गदथछन् र अवश्यकताऄनुसार धन
खचथ पमन गदथछन्। जुन पररवारका सदस्यहरूले मममलजुली कायथ गरे र अम्दनी
बीाईाँ दछन् त्यो पररवार अर्सर्क दृमिले सुखी र सम्पन्न हुन्छ।

￭ िममवभाजन
प्रत्येक पररवारमा सदस्यहरूको ईमेर तर्ा मलङ्ग्गका अधारमा िममवभाजन भएको
पाआन्छ। सबै सदस्यहरूले अफ्नो योग्यता र कु शलताऄनुसार अअफ्नो कायथ गने
गदथछन्। पररवारमभत्रका सदस्यले कसले कु न काम गने भन्ने कु रा सामामजक,
सांस्कृ मतक तर्ा अर्सर्क व्यवस्र्ाले मनधाथरा गरेको हुन्छ। स्त्री र पुरुषहरूले कु न कु न
काम गने भन्नेबारे मा कामको बााँर्फााँर् हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ्द्योमगक, मवकमसत
तर्ा अधुमनक समाजमा स्त्री-पुरुष दुवै समान रूपमा कायथ गदथछन्। यसरी पररवारको
िममवभाजन पमन अर्सर्क सहयोगको प्रमुख कारक नै हो।

￭ सम्पमिको रिा
पररवारका सम्पूाथ चलऄचल सम्पमिको रिा पररवारका सदस्यले गछथन्। पररवारमा
ऄंशबन्र्ाका रूपमा सम्पमिको मवतरा तर्ा एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा हस्तान्तरा
गने कायथ सामामजक मूल्य, मान्यता र परम्पराऄनुसार हुने गदथछ। ऄतः पाररवाररक
सम्पमिको व्यवस्र्ा गरी त्यसको रिा गनुथ पमन पररवारको एईटा महत्त्वपूाथ कायथ नै
हो।
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२.३.४ धार्समक प्रकायथ
प्रत्येक पररवार कु नै न कु नै धमथको ऄनुयायी हुन्छ। सदस्यहरूलाइ धार्समक मशिा,
धार्समक प्रर्ा, नैमतकता, व्रत, चार्बार्, पूजाअजा तर्ा दान धमथ अकदको ज्ञान
पररवारले नै गराईाँ दछ। व्यमक्तले स्वगथनकथ , पापपुण्य तर्ा हहसाऄहहसा अकदजस्ता
धारााहरू पररवारबाट नै रहा गछथ। पररवारले अफ्ना सदस्यहरूको धार्समक भावना
मवकमसत गराईन सहयोग गदथछ। यसबाट पाररवाररक सन्तुमट ममल्दछ। ऄतः पररवार
धार्समक एवम् अध्यामत्मक मशिाको के न्र हो।

२.३.५ शैमिक प्रकायथ
मामनसको पमहलो पाउशाला घर-पररवार हो। ईसले अफ्नो घरपररवारबाट ईमचत
कायथहरू मसके को हुन्छ, जस्तै भाषा, चालचलन, सामामजक व्यवहार, मूल्य, मान्यता
तर्ा नीमत-मनयम अकद। हरेक पररवारले अफ्ना सन्तानहरूबारे सकारात्मक सोचाआ
राखेको हुन्छ। शैमिक कायथमा लाग्न ईत्प्रेररत गनाथका सार्ै त्यसका लामग अवश्यक
अर्सर्क चााँजोपााँजो ममलाईने र ईमचत वातावरा मसजथना गने काम पररवारले नै गछथ।
व्यमक्तले प्रेम, दया, माया, स्नेह, बमलदान, अज्ञापालन, सहानुभूमत, ऄनुशासन
अकदको पाउ पररवारद्वारा नै पढ्दछ। पररवारले व्यमक्तलाइ ऄनेक मानवीय तर्ा
सामामजक गुाहरू मवकास गनथमा सहयोग पुर्याईाँ दछ। यसैले मानव-जीवनमा
पररवारको शैमिक भूममका ऄमत महत्त्वपूाथ रहेको मान्न सककन्छ।

२.३.६ मनोवैज्ञामनक प्रकायथ
पररवारले अफ्ना सदस्यहरूलाइ मानमसक सुरिा र सन्तोष प्रदान गछथ। पररवारका
सदस्यहरूमाझ परस्परमा प्रेम, सहानुभूमत र सद्भाव पाआन्छ। पररवारले नै व्यमक्तमा
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अत्ममवश्वास ईत्पन्न गराईाँ दछ। सदरल्यान्र् र वुर्वर्थका मतऄनुसार ̔पररवार एईटा
अराम गृह हो जहााँ व्यमक्तले अनन्दको सास मलन्छ र उ अफ्नो कायाथलय वा दैमनक
कायथमा देखा परेका मचन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छ।̕७ वस्तुतः पररवारकै प्रयासद्वारा व्यमक्तको
इयाथलु र ररसाईने बानी हटाईन सककन्छ। यसैले व्यमक्तको जीवनमा पररवारको
मनोवैज्ञामनक प्रकायथ पमन ऄन्य प्रकायथहरूझै ाँ महत्त्वपूाथ रहेको छ।

२.३.७ सांस्कृ मतक प्रकायथ
पररवारले नै अफ्नो संस्कृ मतको रिा गछथ। पररवारमा रहेर व्यमक्तले अफ्नो पारम्पररक
संस्कार र संस्कृ मतको पालन गरररहेका हुन्छन्। पररवारले अफ्ना चार्पवथहरू सम्पन्न
गराईाँ दछ। पररवारका माध्यमबाट सांस्कृ मतक तत्त्वहरू एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा
हस्तान्तरा भआरहेको हुन्छ। जस्तै दसै,ाँ मतहार, ल्होसार, तीज, जनैपूर्सामा, आद ऄमन
कक्रसमस अकद पारम्पररक चार्पवथहरूको पालनद्वारा व्यमक्त अफू लाइ परम्परा र
यसको गररमामसत सम्बद्ध तुल्याईाँ छ जसले ईसको सामूमहक ऄमस्तत्व बोध गदथछ।
यसर्थ, समाजको संस्कृ मत जोगाएर रा्नमा पररवारको महत्त्वपूाथ भूममका रहेको
पाआन्छ।

२.३.८ सामामजक प्रकायथ
वास्तवमा पररवारद्वारा गररने प्रत्येक कायथले नै समाजमा न्यून रूपमा भए पमन
महत्त्वपूाथ भूममका मनवाथह गरररहेको हुन्छ। यसर्थ, समाजमा एईटा ऄत्यन्त महत्त्वपूाथ
एकाआका रूपमा पररवारले मवमभन्न सामामजक कायथहरू गछथ , तीमध्ये के ही मनम्नप्रकार
छन् ७ सी एन शङ्ग्कर राव (सन् २००४), सोमसयलजी ऄफ आमन्र्यन सोसाआटी, पूवथवत्, पृ १३५
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￭ सामामजक स्तर एवम् पद मनमश्चत गने कायथ
समाजमा सबै पररवारको र प्रत्येक पद वा स्तर हुाँदछ। पद वा स्तरऄनुसार
सदस्यहरूलाइ पररवार तर्ा समाजमा स्र्ान र मयाथदा प्राप्त हुाँद छ। हरे क पररवारले
अफ्ना सदस्यको स्तर र ईसबाट ऄपेमित कायथ मनधाथरा गदथछ। पररवारले नै व्यमक्त को
कोसाँग भेट्ने, कोसाँग वैवामहक सम्बन्ध स्र्ामपत गने, कोसाँग खानेमपईने तर्ा कस्तो
प्रकारले जीमवकापाजथन गने अकद कु रा मनमश्चत गदथछ। एईटा साधारा मजदुर
पररवारमा जन्मेको व्यमक्तको सामामजक स्तर र भूममका धनी पररवारमा जन्मेको
व्यमक्तको भन्दा मभन्न प्रकारको हुन्छ। ऄतः व्यमक्तको सामामजक स्तर र मयाथदा
पररभामषत गने मापदन्र्का रूपमा पररवारलाइ मलन सककन्छ।

￭ मानव सभ्यता तर्ा ऄनुभवहरूलाइ हस्तान्तरा गने कायथ
मानव सभ्यता वा संस्कृ मतको आमतहास ऄत्यन्त व्यापक छ। अमाबाबुले अफ्ना
पुखाथबाट मसके का कु राहरू अफ्ना सन्तानलाइ मसकाईने प्रयत्न गछथन्। यसरी मानव
सभ्यता एवम् संस्कृ मत एईटा पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा हस्तान्तररत हुाँदै जान्छ। ऄतः यो
पमन पररवारको एईटा सामामजक कायथ नै हो।

￭ सामामजक मनयन्त्राको कायथ
प्रार्ममक समूहका रूपमा पररवार सामामजक मनयन्त्राको मु्य साधन हो। पररवारका
सदस्यहरूमाझ एकाऄकाथमा मनयन्त्रा रहन्छ। सबै सदस्यले अफू भन्दा उु लाहरूको
अज्ञा पालन गनुथ अफ्नो किथव्य उान्दछन्। पररवारका कु नै पमन सदस्यले साधारातः
अफ्नो पररवारको बदनाम हुने प्रकारका कायथ गनथ चाहाँदन
ै न्। पररवारले अफ्ना
सदस्यहरूलाइ सद्गुाी बनाईाँ छ र ऄनुशामसत जीवन व्यतीत गने मशिा दददछ। यी N
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सबैको प्रभाव सामामजक िेत्रमा पमन पदथछ र सामामजक मनयन्त्राको कायथमा सहयोग
हुाँदछ।

२.३.९ पररवारका ऄन्य प्रकायथहरू
ईपयुथक्त मवमभन्न प्रकायथका ऄमतररक्त पररवारले व्यक्त तर्ा समाजका मनमम्त ऄन्य
मवमभन्न महत्त्वपूाथ कायथहरू गदथछ। जस्तै व्यमक्तलाइ रारका महत्त्वपूाथ मनयमहरूमसत
पररमचत गराईनु, अगामी िँपीीका मनमम्त प्रमुख ऄनुभवहरू समचत गनुथ, मवमभन्न
मनोरजनात्मक कायथहरू गरी पररवारमा नयााँ ईत्साह र ईमङ्ग्ग सचार गनुथ तर्ा
व्यमक्तलाइ मानवीय गुाहरूको मशिा प्रदान गनुथ अकद। पररवारले के ही कायथ व्यमक्तका
मनमम्त गछथ र के ही कायथ समाजका मनमम्त गछथ। यसो भए तापमन ती कायथहरूले दुवैतफथ
अवश्यक रूपमा प्रभाव पारी नै रहेका हुन्छन्।
ईक्त मवमभन्न प्रकायथहरूबाट के स्पट हुन्छ भने पररवारद्वारा गररने सबै
कायथहरूको ईद्देश्य मामनसको व्यमक्तत्वको मवकासका मनमम्त अवश्यक पररवेश र
सुमवधाहरू प्रदान गनुथ तर्ा सामामजक संरचनामा सन्तुलन र एकरूपता ईत्पन्न गनुथ
हो। ऄतः पररवारद्वारा गररने सम्पूाथ कायथहरू मानव-जीवनका मनमम्त ऄमत अवश्यक र
ईपयुक्त हुन्छन्।

२.४ पररवारका मवशेषता
मवमभन्न मवद्वान्, समाजशास्त्री तर्ा मानवशास्त्रीहरूले कदएका पररभाषाका अधारमा
भन्न सककन्छ कक पररवार एईटा सामामजक समूह हो र यसका अफ्नै मौमलक
मवशेषताहरू छन्। त्यस्ता मवशेषताले यसलाइ एईटा सामामजक संस्र्ाको रूपमा
मचनाईन र स्र्ामपत गराईन महत्त्वपूाथ भूममका खेल्दछन्। म्याकाआवर र पेजले

३८

पररवारका मवमभन्न पररभाषाहरूको ऄध्ययन गरी यसका मवशेषताहरू मनम्नप्रकारका
हुन्छन् भनी ईल्लेख गरेका छन्८ -

२.४.१ सावथभौममकता
पररवार सबैभन्दा जेउो संस्र्ा हो। पररवार मवश्वका सबै समाजमा पाआन्छ। सामामजक
मवकास क्रममा पररवारको मसजथना भएदेमख नै हरे क समाजमा पररवार रहेको छ।
समाजको ईमद्वकासको प्रारमम्भक चरादेमख नै कु नै न कु नै रूपमा पररवार ऄवश्य
पाआएको मर्यो। प्रत्येक मामनस कु नै न कु नै पररवारको सदस्य हुन्छ र भमवयमा पमन
रहन्छ। सामामजक मवकासका सबै स्तरमा पररवार रहेको हुन्छ। ऄतः पररवारको
ईपमस्र्मत सावथभौममक हुन्छ।

२.४.२ सहवासको सम्बन्ध
पररवारको सुरु मववाहबाट हुन्छ। हरेक पररवारको मनमाथामा नारी र पुरुष हुन्छन्।
ईनीहरूमबच सहवासको सम्बन्ध पाआन्छ जुन नैमतक र सामामजक रूपमा मववाहको
काराले नै स्वीकृ त हुने गदथछ। यकद पररवारमा सहवासको सम्बन्ध मबमरयो भने त्यस
पररवारको मवघटन हुने सम्भावना धेर हुाँदछ। त्यसैले व्यमक्तलाइ सहवास सम्बमन्धत
मवमध र रीमत मनयममसत ऄवगत गराएर सचेत तुल्याईने मवशेष कायथ पररवारले नै
गदथछ। ऄतः यसलाइ पररवारको एईटा मवशेषता मान्न सककन्छ।
२.४.३ वैवामहक सम्बन्ध
नारी पुरुषमाझमा सहवासको सम्बन्ध स्र्ामपत हुनालाइ कु नै प्रकारको वैवामहक पद्धमत
ऄप्नाआएकै हुनुपछथ। मववाहको स्वरूप जुनै भए पमन पररवारमा मववाह एईटा

८ एर एम म्याकाआवर एन्र् सी एच पेज (सन् २०११), सोसाआटी, पूवथवत्, पृ २४०
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संस्र्ागत ऄमभप्रायका रूपमा ऄवश्य रहेको हुन्छ। यसैले वैवामहक सम्बन्धलाइ पमन
पररवारको मवशेषता मान्न सककन्छ।

२.४.४ नामावलीको प्रााली
प्रत्येक पररवारको वंशजले कक त बाबुको नामर्रबाट पररचय प्राप्त गछथ कक त अमाको
नामर्रबाट। त्यसैले प्रत्येक पररवारका सदस्यहरू कु नै न कु नै नामबाट मचमनन्छन्।
यसैले पररवारमा वंश-परम्पराको गाना गने पद्धमत हुन्छ। ऄतः नामावलीको प्रााली
स्र्ापनलाइ पमन पररवारको एईटा मवशेषता नै मान्न सककन्छ।

२.४.५ साझा मनवास
पररवारलाइ बस्नका मनमम्त तर्ा पाररवाररक जीवनलाइ सुचारू रूपले चलाईनका
मनमम्त एईटा साझा घर वा वासस्र्ानको अवश्यकता पदथछ। यसर्थ, प्रत्येक पररवारको
एईटा साझा मनवास स्र्ान हुन्छ। अफू र अफ्ना सन्तानहरूको पाररवाररक जीवनलाइ
व्यवमस्र्त रा्न एईटा मनवासको अवश्यकता पछथ जसको व्यवस्र्ा गनुथ ईनीहरूको
पमहलो किथव्य हुन्छ। यसैले साझा मनवास पमन पररवारको एईटा मवशेषता नै हो।

२.४.६ अर्सर्क व्यवस्र्ा
अर्सर्क व्यवस्र्ा पमन पररवारका ऄन्य मवशेषता झै ाँ एईटा महत्त्वपूाथ मवशेषता नै हो।
पररवारका मवमभन्न अवश्यकताहरूको पूर्सत गनथका लामग पररवारका सदस्यहरू
मवमभन्न कक्रयाकलापमा सङ्ग्लग्न रहन्छन्। यसको प्रमुख लक्ष्य पररवारको ऄर्थव्यवस्र्ा
दृी र सुचारू रा्नु भन्ने हुन्छ। पररवारमा पमत पत्नीले अफ्नो घरेलु जीवन धान्नका
मनमम्त के ही अर्सर्क व्यवस्र्ा गरे का हुन्छन्। छोराछोरीको लालन पालन, स्याहार
सम्भार र मशिा दीिाका सार्ै दैमनक जीवनका मवमभन्न कक्रयाहरू सम्पन्न गनथ ईमचत
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अर्सर्क व्यवस्र्ाको मनधाथरा गछथन् ऄमन यसै ऄनुरूप सामामजक जीवनलाइ गमत
दददछन्।

२.४.७ भावनात्मक सम्बन्ध
पररवारका सदस्यहरू एकाकाथमसत भावनात्मक सम्बन्धद्वारा बााँमधएका हुन्छन्।
पाररवाररक ऄन्तर्क्रक्रयाहरू भावनात्मक सम्बन्धका अधारमा सचामलत हुने हुनाले
पररवारमा शामन्त र सुव्यवस्र्ा सदा कायम रहेको हुन्छ। पररवारमा छोराछोरीप्रमत
अमा बाबुको र अमाबाबुप्रमत छोरा छोरीको भावनात्मक सम्बन्धकै फलस्वरूप
एकाकाथप्रमत मनस्वार्थ त्यागको भावना पाआन्छ। पररवारका सदस्यमाझ प्रेम , दया,
सहयोग, त्याग, मचन्ता, स्नेह, सहानुभूमत अकद भावनाजन्य सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसले
पाररवाररक सङ्ग्गउन सुदीृ पादथछ।

२.४.८ सामामजक मनयन्त्रा
पररवारका के ही मनमश्चत मनयमहरू हुन्छन् जसले सदस्यहरूका व्यवहार र ऄनैमतक
कक्रयाकलापहरूलाइ मनयमन्त्रत गदथछन्। प्रत्येक पररवारमा अफ्नो पाररवाररक
सामामजक व्यवहारलाइ व्यवमस्र्त रूपले सचालन गनथ बनाआएका मनमश्चत मनयमहरू
हुने गछथन्। कमतपय यस्ता मनयम, रूकी एवम् प्रर्ाहरू छन् जसले पररवार मवघरटत हुन
नकदनका लामग सामामजक मनयन्त्रा गछथन्। पररवार एकप्रकारले समाज नै हो जहााँ
सामामजक जीवनसाँग सम्बमन्धत प्रत्येक कु रा व्यमक्तले मसककरहेको हुन्छ। ऄतः
सामामजक मनयन्त्राका मनमम्त पररवार एईटा महत्त्वपूाथ साधन नै हो।
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२.४.९ सीममत अकार
पररवारको ऄको मवशेषता यसको रूप वा अकार सीममत हुनु पमन हो। समाजका ऄन्य
संस्र्ाहरूका तुलनामा पररवारको अकार सीममत हुन्छ। पररवारका सदस्यहरूको जन्म
र मृत्युको मनयममत क्रम चमलरहने हुनाले यसको अकार सानो हुन्छ। समय समयमा
हुने पाररवाररक मवघटनले पमन यसको अकारलाइ सीममत गदथछ।
पररवार

मानव

समाजको

एईटा

शाश्वत

सामामजक

संस्र्ा

भएकाले

परापूवथकालदेमख वतथमानकालसम्म नै यो त्यमिकै ्मचत्यपूाथ र ईपादेय छ। यसबाट
सांस्कृ मतक र सामामजक दुवै संस्र्ाका रूपमा पररवारको मवमशटता झमल्कन्छ।

२.५ पररवारका प्रकार
मानव समाज मवकमसत हुाँदै जााँदा पररवारका ऄनेक रूपहरू ऄमस्तत्वमा अएका छन्।
मवमवध सङ्ग्गउन, संयोजन तर्ा संरचना अकदका कारा मानव-समाजमा पररवारको
स्वरूप एकै प्रकारको पाआाँ दैन। मवमभन्न अर्सर्क, सांस्कृ मतक, सामामजक तर्ा भौगोमलक
ऄवस्र्ाका कारा संसारका समाजहरूमा पररवारका मवमवध स्वरूप तर्ा प्रकार
पाआन्छन्। मवमलयम पी स्कटले पररवारका दुइ दजथनभन्दा बीी प्रकारको मववरा प्रस्तुत
गरेका छन्।९ सामान्यतः सदस्यहरूको सङ्ग््या, मववाहको स्वरूप, स्त्री पुरुषको सिा
वा ऄमधकार, वंशनाम तर्ा मनवास अकदका अधारमा पररवारको वगीकरा गररएको
पाआन्छ । त्यस्ता वगीकरा यसप्रकार छन् –

९ मवमलयम पी स्कट (सन् १९८८), मर्क्सनरी ऄफ् सोमसयोलजी, गोयल सान, कदल्ली, पृ १८७
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तामलका सङ्ग््या १

सङ्ग््याका अधारमा

संयुक्त पररवार, एकात्मक पररवार र बृहत् पररवार ।

मनवासका अधारमा

मातृस्र्ानीय पररवार, मपतृस्र्नीय पररवार,
मद्वस्र्ानीय पररवार र मातृ-मपतृस्र्ानीय पररवार ।

सिा वा ऄमधकारका

मातृसिात्मक पररवार र मपतृसिात्मक पररवार ।

अधारमा
वंशनामका अधारमा

मातृवंशीय पररवार र मपतृवंशीय पररवार ।

मववाहको अधारमा

एकमववाही पररवार र बहुमववाही पररवार ।

ऄन्य रूपका अधारमा

प्रजमनत पररवार,दम्पमि-स्वजनसम्बन्धी पररवार,
रामीा पररवार र नागर पररवार ।

२.५.१ सदस्य सङ्ग््याका अधारमा पररवारका प्रकार
सदस्य सङ्ग््याका अधारमा पररवारका प्रकारहरू मनम्नमलमखत छन् -

४३

ऄ) संयुक्त पररवार
तीन वा तीनभन्दा बीी पुस्ताका सदस्यहरू एकै सार् एईटै घरमा बस्दछन्, एईटै
चुलामा पकाएको खाना खान्छन् र सबै सदस्यहरू एका-ऄकाथमा रगतको साआनो वा
वैवामहक सम्बन्धले बााँमधएका हुन्छन् भने यस्तो पररवारलाइ संयुक्त पररवार भमनन्छ।
यस्तो पररवारका सदस्यहरू सामूमहक सम्पमिको ईपभोग गछथन् , एईटा अर्सर्क
एकाआको रूपमा कायथ गछथन् तर्ा संयुक्त रूपमा मवमभन्न सामामजक, धार्समक र
सांस्कृ मतक ऄनुउानहरूमा भाग मलन्छन्। भारतीय समाजमा परापूवथकालदेमख नै
संयुक्त पररवारको प्रर्ा मवद्यमान रहेको पाआन्छ। १० भारत मु्यतः कृ मषप्रधान देश
भएकोले तर्ा जनसङ्ग््याको उु लो प्रमतशत रामीा िेत्रमा बसोबास गनथले पमन यस्तो
पररवार प्रर्ा ऄमस्तत्वमा अएको हो।

अ) एकात्मक पररवार
एकात्मक पररवारमा पमत-पत्नी र ईनीहरूका ऄमववामहत छोरा-छोरीहरू साँगसाँगै
बस्ने गछथन्। यस पररवारको ीााँचा सबैभन्दा सानो प्रकारको हुन्छ। यस प्रकारको
पररवारमा सदस्य सङ्ग््या पमन सीममत हुन्छ। ्द्योगीकरा, सहरीकरा तर्ा
अधुमनकता अकदले गदाथ संयुक्त पररवारबाट नै मवघटन भएर एकात्मक पररवार
स्र्ामपत भएको हो।

आ) बृहत् पररवार
संयुक्त र एकात्मक दुवै पररवारका मवशेषताहरू मममित पाआने पररवार प्रर्ालाइ बृहत्
पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवारमा अमा-बाबु दुवै पिका सन्तान तर्ा नातेदारहरू
१० राम अहुजा (सन् २००७), भारतीय सामामजक व्यवस्र्ा, रावत पमब्लके सन्स, गुवाहाटी, पृ २२

४४

एकै उाईाँ मा बस्छन्। यस पररवारका सदस्यहरूको मनवास र कायथिेत्र एकै उाईाँ मा भए
पमन ईनीहरू मभन्न मभन्नै अर्सर्क एकाआका रूपमा बस्छन्। ऄतः बृहत् पररवार अर्सर्क
रूपले एकात्मक पररवार समान देमखन्छ भने मानमसक रूपले संयुक्त पररवारको नमजक
रहेको देमखन्छ।

२.५.२ मनवासका अधारमा पररवारका प्रकार
मनवासका अधारमा पररवारका प्रकारलाइ मनयाल्दा मातृस्र्ानीय पररवार,
मपतृस्र्ानीय पररवार, नवस्र्ानीय पररवार, मद्वस्र्ानीय पररवार र मातृ-मपतृ स्र्ानीय
पररवार गरी ऄध्ययन गनथ सककन्छ –
ऄ) मातृस्र्ानीय पररवार
मववाहपमछ पमत अफ्नी पत्नीका अमाबाबुको घरमा गएर स्र्ायी रूपमा बस्ने प्रर्ा
भएको पररवारलाइ मातृस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। यस्तो प्रर्ा भएको पररवार
नेपालमा मुसहर, दुसाध तर्ा धााँगर् वा झााँगर् अकद जामतहरूमा दे्न पाआन्छ।११

अ) मपतृस्र्ानीय पररवार
मातृस्र्नीय पररवारको मवपरीत मववाहपमछ पत्नी अफ्नो पमतको पैतृक घरमा
संयुक्त रूपमा बस्ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ मपतृस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। यस्तो
पररवार प्रर्ा महन्दू, मभल्ल, मुसलमान, मलम्बू, राइ लगायत ऄनेकौ ाँ मपतृवंशीय
पररवारहरूमा प्रचमलत पाआन्छ।१२

११ वासु बराल (मव सं २०६१), मानवशास्त्र र समाजशास्त्राको पररचय, साझा प्रकाशन, लमलतपुर, पृ ११९
१२

वासु बराल (मव सं २०६१), मानवशास्त्र र समाजशास्त्राको पररचय, पूवथवत्, पृ ११९
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आ) नवस्र्ानीय पररवार
मववाहपमछ नव मववामहत दम्पमि अफ्ना अमाबाबुको घरमा नबसेर ऄलग्गै अफ्नै
नयााँ घर बनाइ बस्ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ नवस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। अधुमनक
्द्योगीकरा तर्ा सहरीकराको फलस्वरूप स्र्ान पररवतथन हुनाले यस्ता
पररवारहरूको सङ्ग््या बढ्दै गआरहेको छ। यस्तो नवस्र्ानीय मनवास एकात्मक
पररवारको प्रमुख मवशेषता हो।

इ) मद्वस्र्ानीय पररवार
मववाहपश्चात् पमत-पत्नी कदईाँ सो अफू अफू जन्मेको पररवारमा गएर बस्छन् ऄमन
रामत अफ्नी पत्नी बसेको घरमा पमत जान्छन् भने त्यस्तो प्रर्ा भएको पररवारलाइ
मद्वस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। भारतका के ही जनजातीय समाजमा यो प्रर्ा पाआन्छ।

ई) मातृमपतृ स्र्ानीय पररवार
नवमववामहत दुलहादुलही एकाकाथका घरमा अलोपालो गदै बस्ने प्रर्ा भएको
पररवारलाइ मातृमपतृ स्र्ानीय पररवार भमनन्छ।

२.५.३ पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा पररवारका प्रकार
पाररवारक सिा वा ऄमधकारका अधारमा पररवारका प्रकारहरूको ऄध्ययन गदाथ
मनम्नमलमखत रहेको पाआन्छ –
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ऄ) मातृसिात्मक पररवार
पररवारको सम्पूाथ सिा वा ऄमधकार अमाको हातमा हुने स्त्री-प्रधान प्रर्ालाइ
मातृसिात्मक पररवार भमनन्छ। सामान्यतः यस्तो पररवार मातृस्र्ानीय हुन्छ। यस्ता
पररवारका सम्पूाथ सदस्य अमाकै खटनपटनमा चल्ने गछथन् ऄमन ईसले नै पररवारका
मनमम्त सबै मनाथय मलन्छे। पररवारका चलऄचल सम्पमिहरू सबै अमाकै देखरेखमा
रहेका हुन्छन्। नेपाली सामामजक आमतहासको प्राचीन र मध्यकालीन समाजमा
मवशेषतः मङ्ग्गोल ककरात समुदायमा यो पररवार-प्रर्ा पाआन्छ भने भारतका खासी,
गारो, लेप्चा अकद जनजातीय समाजमा पमन यस्तो पररवार प्रर्ा मवद्यमान रहेको
पाआन्छ।१३

अ) मपतृसिात्मक पररवार
यस्तो प्रर्ा भएको पररवार मातृसिात्मक पररवारको मवपरीत देमखन्छ। यस्ता
पररवारमा सिा एवम् ऄमधकार बाबुको हातमा हुन्छ। पररवारका सम्पूाथ मनाथयहरू
ईसैका हातमा रहन्छन्। सामान्यतः यस्तो पररवार मपतृस्र्ानीय हुन्छ। यसैले
पररवारको सम्पूाथ सिा वा ऄमधकार बाबुको हातमा हुने पुरुषप्रधान पररवार प्रर्ालाइ
मपतृसिात्मक पररवार भमनन्छ। संसारका ऄमधकांश समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा
मवद्यमान रहेको पाआन्छ।

२.५.४ वंशनामका अधारमा पररवारका प्रकार
वंशनामका अधारमा पररवारका प्रकार मनम्नमलमखत छन् –

१३ जनकलाल शमाथ (मव सं २०५८), हाम्रो समाज एक ऄध्ययन, साझा प्रकाशन, लमलतपुर, पृ २४१
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ऄ) मातृवश
ं ीय पररवार
पररवारमा सन्तानको वंश नाम वा वंश पररचय अमाको वंशनाममा अधाररत हुने
पररवारलाइ मातृवंशीय पररवार भमनन्छ। पररवारका सदस्यहरूलाइ अमाको
वंशनामबाट मचमनन्छ।

अ) मपतृवश
ं ीय पररवार
वंशपरम्परा बाबुको नामबाट चल्ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ मपतृवंशीय पररवार
भमनन्छ। पररवारका सदस्यहरूलाइ बाबुको वंशनामबाट मचमनन्छ।

२.५.५ मववाहका अधारमा पररवारका प्रकार
मववाहका अधारमा पररवारका प्रकार मनम्नप्रकार छन् –

ऄ) एकमववाही पररवार
एईटा पुरुष वा एईटी स्त्रीलाइ एकपल्ट मात्र मववाह गनथ पाईने प्रर्ा भएको
पररवारलाइ एकमववाही पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवार प्रर्ामा नारी पुरुषले
एकै पल्ट मात्र मबहे गरे र नयााँ पररवारको मनमाथा गछथ। दुवैले जीवनभरर एकै जनासाँग
मात्र बस्न पाईाँ छन्। तर यस्तो पररवार प्रर्ामा यकद पमतपत्नीमध्ये कसैको अकमस्मक
मृत्यु भयो भने तर्ा ईनीहरूमाझ पारपाचुके भयो भने ऄको मववाह गनथ पाआन्छ।

अ) बहुमववाही पररवार
यस्तो पररवार बहुमववाह गनथपाआने ऄर्वा बहुमववाही प्रर्ाद्वारा बमनएको पररवार हो।
यस्तो पाररवाररक व्यवस्र्ामभत्र एईटा पुरुष वा एईटी स्त्रीलाइ एकामधक स्त्री वा
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पुरुषमसत मववाह गने ऄमधकार समाजले कदएको हुन्छ। यस्तो पररवार प्रर्ालाइ
बहुमववाही पररवार भमनन्छ । यसका ऄनेक भेद ईपभेद छन्, ती हुन् –

 बहुपत्नी मववाही पररवार
एईटा पुरुषले एकामधक स्त्रीहरूसाँग मववाह गने प्रर्ालाइ बहुपत्नी मववाही
पररवार भमनन्छ। प्राचीनकालमा राजा-महाराजामा यो प्रर्ा प्रचलन रहेको
पाआन्छ। नेपाल, भारत ऄर्ाथत् कृ मषप्रधान देशहरूमा यो प्रर्ा प्रचलनमा
अएको मवद्वान्हरू मान्दछन्। यद्यमप यो वतथमान सन्दभथमा कानुन र ऐनमा
मनषेध मामनए तापमन बहुपत्नी मववाही पररवारको प्रचलन समाजमा
अजसम्म कायमै रहेको पाआन्छ।

 बहुपमत मववाही पररवार
एईटी स्त्रीले एकामधक पुरुषहरूसाँग मववाह गने प्रर्ालाइ बहुपमत मववाही
पररवार भमनन्छ। भारतका खमसय, कोटा, टोर्ा अकद जनजातीय समुदायमा
यस्तो प्रकारको पररवार प्रर्ा पाआन्छ। बहुपमत मववाही पररवारका भ्रातृ
बहुपमत मववाही पररवार र भ्रातृआतर बहुपमत मववाही पररवार गरी दुइ
ईपभेद छन्। एईटी स्त्रीसाँग एकै पररवारका दाजु भाआहरूले मववाह गरी एईटै
घरमा बस्ने गछथन् भने त्यस्तो पररवार प्रर्ालाइ भ्रातृ बहुपमत मववाही
पररवार भमनन्छ। महाभारत कर्ामा पााँचजना पाण्र्वको मववाह एईटी
रौपदीसाँग भएकोलाइ ईदाहरा स्वरूप मलन सककन्छ। एईटी स्त्रीका पमतहरू
एकै पररवारका दाजु भाआहरू नभएर त्यसै पररवारसाँग सम्बमन्धत ऄन्य
पुरुषहरू हुन्छन् भने यस्तो पररवार प्रर्ालाइ भ्रातृआतर बहुपमत मववाही
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पररवार भमनन्छ। भारतका नागा, टोर्ा तर्ा भोरटया अकद के ही
जनजामतहरूमा यसप्रकारको पररवार प्रर्ा पाआन्छ।१४

 समूह मववाही पररवार
वतथमान ऄवस्र्ामा ऄमत नगण्य रूपमा रहेको यो प्रर्ा मानव सभ्यताको
सुरुमा प्रचलन मर्यो। यस्तो पररवार प्रर्ामा धेरै पुरुषहरू ममलेर ऄनेक
स्त्रीहरूसाँग सामूमहक रूपमा मववाह गछथन्। यसरी गररएको मववाहपमछ स्त्रीपुरुष सबैले एका-ऄकाथप्रमत समान रूपले पमत-पत्नीको व्यवाहार गछथन्।१५

२.५.६ पररवारका ऄन्य प्रकार
पररवारका ईक्त मवमभन्न प्रकारका ऄमतररक्त ऄन्य प्रकार पमन पाआन्छ, जसलाइ यहााँ
मनम्न प्रस्तुत गररएको छ –

ऄ) प्रजमनत पररवार
मववाहपश्चात् व्यमक्त स्वयमले अफ्नो पररवारको मनमाथा गने प्रर्ालाइ प्रजमनत
पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवारका सदस्यहरू एकजना पुरुष, ईसकी पत्नी र
ऄमववामहत छोरा-छोरी हुन्छन्। ऄतः एकात्मक पररवारकै स्वरूप यसप्रकारको
पररवारमा पमन पाआन्छ।
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मोतीलाल गुप्ता (सन् २००५), भारत में समाज, महन्दी रन्र् ऄकादमी, राजस्र्ान, पृ ३८६
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चन्रदेव हसह (सन् १९८७), प्राचीन भारतीय समाज ्र मचन्तन, मवश्वमवद्यालय प्रकाशन, वाराासी, पृ

२२
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अ) दम्पमि स्वजनसम्बन्धी पररवार
यस्तो पररवारमा मववाहद्वारा स्र्ामपत नातादार र रगतको साआनो पने मामनसहरू एकै
पररवारका सदस्य बनेर एकै उाईाँ मा बस्छन्। तर यस्तो पररवारमा मववाहद्वारा
स्र्ामपत भएका सदस्यहरूभन्दा रगतको साआनोले बााँमधएका सदस्यहरूको मवशेष
स्र्ान र महत्त्व हुन्छ।

आ) रामीा पररवार
यस्तो पररवारको ऄर्थव्यवस्र्ा कृ मषमा अधाररत हुन्छ। संस्कृ मत, रूकीगत मान्यता,
धमथ, रीमतमर्मत अकदले रामीा पररवारका सदस्यहरूलाइ सामामजक र पाररवाररक
दामयत्व तर्ा किथव्यमा बााँधेको हुन्छ। यस्तो पररवारका सदस्यहरू एका-ऄकाथमा
सजातीय सम्बन्धद्वारा बााँमधएका हुन्छन्।

इ) नागर पररवार
नागर पररवारको जन्म परम्परागत संयुक्त पररवारको मवघटन भएपमछ भएको हो।
ऄतः यसलाइ एकात्मक पररवारकै एईटा रूप मान्न सककन्छ। यो पररवार प्रर्ा पमन
सहरीकरा, ्द्योगीकरा तर्ा अधुमनकताका कारा नै प्रचलनमा अएको पाआन्छ।
यसका सदस्यहरूले अफ्नो जीवनशैली सहरी पयाथवरा, सभ्यता र संस्कृ मतमा ीालेका
हुन्छन्। सानो अकार, स्वतन्त्रता, समानता र गमतशीलता यस ककमसमको पररवारका
मवशेषताहरू हुन्।
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२.६ नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनका मवशेषता र प्रकार
समाजमा मवमभन्न जामत तर्ा समूह बसोबास गछथन्। मवमभन्न जामतका अअफ्ना
सामामजक व्यवस्र्ा र सांस्कृ मतक परम्परा हुने हुनाले त्यही सामामजक सांस्कृ मतक
मवमवधताका कारा जामत वा समूह मवशेषका पाररवाररक पररपाटीहरूमा पमन
मभन्नता देखापछथन्।
संसारभररका मवमभन्न जामतका ऄनेकौ ाँ पररवारहरूमध्ये नेपाली एईटा हो।
प्राचीन कालदेमख नै ऄनेक जामत-ईपजामत, वाथ, धमथ तर्ा पेसा अकदका दृमटकोाले
मवमभन्न गोउीहरूको बसोबास रमहअएकाले बुनोटका दृमटले नेपाली समाज मनकै
जरटल रहेको देमखन्छ। बहुधमथ तर्ा बहुजातीय सामामजक बुनोटले नेपाली सामामजक
जीवनमा जरटलता र मवमवधता अएको हो। प्राचीन महन्दू सामामजक सङ्ग्गउनको
अधारशीलामा देमखने महन्दू नेपाली समाजको एईटै मूल प्रवाहमा ऄन्य धेरै ससाना
प्रवाहहरू समावेश भएर बृहत् नेपाली समाजको मसजथना भएकोले नै समाजको स्वरूप
मनकै जरटल भएर पमन चाखलाग्दो भएको हो।
मु्यतः परम्परागत महन्दू सामामजक व्यवस्र्ामा नै नेपाली समाज व्यवस्र्ा पमन
अधाररत भएको हुाँदा यसको मूलाधार संयुक्त पररवार प्रर्ा हो। पररवार प्रर्ा पमन
जामत प्रााली जस्तै परम्परागत महन्दू सामामजक व्यवस्र्ाको अधारभूत संस्र्ो हो।
प्राचीन र मध्यकालीन नेपाली आमतहासको ऄध्ययनबाट तात्कालीन समाजमा महन्दू
संयुक्त पररवार प्रर्ा रहेको पाआन्छ। अधुमनक कालको सुरुमा पमन नेपालीहरूको
पाररवाररक सङ्ग्गउन प्राचीन अदशथऄनुरुप नै मर्यो तापमन पररमस्र्मत र समयको
पररवतथनसाँगसाँगै पाररवाररक बुनोटमा पमन पररवतथन हुाँदै गएको पाआन्छ। मु्यतः
संयुक्त पररवार प्रर्ा कायमै भए पमन यसको मध्यकालीन बृहत् अकारमा भने ऄनेक
पररवतथन हुाँदै अएको देमखन्छ। यसरी प्रारमम्भक कालदेमख नै नेपाली समाज संयुक्त
पररवार प्रर्ाको पिपाती रमहअएको देमखन्छ। वतथमान समयमा पमन यो प्रर्ा कायमै
पाआए तापमन पाश्चात्य ्द्योमगक समाजको प्रभावले गदाथ तर्ा जामगरे जीवन भएको
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कारा छोरा-छोरीहरू बाबु-अमाबाट ऄलग-ऄलग बस्ने गरेको देमखन्छ। यसो भए
तापमन कानुनी रूपमा भने ईनीहरू संयुक्त पररवारकै एईटा ऄङ्ग्गको रूपमा
स्वीकारेको पाआन्छ।
नेपालीहरूको पाररवाररक पररपाटी र यसको सामामजक जीवन मूल रूपमा
परम्परागत महन्दू सामामजक व्यवस्र्ामा अधाररत भएकोले यो महन्दू समाज
व्यवस्र्ामसत ममल्दोजुल्दो छ। महन्दू सामामजक व्यवस्र्ाऄन्तगथत नेपाली सामामजक
जीवनको पररपाटी कस्तो छ तर्ा यसको समाज र सङ्ग्गउन के कस्तो छ भन्ने कु रा
बुझ्न प्रर्मतः परम्परागत महन्दू समाजको मूलाधार मामनएको संयुक्त पररवार प्रर्ाको
चचाथ गनुथ ईपयुक्त हुन्छ।

२.६.१ महन्दू संयक्त
ु पररवार र यसका मवशेषता
संयुक्त पररवार महन्दू सामामजक व्यवस्र्ाको मूलाधार हो। यो महन्दू सामामजक
संरचनाको महत्त्वपूाथ एकाआ हो। पमत, पत्नी, पमतका अमा-बाबु, हजुरमा, हजुरबा,
काका-काकी, नामत-नामतनी, ऄमववामहत छोरा-छोरीहरू सार्ै रक्त सम्बमन्धत ऄन्य
सदस्यहरू महन्दू संयुक्त पररवारका प्रमुख सदस्यहरू हुन्। पाश्चात्य समाजमा पाआने
‘जोआन्ट फ्याममली’ तर्ा ‘एक्सटेन्र्ेट फ्याममली’ प्राालीमसत महन्दू सामामजक
व्यवस्र्ामा पाआने संयुक्त पररवार प्राालीमाझ के ही समानता देमखए तापमन ऄनेकौ ाँ
सामामजक तर्ा सांस्कृ मतक सन्दभथमा यसको कायथ-िेत्र तर्ा स्वरूप र प्रकृ मत भने मभन्नै
र व्यापक देमखन्छ । सामान्यतः पाश्चात्य जोआन्ट फ्याममली प्राालीमा एईटा सामान्य
पूवथज, ऄमववामहत सन्तान र मववाहद्वारा समम्ममलत भएका नारीहरू हुन्छन्। मयनीहरू
एईटा सामान्य घरमा बस्छन्। तर महन्दू संयुक्त पररवार प्राालीमा तीनभन्दा बीी
पुस्ताका सदस्यहरू एकै सार् एईटै घरमा तर्ा एईटै चुह्लोमा पकाएको खाना खाएर
बस्छन्।
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ऄ) महन्दू संयुक्त पररवारका प्रमुख मवशेषता
वासु बरालले महन्दू संयुक्त पररवारका मवशेषता मनम्नमलमखत देखाएका छन्१६ ￭ संयक्त
ु मनवास
संयुक्त पररवारका सदस्यहरू एईटै घरमा जीवन-यापन गछथन्। एईटै घरमा ऄनेकौ ाँ
पुस्ताका सदस्यहरू बस्ने गछथन्।

￭ संयक्त
ु चुह्ला
संयुक्त पररवारका सदस्यहरू एईटै घरमा बसेर एईटै चुह्लामा पकाएको खाना पमन
खाने गछथन्।

￭ संयक्त
ु सम्पमि
संयुक्त पररवारका सदस्यहरूको मनजी सम्पमि हुाँदन
ै । पररवारमा सबै सम्पमि सामूमहक
रूपमा रामखन्छ । सम्पमिको ईपभोग सामूमहक रूपमा हुन्छ।

￭ उु लो अकार
संयुक्त पररवारका मवशेषताहरूमध्ये उु लो अकार एईटा प्रमुख मवशेषता हो। तीनभन्दा
बीी पुस्ताका सदस्यहरू एकै उाईाँ मा बस्ने हुनाले यस पररवारको अकार उु लो हुन्छ।

१६

वासु बराल (मव सं २०५०), महन्दू सामामजक सङ्ग्गउनको प्रारूप, साझा प्रकाशन, काउमार्ौं, पृ ८२
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￭ मुमखया
संयुक्त पररवारमा सबैभन्दा पाको सदस्यलाइ मुमखया भमनन्छ। पररवारमा ईसको हरेक
प्रकारको मनयन्त्रा हुन्छ। पररवारका ऄन्य सदस्यले ईसको स्वीकृ मतमबना कु नै काम गनथ
सक्तै नन् सार्ै ईसको ऄवहेलना गनथ पमन सक्तै नन्।

￭ सामूमहक ऄनुउान
संयुक्त पररवारमा पूजा पमन सामूमहक रूपमा गररन्छ। पररवारमभत्र र बामहर सम्पन्न
गररने पूजाअजा, धार्समक, सांस्कृ मतक कक्रयाकलाप, पवथ तर्ा कायथक्रमहरूमा
पररवारका सदस्यहरू सामूमहक रूपमा भाग मलन्छन्।

￭ पारस्पररक सहयोग
पररवारका सदस्यहरूमाझ परस्पर सहयोगको भाव रहेको हुन्छ। यकद यस्तो भाव
मसजथना हुन नसके पररवारमा ऄव्यवस्र्ा र ऄसन्तुलन अईने सम्भावना बढ्दछ।

￭ अर्सर्क मस्र्रता
संयुक्त पररवार अर्सर्क दृमिले मस्र्र हुन्छ। अर्सर्क कायथमा पररवारका सदस्यहरू
सहभागी हुने हुनाले पररवारका सदस्यमवशेषलाइ कु नै अर्सर्क बोझ पदैन। साझा
सम्पमि हुने भएकाले पररवारको सम्पूाथ अर्सर्क संयुक्त रूपमा सचामलत हुन्छ। ऄतः
यस्तो पररवारमा अर्सर्क मस्र्रता पाआन्छ।
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२.६.२ नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनका प्रकार
मानव समाजमा पररवारको ईत्पमि मवकास, लक्ष्य तर्ा ईद्देश्यहरू त्यस्तै त्यस्तै भए
पमन सामामजक तर्ा सांस्कृ मतक तर्ा जातीय मवमवधताले गदाथ पररवारको सङ्ग्गउन,
सामामजक पररपाटी र प्रकारमा पमन मभन्नता रहेको हुन्छ। नेपाली समाजमा मवद्यमान
पाररवाररक जीवनका मूलभूत पद्धमतलाइ मवमभन्न अधारहरूबाट वगीकरा गरेर
ऄध्ययन गनथ सककन्छ । त्यस्ता के ही प्रमुख अधारहरू मनम्नप्रकार छन् –
ऄ) सदस्य सङ्ग््याका अधारमा नेपाली पररवार
यसऄन्तगथत नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा संयुक्त र एकात्मक गरी दुइ प्रकारका
पररवार-प्रर्ा हुन्छन्। वतथमान नेपाली समाजमा एकात्मक पाररवाररक पद्धमतको
बाहुल्य कदन प्रमतकदन बढ्दै गआरहेको छ। सङ्ग््यात्मक दृमटले संयुक्त पररवार प्रर्ाको
प्रचलन न्यून भए तापमन कृ मषप्रधान गाईाँ , सामन्ती पररवार तर्ा राजपररवारहरूमा
संयुक्त पररवारका मवमभन्न रूपहरू नै मवद्यमान छन्। यद्यमप सहर गाईाँ चारैमतर
परम्परागत संयुक्त पररवार टुकक्रएर एकात्मक पररवार प्रर्ामा पररात भआरहेको छ।

अ) मनवासका अधारमा नेपाली पररवार
मनवासका अधारमा नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा मपतृस्र्ानीय, मातृस्र्ानीय र
नवस्र्ानीय गरी तीन प्रकारका पररवार-प्रर्ा रहेको भेट्टाआन्छ। यसो भए तापमन
वतथमान नेपाली समाजका सन्दभथमा हेदाथ मातृस्र्ानीय पररवार प्रर्ा भने त्यमत
पाआाँ दन
ै । यो भेद प्राचीन र मध्यकालीन नेपाली समाजमा मु्यतः मङ्ग्गोल ककरात
समुदायमा मवद्यमान मर्यो।१७
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जनकलाल शमाथ (मव सं २०५८), हाम्रो समाज एक ऄध्ययन, पूवथवत्, पृ ४७
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आ) मववाहका अधारमा नेपाली पररवार
नेपाली पररवारमा एकमववाही र बहुमववाही पररवार प्रर्ा रहेको पाआन्छ। नेपाली
सामामजक जीवन मूलतः एकमववाही पररवार प्रर्ामा अधाररत छ। यसो भए तापमन
समाजमा कही ाँ कतै पमत वा पत्नी नमरी ऄको मववाह गने प्रचलन पमन पाआन्छ।
बहुमववाह गनथ नपाईने नेपाली समाजमा कु नै सामामजक कानुन नभए तापमन
सामामजक मयाथदाका दृमटले यो प्रर्ा त्याज्य मामनन्छ।

इ) पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा नेपाली पररवार
नेपाली सामामजक व्यवस्र्ालाइ पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा हेदाथ
मु्यतः मातृसिात्मक र मपतृसिात्मक पररवार-प्रर्ा रहेको पाआन्छ। जनकलाल शमाथले
ईल्लेख गरेऄनुसार नेपाली सामामजक आमतहासमा प्रार्ममक र मध्यकालीन मङ्ग्गोल
ककराती समुदायमा मातृसिात्मक पररवार प्रर्ा रहेको बुमझन्छ। वतथमान सन्दभथमा हेदाथ
नेपाली पररवार मपतृसिात्मक संरचनामा नै मनधाथररत रहेको मान्न सककन्छ।

ई) वंशनामका अधारमा नेपाली पररवार
मातृवंशीय र मपतृवंशीय पररवार-प्रर्ा गरी कु ल वा वंशका अधारमा नेपाली
सामामजक व्यवस्र्ामा पररवारका दुइ भेद पाआन्छन्। नेपाली सामामजक जीवन
परम्परागत महन्दू सामामजक व्यवस्र्ामा अधाररत भएकाले यसमा मपतृवंशीय
पररवारको बहुलता पाआन्छ।

उ) रामीा र नागर नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनको पररपाटी
नेपाली पररवारहरू मु्यतः गाईाँ -घरमा पाआने हुनाले तर्ा नेपाली सामामजक व्यवस्र्ा
कृ मषमा अधाररत समाज भएकोले नेपाली रामीा पररवार उु लो सङ्ग््यामा पाआन्छ।
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समयको पररवतथनसाँगसाँगै संयुक्त पररवारमा पमन कमतपय घटना तर्ा काराहरूले गदाथ
पररवार मवघटन भएर एकात्मक पररवारको जन्म भयो र यस्तो पररवार प्रर्ा नगर
वा सहरका समाजमा देखा पर्यो। ऄतः सहरी िेत्रमा मवशेष यस्तो पररवार प्रर्ा
पाआन्छ । यसरी रामीा िेत्रदेमख सहरतफथ नेपाली पररवार पमन मवस्तारै फै िँलदै
गआरहेको छ।

ऊ) देवर-भाईजू मववाही पररवार
दाजुको अकमस्मक मृत्यु भयो भने भाआले नै भाईजूलाइ मववाह गरी पत्नीको रूपमा
मूल घरमा रा्ने प्रर्ा भएको पररवार प्रर्ालाइ देवर-भाईजू मववाही पररवार प्रर्ा
भमनन्छ। यस्तो पररवारमा भाईजूको स्वीकृ मतमबना देवरले ईसलाइ ऄप्नाईन सक्तै न
सार्ै मवधवा भाईजूको स्वीकृ मतमबना देवरले ऄन्यत्र मववाह गनथ पमन पाईाँ दैन। नेपाली
समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा मलम्बू समुदायमा प्राचीन तर्ा मध्यममक कालमा
मवद्यमान रहेको पाआन्छ।१८

ए) मातृ-मपतृ सगोत्रीय मववाही पररवार
यस्तो पररवारको मनमाथा अमा वा बाबुका रक्त सम्बन्धीहरूमसत ईनीहरूका
छोराछोरीहरूको मववाह भएपमछ हुन्छ। नेपाली समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा के ही
मभन्न रूपमा पाआन्छ। नेपाली समाजमा मामा-चेली तर्ा फु पू चेलामा मवहाबारी चल्ने
प्रर्ा पाआन्छ। फु पूकी छोरी मामाको छोरामसत र मामाकी छोरी फु पूको छोरामसत मबहे
गने प्रर्ा मलम्बू , तामाङ अकद समुदायमा चलेको पाआन्छ।
यसरी संसारका ऄन्य समाजमा झै ाँ नेपाली समाजमा पमन पाररवाररक जीवनका
ऄनेकौ ाँ पद्धमतहरू पाआन्छन्। समयको गमतशीलता तर्ा पररवतथनसाँगसाँगै पुराना
१८
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सामामजक र पाररवाररक पद्धमत, मूल्य र मान्यताहरू पररवतथन हुनाका सार्ै मवलीन
हुाँदै गआरहेका छन्। फलस्वरूप समाजमा नयााँनयााँ पाररवाररक ीााँचाहरू देखा पदै
गआरहेका छन्।

२.७ नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका मूल काराहरू
संसारका प्रत्येक सामामजक संस्र्ाहरू समय र पररमस्र्मतऄनुकूल पररवर्सतत हुाँदै
अएका छन्। नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा अआरहेका पररवतथ नहरूले यसको
पाररवाररक स्वरूपमा पमन स्वतः पररवतथनहरू ल्याआरहेका छन्। नेपाली समाजमा
देखा परररहेका पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका के ही प्रमुख काराहरूलाइ
मनम्नप्रकार ऄध्ययन गनथ सककन्छ –

२.७.१ ्द्योगीकरा
्द्योगीकरालाइ संयुक्त व्यवस्र्ा मवघरटत हुने मवमभन्न कारकहरूमध्ये प्रमुख
मामनन्छ।१९ सामान्यतः परम्परागत नेपालीहरूको पाररवाररक जीवन कृ मषमा
अधाररत मर्यो। तर जसरी ्द्योगीकराका कारा ऄन्य समाजको संरचना प्रभामवत
भएको पाआन्छ, त्यसरी नै ्द्योगीकराको प्रभावले प्रत्यि-ऄप्रत्यि रूपमा नेपाली
समाजको बृहिर संरचनालाइ मवघरटत तुल्याएको पाआन्छ। प्रर्मतः संयुक्त
पररवारलाइ मवघरटत तुल्याइ एकात्मक पररवारको जन्म गरायो। व्यमक्तहरूका
परम्परागत धाराहरू मशमर्ल हुनर्ाले जो संयुक्त पररवार-व्यवस्र्ा कायम रा्नका
लामग अवश्यक मर्यो। मवमवध कारखानाहरू खोमलएर व्यापार धन्धामा बृमद्ध भयो।
गाेशप्रसाद ऄमधकारी (मव सं २०५६), समाजशास्त्र तर्ा मानवशास्त्र-एक पररचय, रत्न पुस्तक भण्र्ार,
काउमार्ौ,ाँ पृ १२९
१९
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पररवारका सदस्यहरू ऄब घरै मा नबसेर जीमवका ईपाजथनका मनमम्त कामको खोजीमा
यताईता िँहड्न र्ाले। फलस्वरूप परम्परागत रूपमा रमहअएको पाररवाररक एकता
तोमर्न र्ाल्यो र संयुक्त पररवार मवघरटत हुनर्ाल्यो।

२.७.२ नागरीकरा
वास्तवमा ्द्योगीकराले नै नागरीकरालाइ जन्मायो। ्द्योमगक मवकास र
यतायातका नयााँनयााँ साधनहरूले सहर बजारको ईद्भव र मवकास भयो। समाजमा
छु ट्टै ककमसमको नागर सभ्यताको प्रादुभाथव भयो जसले परम्परागत पाररवाररक
ीााँचामा पररवतथन ल्याआकदयो। संयुक्त पररवारका सदस्यहरू खेतीपाती र घरे लु ईद्योग
धन्धालाइ त्यागेर रोजी रोटी र व्यापारधन्धाका मनमम्त सहर बजारमतर पस्न र्ाले।
यसरी सहरतफथ लागेका सदस्यहरूले सहरमा नै एईटा छु ट्टै घर बसाएर जीवन धान्न
र्ालेपमछ संयुक्त पररवार मवघरटत हुन र्ाल्यो।

२.७.३ अधुमनक मवचारधारा, मशिा, संस्कृ मत तर्ा सभ्यताको प्रभाव
परम्परागत नेपाली पररवारमा अधुमनक मवचारधारा, मशिा, संस्कृ मत तर्ा सभ्यता
अकदको उु लो प्रभाव परे कोले पमन पररवारको परम्परागत ीााँचा तर्ा कायथ िेत्रमा
महत्त्वपूाथ पररवतथनहरू देखापरेको पाआन्छ। यसले पमन संयुक्त नेपाली पररवार
टुक्र्याईनमा सहयोग गर्यो।

२.७.४ बढ्दो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी
्द्योगीकराले एकामतर रोजगारको सुऄवसर प्रदान गर्यो भने ऄकाथमतर बढ्दो
जनसङ्ग््याले गदाथ पररवारमा बेरोजगारीको समस्या देखा पर्यो जसले पररवारमा
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अर्सर्क ऄमस्र्रता अईन र्ाल्यो। फलस्वरूप पररवारमा मवमभन्न प्रकारका
पाररवाररक झैझमेलाहरू सृमट हुनर्ाले। ऄतः यसमा सुधार ल्याईनका लामग पमन
सदस्यहरू रोजगारको खोजीमा यत्रतत्र जान र्ाले। यसरी सदस्यहरू घरबामहर जान
र्ालेपमछ संयुक्त पररवार सा साना नयााँ पररवारमा मवभक्त हुनर्ाल्यो।

२.७.५ पररवारका कायथहरूमा न्यूनता
परम्परागत पररवारले व्यमक्तत्वको मवकास, सामामजक सुरिा, मनोकजन तर्ा
अर्सर्क जीवनको मवकास अकदका मनमम्त महत्त्वपूाथ कायथहरू ग्यो जसले व्यमक्त
स्वयम् पमन संयुक्त पररवारमा नै बस्नु ऄमधक ईपयोगी उान्द्यो। ऄचेल भने ईक्त सबै
कायथहरू मवमभन्न संस्र्ाहरूलाइ हस्तान्तररत गररएको छ। मवमभन्न व्यावसामयक
सङ्ग्गउन तर्ा क्लब अकदले मनोरजन प्रदान गदथछन्, सामामजक र सुरिाको काम
राज्यले गदथछ, व्यमक्तत्वको मवकास गने काम मशिा संस्र्ानहरूलाइ हस्तान्तररत
गररएको छ तर्ा अर्सर्क जीवन सफल तुल्याईन संस्र्ागत प्रमशिालाइ अवश्यक
मान्न र्ालेका छन्। यसरी संयुक्त पररवारका ईपयोमगताहरूमा पमन न्यूनता अईन
र्ालेको पाआन्छ।

२.७.६ कानुनी व्यवस्र्ा
देशको वतथमान कानुन व्यवस्र्ाले पमन परम्परागत नेपाली पररवारलाइ मवघरटत
तुल्याईन मवशेष भूममका मनवाथह गरेको पाआन्छ। ईिरामधकार ऄमधमनयम, बालमववाह
मनरोधक ऄमधमनयम, मववाह मवच्छेद ऄमधमनयम, मवधवा पुनर्सववाह ऄमधमनयम,
स्त्रीले पुरुष सरह सम्पमि प्राप्त गनथ पाईने ऄमधमनयम तर्ा ऄन्तजाथतीय मववाह
ऄमधमनयम अकदले पररवारका सदस्यहरूमाझ तनाई र प्रमतस्पधाथ मसजथना हुनर्ालेको
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पाआन्छ। कानुनी व्यवस्र्ाका अधारमा नारी-पुरुषमा कु नै भेद रहेन। कानुनले नै ‘संयुक्त
पररवार’, ‘सानो पररवार’ र ‘व्यमक्त’ भनेर वगीकरा गरे को पाआन्छ। यसरी वतथमान
कानुनी व्यवस्र्ाले पमन प्रत्यि ऄप्रत्यि रूपमा परम्परागत नेपाली पररवारलाइ
मवघरटत तुल्याएको देमखन्छ।

२.७.७ पाररवाररक कलह
मवमभन्न अधुमनक जीवन पद्धमतहरूको प्रभावले व्यमक्त र पररवारमाझ दूरी बीाईाँ दै
लगेपमछ पररवारमभत्र मवमभन्न तनाई, स्पधाथ तर्ा ऄव्यवस्र्ाहरूको सृमट भएको
देमखन्छ। परम्परागत संयुक्त पररवारमा सदस्यहरूका अन्तररक द्वेष , ईनीहरूमबच
पारस्पररक कलह, नानीहरूलाइ मलएर झैझगर्ा, रूकीगत व्यवहारहरूको प्रधानता
अकद ऄवगुाहरूले गदाथ पररवारका मशमित तर्ा पररिमी सदस्यहरू यस्ता तनाईपूाथ
वातावराबाट मनक्लेर छु ट्टै घर बनाएर बस्न र्ालेको देमखन्छ। यसरी पाररवाररक
कलहका काराले पमन मूल पररवार मवघरटत भएर एकात्मक पररवारको जन्म हुन
र्ालेको पाआन्छ।
पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका ईपयुथक्त काराहरूबाहेक यतायातका
साधनहरूको सुमवधा, पाररवाररक मनयन्त्रामा मशमर्लता, पररवारका सदस्यहरू माझ
धमाथन्तरा प्रकक्रया, नैमतकताको बद्लाँदो मानदण्र्, पररवार सम्बन्धी रूकीवादी
मान्यताप्रमत ऄनास्र्ा, परम्परागत संस्कार र रीमतमर्मतहरूको मवरोध, पमश्चमीकरा,
मववाह व्यवस्र्ामा पररवतथन, मववाह र नातागोताको महत्त्व घट्नु, पाररवाररक
दामयत्वप्रमतको ईदासीनता, मनधथनता तर्ा यौन सम्बन्धगत ऄसन्तुमि अकद ऄनेकौं
काराहरू पमन यसका लामग ईिरदायी छन्। वास्तवमा व्यमक्त र समाजका प्रत्येक
पररवतथनहरूले पाररवाररक मूल्य र मान्यतामा महत्त्वपूाथ पररवतथन ल्याआरहेका हुन्छन्।
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नेपाली समाजमा हुन त ऄमहले पमन संयुक्त पररवार सम्पूाथ रूपले मवघरटत भएको
छैन। तर समाजमा व्यमक्तगत स्वतन्त्रता जुन प्रकारले बकीरहेको छ, त्यसलाइ हेदाथ
संयुक्त पररवारहरूमा हुने मवघटनको प्रवृमिलाइ रोक्न ऄसम्भव देमखन्छ। रामीा र
नागर जुनै िेत्रमा पमन संयुक्त पररवारको शेष बााँचेको छ, त्यसका मवशेषताहरू
परम्परागत संयुक्त पररवारहरूका प्रकृ मतबाट टाीा हुाँदै गआरहेका छन् । ऄतः वतथमान
नेपाली समाजको पाररवाररक जीवन मयनै काराहरूले गदाथ बद्लाँदो मस्र्मतमा छ।
यसको परम्परागत स्वरूपमा पररवतथन ल्याईन ऄनेक कारक तत्त्वहरू अज पमन सकक्रय
छन्।

२.८ मनकषथ
‘पररवार एवम पाररवाररक जीवन’का सन्दभथमा गररएको ईपयुथक्त अध्ययनबाट प्राप्त
मनकषथका मूल बुाँदाहरू मनम्नप्रकारले प्रस्तुत गररन्छ  समाजमा भएका मवमभन्न सङ्ग्गउनहरूमध्ये ‘पररवार’ मानव जीवनमसत
सम्बमन्धत पमहलो सामामजक सङ्ग्गउन हो। ऄतः सामामजक संरचनाको
प्रार्ममक एकाआ पररवार हो।
 पररवारमा व्यमक्तहरूमाझ दीघथकालीन सम्बन्धको स्र्ापना एकाकाथमबच रहेको
हुन्छ।
 हरेक व्यमक्त पररवारमा जन्मन्छ, पररवारमा हुकथ न्छ र पररवारमा नै मदथछ।
 पररवार मववाहबाट स्र्ामपत हुने सामामजक संस्र्ा हो जसमा एईटी नारी र
एईटा पुरुष हुनु अवश्यक हुन्छ।
 पररवार सानो समाज हो जहााँ सामामजक जीवनसाँग सम्बमन्धत प्रत्येक कु रा
व्यमक्तले मसककरहेको हुन्छ।

६३

 पररवारले मु्यतः मामनसका ऄनेकौ ाँ अवश्यकताहरू पूर्सत गनाथका सार्ै
मामनसको वैयमक्तक एवम् सामामजक व्यमक्तत्वको मवकास पमन गछथ।
 नेपाली समाज व्यवस्र्ा मु्यतः परम्परागत महन्दू सामामजक व्यवस्र्ामा
अधाररत भएको हुाँदा यसको मूल अधार संयुक्त पररवार प्रर्ा हो। यो
सामन्तवादी ऄर्थतन्त्रामित समाजको संरचनाऄनुकूल मवकमसत संस्र्ा हो।
 सदस्य सङ्ग््या, मनवास, मववाह, पाररवाररक सिा वा ऄमधकार, रामीा र
नागर, वंशनाम, देवर र भाईजू मववाही प्रर्ा अकदका अधारमा वगीकरा
गरेर नेपाली समाजमा मवद्यमान पाररवाररक जीवनलाइ ऄध्ययन गनथ
सककन्छ।
 नेपाली समाजमा रहेको परम्परागत पाररवाररक कायथका तुलनामा वतथमान
नेपाली पररवारलाइ हेदाथ पाररवाररक जीवनको ीााँचा तर्ा कायथ -िेत्रमा ऄनेकौं
पररवतथनहरू अएका छन्। यसको मूल कारा नेपाली समाजमा पमन
्द्योगीकरा, नागरीकरा, बढ्दो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी, अधुमनक मशिा
तर्ा वतथमान कानुनी व्यवस्र्ा अकद तीव्र गमतमा मभमत्रएकोले गदाथ हो।
ईक्त मवमभन्न नयााँ नयााँ मवचार, पररपाटी अकदले गदाथ नेपाली पररवारको
परम्परागत संयुक्त पद्धमत मवघरटत हुाँदै एकात्मक पररवारको मनमाथा भएको देमखन्छ।
यसरी प्रत्येक सामामजक संस्र्ाहरू समय र पररमस्र्मतऄनुसार भत्काँ दै बन्दै गए झै ाँ
नेपाली पररवारको संरचनामा पमन हेरफे र भआरहेको छ।

६४

तेस्रो ऄध्याय

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

३.१.१ जन्म, बाल्यकाल
सानु लामाको जन्म स्थान क्तसक्तकमको राजधानी गान्तोकको क्तवकास क्षेत्र हो। सन्
१९३९ जून १५ क्तवक्तहबार अफ्नै क्तनवासमा ईनको जन्म भएको हो। सानु लामा
क्तसक्तकम क्तनवासी स्व क्तपता चन्रमान क्तघक्तसङ र स्व माता फू लमाया क्तघक्तसङका सुपुत्र
हुन्।१ क्तयनै गरूङससह लामा नेपाली साक्तहत्यको ईवषरभूक्तममा सानु लामा नामले
पररक्तचत छन्।
तीनजना छोराहरूमध्ये सानु लामा माक्तहला छोरा हुन्। ईनको न्वारनको नाईाँ
गरूङससह लामा हो र अफ्नो पेशागत सन्दभषमा ईनी यसै नाईाँ ले पररक्तचत पक्तन छन्।
अफ्ना यी दुइवटा नाईाँ ले क्रमश: प्रक्ततक्तनक्तधत्व गरे का कथाकार सानु लामाले सजषक
व्यक्तित्व र ऄक्तभयन्ता व्यक्तित्व दुवै व्यक्तित्वलाइ समानान्तर रूपमा ईक्ततकै दक्षता र
कायषकुशलता पूवषक क्तवकक्तसत गराईाँ दै ल्याएका छन्।२

१

घनश्याम नेपाल (सन् १९९४), सानु लामा र ईनको कथाकाररता - ‘कथा सम्पद्’का सन्दभषमा, कथाकार

सानु लामा ऄक्तभनन्दन स्माररका, नेपाली साक्तहत्य प्रचार सक्तमक्तत(अयोजक), क्तसलगढी, पृ १८
२

घनश्याम नेपाल (सन् १९९४), सानु लामा र ईनको कथाकाररता ‘कथा सम्पद्’का सन्दभषमा, पूवषवत्, पृ १८
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अफू ले क्तबताएका बाल्यकालको के ही रमाआलो सम्झनाहरूबारे सानु लामा यसरी
बताईाँ छन् – ‘म सम्झन्छु बाल्यकाल जीवनको ऄक्तत मूल्यवान् ऄवस्था हो, सम्पूणष
जीवन कालको क्तनक्तध हो। यो क्षण मेरो बढो सरलताक्तसत क्तबत्यो। म प्रत्येक क्षणलाइ
समझना सछु , सम्झना भए जक्तत मधुमय लाग्छ, नभएकोमा क्तततोपन ऄनुभव हुन्छ।
धेरै सम्झनाहरूमध्ये एईटा समझना सधै क्ततख्खर भएर मेरो मक्तस्तष्कमा ईलन्छ। म
६, ७ वषषको हुाँदो हुाँ, वषाषकाल क्तथयो ददनहुाँ झरी बादल क्तसक-क्तसक् लाग्दो। म धेरै ददन
जरोले क्तबमारी भएर भखषरै रिक हुाँदै क्तथएाँ। सधै झैं एक भारी घासाँ बोके र अमा
अआपुग्नु भयो। घााँसको भारी क्तबसाएर म भएक्ततर अईनु भयो। पक्तहला मेरो क्तनधार
छाम्नु भयो, त्यसपक्तछ क्तबहान जााँदा क्तचया हालेर लानुभएको दकतलीको क्तबकख खोलेर
मलाइ देखाईनु भयो दकतलीभरर सुन जस्तो पक्तहला र सुनौला टपटप परेका ऐसेलु
क्तथए। मैले कक्तत ऐसेलु खााँए होला थाहा छैन तर थदकत अमाको शोक, हषष क्तमक्तित
मुहार र ती स्नेहमयी अाँखाहरू म कक्तहले क्तबसषन सक्तिन, ती अाँखाहरूले मलाइ जीवन
सङ्घषषमयी छ भनेका क्तथए, मलाइ त्यही बेला सतकष गराएका क्तथए, मे री अमाको त्यो
थदकत तर हार नमान्ने मुहारबाट नै प्रेररत भएर यहााँसम्म अआपुगें, जीवनमा ऄक्तघ
बढ्ने प्रेरणा त्यसमा ऄझै थुप्रै छन्।’३
घरको अर्थथक क्तस्थक्तत कमजोर भएको कारणले गदाष सानु लामाको बाल्यकाल
त्यक्तत सुखपूणष देखखदैन। क्तपता चन्रमान क्तघक्तसङ कक्तहले लामा पढ्थे त कक्तहले
सानोक्ततनो रिका क्तलएर काम पक्तन गररहाल्थे। क्तपता कतै पूजापाि र कमषकाण्ड गनष
जााँदा सहायकको रूपमा कक्तहले-काही ाँ सानु लामा पक्तन जाने गथे। त्यसरी क्तपतासाँग
नगएको बेलामा ईनले गाइ चराईनुपर्थ्यख । यसरी सानु लामाले ऄनेकौ ाँ समस्याहरूक्तसत
हातेमालो गदै अफ्ना बाल्यकालका ददनहरू क्तबताएको देक्तखन्छ। बाल्यकालदेक्तखका
सानु लामाका रूक्तचहरूका अधारमा ईनमा स्वाक्तभमानी बानीको बीजारोपण भएको
३

मीमलाल सापकोटा (सन् १९९४), सानु लामासाँग ऄन्तवाषताष, कथाकार सानु लामा ऄक्तभनन्दन स्माररका,

नेपाली साक्तहत्य प्रचार सक्तमक्तत, क्तसलगढी, पृ ४५
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देक्तखन्छ। क्तयनै बालसुलभ प्रकृ क्तत र स्वभावका अधारमा ईनको दकशोरावस्था र
प्रौढावस्था ऄक्तघ बढ्दै गएको देक्तखन्छ।

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

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

वद्धवषवान

क्तस्थत,

‘महाराजाक्तधराज

क्तवजयचन्र

आक्तन्स्टच्युट

ऄफ्

आक्तन्जक्तनयररङ एन्ड टेनोलोजी’ मा आक्तन्जक्तनयररङको ऄध्ययन गनषका क्तनक्तम्त भनाष भए।
सन् १९५९ सालमा ईनी आक्तन्जक्तनयररङको पढाआ पुरा गरे र ईनी क्तसक्तकम फके ।
लामाको औपचाररक क्तशक्षा यही टुक्तङ्गए तापक्तन ईनी ऄनौपचाररक रूपमा भने ऄक्तहले
पक्तन ऄध्ययन, मननमा क्तनरन्तर रक्तहरहेका छन्। पढाआ सके र क्तसक्तकम फके कै वषषको
जून मक्तहनामा ईनी क्तसक्तकम सरकारको जनकायष क्तवभागमा क्तनयुि भए। यसरी क्तनयुि
४

घनश्याम नेपाल (सन् १९९४), सानु लामा र ईनको कथाकाररता ‘कथा सम्पद्’ का सन्दभषमा, पूवषवत्, पृ १८

५

घनश्याम नेपाल (सन् १९९४), सानु लामा र ईनको कथाकाररता ‘कथा सम्पद्’ का सन्दभषमा, पूवषवत्, पृ १८
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भएपक्तछ सानु लामा सरकारी कायाषलयमा धेरै वषषसम्म काम गरे र सन् १९९७ सालमा
सेवाक्तनवृत्त भए।

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

३.१.३ साक्तहक्तत्यक जीवन
लामा पररवारमा जन्मेर हुके का सानु लामाको पेशागत नाम गरूङससह लामा भए
तापक्तन ईनको साक्तहक्तत्यक नाम भने सानु लामा हो। स्व चन्रमान क्तघक्तसङका माक्तहला
छोरा सानु लामाको जन्मदेक्तख चौध वषषपक्तछ मात्रै कान्छा छोराको जन्म भएको हुनाले
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ईनी नै घरका सानु भाआ बक्तनरहे। घरका सबैले ईनलाइ सानु भनेर बोलाईने गदषथे।
भाआ नजन्मेसम्म कान्छा छोराको स्थान ओग्नपुगेका सानु लामा भाआ जन्मेपक्तछ पक्तन
यही नाममा नै यथावत रहें।६ घरको सबैले माया गरेर बोलाईने नाम सानुलाइ नै
साक्तहत्य क्षेत्रमा राख्ने ईनको प्रबल आच्छा रयो ो । त्यसैले साक्तहक्तत्यक जगत्मा ईनलाइ
सानु लामा भनेर नै क्तचक्तनन्छ।
क्तवद्याथी जीवनदेक्तख नै सानु लामाले साक्तहक्तत्यक दक्रयाकलापमा रुची राखेको
देक्तखन्छ। क्तनबन्ध लेखेर साक्तहत्यमा प्रवेश गने सानु लामा अफ्ना गुरु रक्तश्मप्रसाद
अलेबाट धेरै प्रभाक्तवत भएका क्तथए। ईनले लेखेको पक्तहलो क्तनबन्ध ʻखुकुरीको
अत्मकथाʼ क्तथयो जुन ऄब ऄप्राप्य छ। ईनका धेरै फु टकर साक्तहक्तत्यक लेखहरू ‘ददयालो,
ददयो, माक्तलङ्गो, प्रदक्रया, स्रष्टा र कनका’ अदद पत्र-पक्तत्रकाहरूमा प्रकाक्तशत भएका
छन्। सानु लामाका लघु कथाहरू क्तहन्दी, ऄङ्रेजी, ईदू,ष ऄसमीया र ईक्तडया
भाषाहरूमा ऄनुवाद भएका छन्।
सानु लामा नेपाली साक्तहत्यका प्रख्यात कथाकारहरूमध्ये एकजना हुन्। यस
सन्दभषमा घनश्याम नेपालले सानु लामाबारे लेखेका छन् – ‘नेपाली भाषामा कथा
लेख्ने भारतेली कथाकारहरूको लेखो लाईाँ दै खहनुनुपदाष रूपनारायण ससह, क्तशवकु मार
राइ, आन्र सुन्दास, आन्रबहादुर राइहरू हुाँदै अएर सानु लामा पक्तन ऄब नटेदकइ नहुने
एईटा नाम सोपान हो। यसलाइ फनुके र नाघेर खहनुदा आक्ततहास लरखराईाँ छ।’७ सानु
लामाका कथाहरू क्तसक्तकमेली रामीण पररवेशमा लेक्तखएका छन्। ईनमा एकाक्ततर
रामीण जीवनको यथाथष, नाता सम्बन्ध, सामाक्तजक सम्बन्ध, ऄनेकतामा एकता जस्ता
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मीमलाल सापकोटा (सन् १९९४), सानु लामासाँग ऄन्तवाषताष, कथाकार सानु लामा ऄक्तभनन्दन स्माररका, नेपाली

साक्तहत्य प्रचार सक्तमक्तत, क्तसलगढी, पृ ४६
७

सानु लामा (सन् १९९४), कथा सम्पद् , के अर आन्टरप्राआजेस्, गान्तोक, क्तसक्तकम, पृ ६
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कु राहरूको ऄङ्कन रहेको पाआन्छ भने ऄकाषक्ततर वगष सङ्घषषको क्तचत्रण पाआन्छ। सानु
लामाले अफै ले देखेका, भोगेका, कु राहरूलाइ नै पृष्िभूक्तम बनाएर कथा लेखे तापक्तन
ईनका कथाले क्तवशेष रूपमा सम्पूणष नेपालीहरूको जीवनवृत्त बोके को हुन्छ। ईनका
कथामा क्तसक्तकमको प्राकृ क्ततक वातावरणको क्तचत्रण रहेको पाआन्छ। ईनका कृ क्ततहरू
यहााँ क्तनम्न ताक्तलकामा राखेर प्रस्तुत गररन्छ –

ताक्तलका सङ्ख्या २

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

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

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

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

१. क्तहमालचुली मक्तन्तर (सन् १९९८)

४. गीत सङ्रह

१.जहााँ बग्छ रटस्टा रक्तङ्गत (सन् २०००)

५. क्तनयात्रा

१. अाँगन परक्ततर (सन् २००१)

६. क्तनबन्ध

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

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

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

७१

जाक्तगरबाट टाढा रहन पुक्तगन र अफ्ना नानीहरूको भक्तवष्य ईज्वल बनाईन सधै
जुरटरक्तहन्। यसरी सानु लामाको पाररवाररक जीवनलाइ हेदाष सुखमय नै देक्तखन्छ।

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

नेपाली साक्तहत्य पररषद्, गान्तोक, पृ २४
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३.२ सानु लामाको कृ क्ततत्वको पररचय
सानु लामा कथाकारका रूपमा प्रख्यात भए तापक्तन ईनले अफू लाइ यस क्षेत्रमा मात्रै
सीक्तमत राखेका छैनन्। ईनी कथाकारका साथसाथै कु शल गीतकार, ईपन्यासकार,
क्तनयात्राकार, क्तनबन्धकार तथा ऄनुवादक पक्तन हुन्। यहााँ क्तयनै कु राहरूबारे सक्तङ्क्षप्त
रूपमा क्तववरण गररने छ।

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

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

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

वीराङ्गनाले

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

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

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

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

९

सानु लामा (सन् १९९४), कथा सम्पद्, पूवषवत्, पृ ३२
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उ जीवनभरर ऄक्तववाक्तहत रहेर पक्तन क्तववाक्तहत जस्तै जीवन क्तबताआरहेको क्तचत्रण
पाआन्छ। प्रस्तुत कथाका शकु न्तला र देवको प्रणय पक्ष कारुक्तणक छ।

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

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

गरेको

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

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

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

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

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

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

￭ रम्मीमा क्तसवेन्स् एईटा ऄनुक्रम
मृत्युलाइ माक्तनसले अकक्तस्मक प्रकोप माने तापक्तन यो ता अत्माको ऄनुक्रम हो,
संसारको गक्तत हो। प्रस्तुत कथाको माध्यमबाट सानु लामाले यसै कु रालाइ नवीन
प्रकारले प्रस्तुत गरे का छन्। ईनले यस कु रालाइ कथामा यसरी राखेका छन् – ‘मृत्यु
क्तनत्यताको ऄनुक्रममा एईटा क्षक्तणक लौदकक क्तविृङ्खलता मात्र हो, अत्माले यस
ऄनुक्रमको पुनरषहण गररबस्छ। सांसाररक ऄस्थायीपनमा ब्रह्माण्डको क्तनत्यता क्तनभषर
गछष, यो ऄकल्पनीय ऄनुक्रमको कारण यही ऄस्थायीपन हो।’१२
यसमा कथाकारले धीरजक पत्नी लक्ष्मीको मृत्युको घटना वणषन गरेर कथाको
पररवेश कारुक्तणक बनाएका छन्। यसरी कथामा वर्थणत धीरजक पत्नीको देहान्त
भएको कु राबाट कथावस्तु सुरु भएको छ। यस कथामा एकाक्ततर धीरज अफ्नी पत्नीको

१०

सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, क्तसक्तकम साक्तहत्य पररषद्, गान्तोक, क्तसक्तकम, पृ ७

११

सानु लामा,(सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ ११

१२

सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ १८

८०

मृत्युले दुःखी भएको छ भने ऄकाषक्ततर गाईाँ लेहरूले रम्मी खेल खेलेर धीरजको मनलाइ
शान्त्वना ददने ऄथवा ईसको मनको पीडा क्तबसाषईने प्रयास गररएको देक्तखन्छ।

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

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

८१

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

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

१३

सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ ६९
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￭ तृक्तप्त
प्रस्तुत कथामा कथाकारले नारीको मानक्तसक द्वन्द्वलाइ के लाईने प्रयास गरे का छन्।
यस कथामा छु नी पाल्मो मानक्तसक द्वन्द्वले क्तवचक्तलत भएक युवती हो। चेतनिीलाइ
एकोहोरो प्रेम गरेर उक्तभत्र द्वन्द्वको क्तसजषना भएको छ। वास्तवमा छु नी पाल्मोले
ऄनक्तभज्ञ रहेर मन-मनै प्रेम गरररहेक हुन्छे। तर चेतनिी क्तववाक्तहत भएको कु रो थाहा
पाएपक्तछ छु नी पाल्मोको एकतफी प्रेम क्तवथोक्तलएको छ। यसरी यस कथामा छु नी
पाल्मोको मोह भङ्ग हुनु नै कथाको मूल क्तवषय देक्तखन्छ। ऄतः प्रस्तुत कथामा प्रेमको,
आच्छाको, चाहनाको, मागको, अकांक्षाको तथा तृक्तप्तको चाह अफू मै क्तनवाषक्तहत
राखेसम्म सम्भावनीय छ तर वायो  यथाथषलाइ त्यसक्तभत्रको समभागी बनाईन पदाष त्यो
ध्वस्त बन्छ चूणष, क्तवचूणष बन्छ भन्ने सोचेको अदशष र भोगेको यथाथषलाइ पक्तन कथामा
देखाआएको छ।

￭ मृगतृष्णा
पुस्तकको शीषषक कथाका रूपमा रहेको ‘मृगतृष्णा’मा क्तसद्धवाथष गौतमले जन्म, मृत्यु र
कष्टको ऄनुभव गरेर बुद्धवत्व प्राप्त गरे को कु रा प्रस्तुत गररएको छ। कथामा वृद्धव व्यक्ति
सक नसक ईनीक्ततर बढेको, ईसलाइ सानो के टाले ईक्तछनेर ऄक्तघ बढेको र के ही
समयको ऄन्तरलपक्तछ मलामीहरू लास बोके र अएको दृश्यले लेखकलाइ भावक्तवह्वल
बनाएको अभास हुन्छ। ‘एईटै अत्मा क्तनस्के र जााँदा शरीर खोक्रो हुन्छ, ऄथषहीन।’१४
भनेर सानु लामाले संसार क्षक्तणक सपना हो, जसको कु नै ऄथष हुाँदन
ै भन्ने बुझाईन
खोजेको प्रतीत हुाँदछ। यसका साथै संसार एईटा भ्रम हो, भौक्ततक पदाथष भ्रम हो र
यथाथष सत्य अत्मा हो, जसको ऄक्तस्तत्वक्तबना संसार जडमय हुन्छ भन्ने सत्य कु रा प्रस्तुत
कथामाफष त् बुझाईने प्रयास गरेका छन्।
१४

सानु लामा (सन् १९९०), मृगतृष्णा, पूवषवत्, पृ ९८

८३

आ) ‘सूयषको तेस्रो दकरण̕’ कथा सङ्रहक्तभत्रका कथा
ʻसूयषको तेस्रो दकरणʼ (सन् २००८) सानु लामाको प्रस्तुत कथा सङ्रह हालसम्म
प्रकाक्तशतमध्ये ऄक्तन्तम वा तेस्रो सङ्रह हो। यसमा जम्मा बाह्रवटा कथाका साथै एईटा
लेख पक्तन समावेश गररएको छ। ती हुन् १) क्तबहान हुन नसके को रात, २) साआनो, ३)
टी शटष, ४) रेशी बक्तगरहेछ, ५) समपषण, ६) सात भाआक चेली, ७) म भगवान भएाँ, ८)
सूयषको तेस्रो दकरण, ९) पेन्सन, तमा र गाडी, १०) सन्तानको सुख, ११) छु ाँदै जाने
सम्झनाहरू, १२) के ही अफ्नो के ही ऄरूको र १३) ‘क्तसक्तकममा नेपाली साक्तहत्यको
गक्ततक्तवक्तध’ एईटा चचाष संक्तक्षप्तमा (लेख)। यहााँ ईि कथाहरूको ऄध्ययन सङ्क्षेपमा
क्तनम्न प्रकारले प्रस्तुत गररन्छ –

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

१५

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, जनपक्ष प्रकाशन, गान्तोक, पृ ३४
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￭ साआनो
साआनो कथाले घर-संसारको व्यवस्तताक्तभत्र कसरी अफन्तहरू पक्तन साआनो नक्तचन्दा
क्तबराखनदै जान्छन् भन्ने ऄन्तरकथा बोके को छ। साआनो क्तबर्थसएर ईल्टा साआनो लगाइ
अफै क्तजक्तल्लनुपदाषको कु त्कु त्याईने प्रसङ्ग भएको यो एईटा व्यङ्ग्यात्मक कथा हो।
यसका साथै कथाले पहाडी समाजको साआनो संस्कृ क्तततफष पक्तन सङ्के त गरेको बुक्तझन्छ।

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

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

दकशोरी राक्तधकाको प्रणय क्तनवेदनलाइ धनबहादुरले प्रणयकै

प्रत्याभूक्ततले साथषक तुल्याईन सिै न। नोकरीको क्रममा धनबहादुर सहर पसेपक्तछ
१६

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ १९
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गाईाँ मा राक्तधका प्रेमक्तवरहमा जलीजली मछे। मरणोपरान्त क्तमलन दकक्तञ्चत् सम्भव
हुनसछ भन्ने बौद्धव, क्तहन्दू क्तवश्वासलाइ मूल कर्थ्य बनाआएको यो कथा रोमाक्तन्टक
भावभूक्तममा लेक्तखएको पाआन्छ।

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

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

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

￭ सूयक
ष ो तेस्रो दकरण
प्रस्तुत कथालाइ ʻस्वास्नीमान्छेʼ कथाको ईत्तरभाग मान्न सदकन्छ। ʻस्वास्नीमान्छेʼ
कथाक िु ली कान्छी अफ्नो सतीत्वको रक्षाथष क्तमङमामाक्तथ दाईराले प्रहार गछे भने
प्रस्तुत कथाक साक्तवत्री ऄझ ईर रूपमा देक्तखन्छे। मध्य रातमा साक्तवत्रीको एलोपनको
फाआदा ईिाएर दुष्कमष गनष खोज्ने दुश्शील मोटेप्रक्तत साक्तवत्री सहस्रक बन्छे। मोटेले
उमाक्तथ हेय दृक्तष्ट राखी क्तनकृ ष्ट व्यवहार गनष खोज्दा ईसलाइ सब्जी का्ने छु री घोपेर
माररददन्छे। मोटेको हत्या गरे तापक्तन साक्तवत्रीले अफू लाइ शुम्भ क्तनसुम्भ, मक्तहषासुर
अददको वध गने देवीक ऄनुगाक्तमनी िान्छे। उ भन्छे – ‘मैले मोटेलाइ माररनाँ। ... मैले
त दुष्याआाँ , व्यक्तभचार, ऄत्याचार अददलाइ नष्ट पारे क हुाँ। समाजको कलङ्कलाइ

१८

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ ५६

८७

मेटाएक हुाँ। यसलाइ हत्या हो भन्ने कोही छ भने ईसले रावणवध, क्तहरण्यकक्तशपु वध,
कं स वध, मक्तहषासुर वध अदद वधहरूलाइ पक्तन हत्या भन्नुपछष, सहसामा गन्ती गनुषपछष
ऄक्तन दुगाष, काली, राम, कृ ष्ण, क्तवष्णु सबैलाइ ऄपराधीको वगषमा राख्नुपछष।’१९ नारी
चररत्रका व्याक्तप्तमाझ, सानु लामाका कक्ततपय कथाहरू क्तमथकसंसर्थगक र प्रयोगात्मक
प्रवृक्तत्तले ओतप्रोत छन् भने ईदाहरणका क्तनम्न प्रस्तुत कथालाइ क्तलन सदकन्छ।

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

मोहनको पररवार पात्रहरू छन्।

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

￭ सन्तानको सुख
प्रस्तुत कथामा सन्तानको सुख वास्तवमै कु नै पक्तन गृहस्थका लाक्तग वैकक्तल्पक सुखस्रोत
बन्नसछ भन्ने सकारात्मक सोच ध्वक्तनत भएको छ। यसमा ऄल्पायुमै पक्ततको मृत्युले
क्षतक्तवक्षत बनेक एईटी नारीको लाक्तग अफ्ना सन्तान नै सन्तुक्तष्टको स्रोत बनेका छन्।

१९

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ ७०

८८

￭ छु ाँदै जाने सम्झनाहरू
यस कथामा छोग्यालकालीन क्तसक्तकमको सामाक्तजक पक्षलाइ ईद्घारटत गररएको
पाआन्छ। अत्मकथात्मक क्तवन्यास भएको यस कथामा सानु लामाले के ही अफ्नो
जीवनका र के ही तत्कालीन पररप्रेक्ष्यका कथातन्तु बटुलेका छन्। राजेन्र भण्डारीले
संस्मरणात्मक कथा ऄक्तन कथात्मक संस्मरण भन्दै प्रस्तुत कथालाइ संस्मरण र कथा दुवै
हो भनेका छन्।

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

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

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

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

￭ पराक्तजत
सानु लामाको ʻपराक्तजतʼ लघु कथा मानवीय जीवनमा हुने पररवतषनमा के क्तन्रत छ।
ईत्सुकता, लोभ, क्तवश्वास र क्तखन्नता जस्ता कु राहरू यस कथामा मूल वस्तु तत्त्वका
रूपमा रहेका छन्। यो कथा पररवतषन चहाने कामदारहरूको आच्छा पराजीत भएको
ऄवस्थालाइ क्तलएर लेक्तखएको पाआन्छ। यहााँ सामाक्तजक पररवतषन चाहने आच्छालाइ
घुमाईरो तररकाले प्रस्तुत गररएको पाआन्छ। वास्तवमा यो कथा अधुक्तनक मान्छेको
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व्यङ्ग्य क्तचत्रझै ाँ प्रतीत हुाँदछ। देशमा पुरानो व्यवस्था समाप्त भएर नयााँ व्यवस्था
स्थापना भए पक्तछ पक्तन गरीब कामदारहरूले सधै ाँ ईस्तै दकक्तसमले काम गनुषपछष,
क्ततनीहरूमा के ही फरक पदैन भन्ने यथाथष सत्यलाइ स्पष्याएका छन्। ऄत: यहााँ
कथाकार गरीब मजदुरहरूको पक्षमा देक्तखन्छन्।

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

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

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

९१

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

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

२०

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

प्रकाशन, दार्थजक्तलङ, पृ १
२१

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

२२

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

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

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

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

￭ भ्रमण वृत्तान्त
सानु लामाले ʻअाँगन परक्ततरʼ शीषषकमा भ्रमण वृत्तान्त लेखेर अफू लाइ क्तनयात्राकारका
रूपमा पक्तन पररक्तचत गराएका छन्। ईनको भ्रमण वृत्तान्त ऄध्ययन गदाष पािकलाइ
लेखकसाँगै क्तवदेश भ्रमण गरेको अभास हुाँदछ। यो ईनको लेखनशैलीको वैक्तशष््य नै हो।
यस पुस्तकबारे कु मार प्रधानले लेखेका छन् – ‘क्तभन्नै छ यो ‘अाँगन परक्ततर : एईटा
२३

कल्पना क्तत्रपािी (सन् २०१६), सानु लामाका कथामा समाज, कदमतला, दुगाष मक्तन्दर, क्तसलगढी, पृ ७
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भ्रमण वृत्त’। शीषषक नै स्वपररचायक। यातायात र सञ्चार माध्यमहरूमा अएको
क्राक्तन्तकारी पररवतषनले सााँघुरो बनाएको क्तवश्वमा एकपल्ट सात समुन्रपारको भूखण्ड
िाक्तनने यूरोप महादेश र ईत्तर ऄमेररक महादेशमा पने यानाडा के वल अाँगन परक्ततर
छ।’२४ प्रस्तुत पुस्तकलाइ कथाकारले गरेको युरोपीय देशहरू र यानाडाको भ्रमणको
संक्तक्षप्त र सरस आक्ततवृत्त मान्न सदकन्छ। सानु लामा स्वयम्ले यात्रामा भोगेका
क्ततताक्तमिा यथाथष ऄनुभवलाइ कोशेली स्वरूप पािकका ऄगाक्तड पस्कन ईनी सफल
भएका पाआन्छन्।

￭ गीत सङ्रह
सानु लामा साक्तहत्यका क्तवक्तभन्न क्तवधामा कलम चलाईने व्यक्तिका रूपमा मान्य छन्।
कथाकारका रूपमा स्थाक्तपत भआसके का सानु लामाको साक्तहक्तत्यक व्यक्तित्वको
महत्त्वपूणष पक्षहरूमध्येको ऄनुसन्धेय पक्ष गीतकार व्यक्तित्व पक्तन हो। सन् २०००
सालमा ʻजहााँ बग्छ रटस्टा रङ्गीतʼ स्वरक्तचत गीतहरूको सङ्कलन प्रकाक्तशत गरे र
सशि गीतकारको रूपमा पक्तन पररक्तचत हुन पुगेका छन्। यस सङ्रहमा जम्मा ३५
वटा गीतहरू सङ्रक्तहत छन्। यी गीतहरू धेरै िोताहरूको मन क्तजत्न सफल भएका
देक्तखन्छन्। त्यस्ता के ही गीतहरू हुन् ‘जहााँ बग्छ रटस्टा रङ्गीत’, ‘क्तमतेरी साआनो लाएाँ’,
‘क्ततम्रै गीत अज पक्तन’, ‘बालापनको अाँगन त्यागेर’, ‘जीवन बन्दक राखे मायामा’,
‘क्तवश्वास नगर क्तजन्दगीको’ र ‘गुन्रुक पकाईनु पदैन’ अदद। ईनका गीतलाइ क्तसक्तकम,
दार्थजक्तलङ र नेपालका धेरै ख्याक्ततप्राप्त सङ्गीतकार र गायकहरूले सङ्गीत तथा
स्वरबद्धव गरेका छन्। सानु लामाका ऄक्तधकांश गीतहरूको सङ्गीत संयोजन दुष्यन्त
लामाले गरे का छन्। यी गीतहरू प्रायः अकाशवाणी गान्तोक र खरसाङबाट प्रसाररत
हुने गदषछन्।
२४

कु मार प्रधान (सन् २००१), दुआ शब्द, सानु लामा, अाँगन परक्ततर, पूवषवत्, पृ ख
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￭ ऄनुवाद
सानु लामा एकजना सफल ऄनुवादक पक्तन हुन्। ईनले ऄनुवाद गरेका कृ क्ततहरू- ʻगुरु
पाम सम्भव साधनाʼ (खण्ड १ र २, सन् १९९३) र ʻभगवान बुद्धव, जीवन र दशषनʼ
(सन् २००१) हुन्। ʻगुरु पाम सम्भव साधनाʼ-लाइ क्ततब्बती भाषाबाट ऄङ्रेजीमा
ररङ्गु टुल्कु ले ऄनुवाद गरे का हुन्। सोही पुस्तकलाइ नेपालीमा सानु लामाले ऄनुवाद
गरेका छन् । पाक्तल भाषाका पक्तण्डत िी धमाषनन्द कोसम्बीद्वारा क्तलक्तखत ʻभगवान बुद्धव,
जीवन र दशषनʼ रन्थलाइ सन् १९९३ सालमा साक्तहत्य ऄकादेमीले क्तहन्दी भाषामा
प्रकाक्तशत गरेको क्तथयो। यसैलाइ प्रथमपल्ट नेपालीमा सानु लामाले ऄनुवाद गरेका हुन्।
यस पुस्तकलाइ बौद्धव धमषसम्बन्धी एईटा प्रामाक्तणक रन्थ मान्न सदकन्छ।

￭ क्तनबन्ध
सानु लामाको पक्तहलो लेख ʻखुकुरीको अत्मकथाʼ शीषषकमा लेक्तखएको क्तथयो। तर यो
ऄक्तहले ऄप्राप्य रहेको छ। यसरी साक्तहत्यको क्षेत्रमा ईनले क्तनबन्ध क्तवधाबाट प्रवेश
गरेको भए तापक्तन हालसम्म ईनको कु नै क्तनबन्ध सङ्रह प्रकाक्तशत भएको छैन। प्रस्तुत
क्तनबन्ध पश्चात् ऄकख क्तनबन्ध ʻक्तसक्तकममा नेपाली साक्तहत्यको गक्ततक्तवक्तधʼ सन्
२००८मा प्रकाक्तशत ईनको तेस्रो कथा सङ्रहमा नै समावेश गरी प्रकाक्तशत गरेका छन्।
यसैको अधारमा ईनलाइ एकजना क्तनबन्धकारको रूपमा पक्तन क्तलन सदकन्छ। ईनको
पक्तहलो लेख हालमा ऄप्राप्य रहेकोले ईि दोस्रो लेख ईनको एईटा मात्र क्तनबन्धको
रूपमा रहेको देक्तखन्छ। ईनले पक्तन यो एईटै क्तनबन्ध कतै हराआजाला भनेर कथा
सङ्रहमा समावेश गरेको कु रा ईल्लेख गदै यसरी अफ्नो क्तवचार व्यि गरे का छन् –
‘क्तसक्तकममा साक्तहक्तत्यक गक्ततक्तवक्तध’ क्तनबन्ध यस सङ्रहको ऄन्त्यमा देखेर धेरै चदकत

९५

होलान्। क्तनबन्ध ईस्तो लेक्तख्तनाँ, यो एईटा लेखेको कतै हराआजाला दक भन्ने सम्झेर
जबरजस्ती यसलाइ यहााँ िाईाँ ददएको।’२५
सानु लामाद्वारा क्तलक्तखत कथाहरूका प्रायः शीषषक नै स्वपररचायक बन्न पुगेको
देक्तखन्छ भने यस लेखको पक्तन शीषषक नै स्वपररचायक बनेको छ। यसमा ईनले
क्तसक्तकमको क्षेत्रफल र वतषमान बाक्तसन्दाहरूको संक्तक्षप्त चचाष गदै नेपाली साक्तहत्यमा
क्तसक्तकमका पत्रपक्तत्रका तथा सङ्घसंस्थाहरूले पुर्याएको महत्त्वपूणष योगदानबारे चचाष
गरेका छन्। ऄतः सानु लामाद्वारा क्तलक्तखत प्रस्तुत लेखलाइ नेपाली साक्तहत्यमा
क्तसक्तकमले गरेको योगदानबारे संक्तक्षप्त तर महत्त्वपूणष चचाष गदै लेक्तखएको आक्ततहास
क्तवषयक लेख मान्न सदकन्छ।

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

२५

सानु लामा (सन् २००८), सूयषको तेस्रो दकरण, पूवषवत्, पृ XIV

२६

चुक्तनलाल क्तघक्तमरे (सन् २००५), पद्मिी सम्मानद्वारा क्तवभूक्तषत कथाकार सानु लामा (जीवनी पुस्तक),

पूवषवत्, पृ २४
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ऄक्तभयन्ताको रूपमा क्तसक्तकम सरकारका सेवामा लागेपक्तछ अफ्नो कमष क्षेत्रमा
क्तसक्तकमेली जनजीवनका दुःखसुख, भावऄभाव अददका ऄनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष
पक्षहरूलाइ सानु लामाले नक्तजकबाट हेने र क्तचन्ने मौका पाएको देक्तखन्छ। अफ्नो काम
क्तलएर गाईाँ घर, भेकऄभेक, पाखापखेरो डु ल्नुपदाष त्यहााँका जनजीवनक्तसत ईनको
हेलमेल बढ्दै गएको देक्तखन्छ। यसथष, क्तसक्तकमका क्तवक्तभन्न क्षेत्रका ऄनुभवले ईनलाइ
नेपाली समाजका एकजना प्रक्तसद्धव व्यक्ति मात्र नभएर एकजना ऄक्तभभावकको रूपमा
पक्तन मान्यता ददन सदकन्छ। भारतीय नेपाली साक्तहत्यमा मात्र सीक्तमत नरहेर सम्पूणष
नेपाली साक्तहत्य जगतमा नै सुप्रक्तसद्धव रहेका सानु लामा भावी पुस्ताका क्तनक्तम्त एईटा
अदशष व्यक्ति बन्न गएका छन्।

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

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

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

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

गराईाँ दै

कथाको

क्तनमाषण

गने

वररष्ि

भारतीय

नेपाली

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

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

१०१

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

१

राजेन्र भण्डारी (सन् २००८)श सूयणको तेस्रो दकरण- संचक्षप्त पठन, सानु लामा, सूयणको तेस्रो दकरण, जनपक्ष

प्रकाशन, गान्तोक, चसच कमश पृ viii
२

घनश्याम नेपाल (सन् २००७)श साना कथामा सानु लामाश कल्पना चत्रपाठी (सम्पा)श सानु लामाका साना

कथाहरू, रीन चहल प्रकाशनश दार्थजचलङश पृ १२
३

राधाकृ ण शमाण,(सन् १९९०)श भूचमका, सानु लामा, मृगतृणा, चसच कम साचहत्य पररषद्, गान्तोक, पृ क
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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
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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
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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
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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
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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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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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नेपालीहरूको राचिय पचत्रका)श वषण ३श ऄङ्ग्क ९/१०श पृ ७
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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
२५
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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।

११३

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

एर एल म्याकआवर र चार्थलस एच पेज (सन् २०११)श सोसाआटीश सूरचजत पचब्लके सनश ददल्लीश पृ २४९
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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
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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।
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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।
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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।

१२४

￭ 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
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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
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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

१३१

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
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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।
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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।
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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
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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।

६७

सानु लामा (सन् २००८)श सूयणको तेस्रो दकरणश पूवणवत्श पृ ५८
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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

६८
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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।

७०
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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

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

सानु लामा (सन् १९९०)श मृगतृणाश पूवणवत्श पृ ८१

१६२

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।
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￭ 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
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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।

९५
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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
९६
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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
९७
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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।

१८१

￭ 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।
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प ाँच ाँ ऄध्य य

५. प ररव ररक जीवनम के न्द्रित अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ

५.१ अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित प ररव ररक जीवनको न्द्चिण
स न्द्हत्य र स न्द्हत्यक र दुवै सम जन्द्सत सम्बन्द्रधत रहेक हुन ले स न्द्हत्यम लेखकीय
सम ज प्रन्द्तन्द्वन्द्म्बत हुनु स्व भ न्द्वकै देन्द्खरछ। ऄतः कथ म कथ क रको समक लीन
स म न्द्जक जीवनको न्द्चिण भएको प ईनु पन्द्न कु नै अश्चययको कु रो होआनन्। जह ाँ
स म न्द्जक जीवनको न्द्चिण भएको प आरछ त्यह ाँ प ररव ररक जीवनको न्द्चिण ऄवश्य
नै रहेको हुरछ। यद्यन्द्प प ररव ररक जीवनको न्द्चिण भने कन्द्तपय कथ म प्रमुख रूपम
रहेको हुरछ भने कन्द्तपयम ग ण रूपले रहेको हुरछ। प ररव ररक जीवनम के न्द्रित
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ को ऄध्ययन गने क्रमम

रूपन र यण ससहको

ʻऄरनपूण यʼ कथ ब ट सुरु गनय सककरछ। यसै कथ ल इ प्रथम अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ म रदै घनश्य म नेप लले अफ्नो न्द्वच र यसरी र खेक छन् – ‘अदर्यतर्य
मोन्द्िएको स म न्द्जक-प ररव ररक यथ थय बोके को यस कथ (ऄरनपूण य ले ससहल इ
प्रथम अधुन्द्नक नेप ली कथ क रक रूपम प्रस्तुत गरेको छ।’१ यसरी घनश्य म
नेप लले स्पष्टसाँग अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ को श्रीगणेर् रूपन र यण ससहब ट
भएको र यसको अरम्भ च हह ʻऄरनपूण यʼ (सन् १९२७ कथ ब ट नै न्द्नर्ददष्ट रूपले
भएको म न्द्नएको झै ाँ स्रष्ट को भून्द्मक म र जेरि भण्ि रीले पन्द्न यसै कु र ल इ स्वीक र

१

घनश्य म नेप ल, सन् २००९, नेप ली स न्द्हत्यको पररचय त्मक आन्द्तह स (संर्ोन्द्धत र पररवर्द्धित संस्करण ,

प्रध ननगर, एकत बुक ह ईस, न्द्सलगढी, पृ १८९
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गरेको प आरछ।२ ऄतः यस ऄध्य यम यही कथ ब ट नै अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ म प ररव ररक जीवनको न्द्चिणब रे ऄध्ययन गररएको छ।
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ परम्पर म ग हयस््य जीवन, प ररव ररक द्वरद्व,
न रीहरूको मनोवृन्द्ि, पन्द्तब्रत र रूकढव दी न रीक अदर्य तथ कतयव्यहरू, पुरुषक
ऄरय य-ऄत्यच र, सहनर्ील गृन्द्हणीको त्य ग तथ सेव भ व, न्द्वधव जीवन,
सरत नन्द्हनत ले ग्रस्त जीवन, अर्द्धथक न्द्वपरनत ले ग्रस्त जीवन अकद न्द्वषयल इ न्द्लएर
कथ लेन्द्खएको प आरछ। अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ को प्र रन्द्म्भक क लदेन्द्खक
कथ हरूम नै प ररव ररक जीवन र यसन्द्सत सम्बन्द्रधत ऄरय पक्षहरूको न्द्चिण
गररएको प आरछ। ऄतः अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म पररव र-प्रयोगको सरदभयम
न्द्वर्ुि नेप ली स म न्द्जक र प ररव ररकत को न्द्चिणको स्वस्थ-परम्पर को थ लनी
पन्द्न अधुन्द्नक नेप ली कथ क र रूपन र यण ससहको ʻऄरनपूण यʼ कथ ब टै भएको
देन्द्खरछ। ऄतः अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ

परम्पर म

स म न्द्जकत

र

प ररव ररकत क प्रथम प्रयोक्त रूपन र यण ससहल इ नै म रन सककरछ।
रूपन र यण ससहले सुरु गरेको प ररव ररक जीवनको न्द्चिण परम्पर ल इ मुख्य
रूपम आरि सुरद स, न्द्र्वकु म र र इ, आरिबह दुर र इ लग यत वतयम न कथ क रहरूले
पन्द्न अत्मस त गरेर समय स पेक्ष सुह ईाँ दो ढ ाँच म न्द्नररतरत कदआरहेको प आरछ।
भ रतीय नेप ली स म न्द्जक जीवनऄरतगयत प ररव ररक जीवनको न्द्चिण गने क्रमम
न्द्वन्द्भरन कथ क रहरूले अ-अफ्न

स म न्द्जक मूल्य-म रयत

तथ

दृन्द्ष्टकोणक

अध रम अफ्न कथ हरूम पररव र र यसक समस्य हरूको न्द्चिण गरे क छन्।
नेप ली सम जम व्य प्त स म न्द्जक तथ प ररव ररक न्द्विम्बन हरू, ऄसङ्गन्द्तहरू र

२

के द र गुरुङ (सम्प , जुल इ, सन् १९९१, स्रष्ट (द्वैम न्द्सक स न्द्हन्द्त्यक पन्द्िक , वषय १३, ऄङ्क ३०,

न्द्सन्द्कम, पृ ix
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परम्पर गत रूढ म रयत हरूले ईब्ज एक समस्य हरूल इ कथ क रहरूले अफ्न
कथ क मूल क्य बन एक छन्। यसो भए त पन्द्न समग्रम हेद य ऄन्द्धक ंर् कथ हरूम
गृहस््य जीवनक समस्य हरू, ऄनमेल न्द्वव ह, बहुन्द्वव ह, न्द्वधव जीवन, वैव न्द्हक
ऄतृन्द्प्त, न रीम न्द्थ ऄम नवीय व्यवह र, वेश्य -समस्य , दुइ न्द्भरन ज तन्द्बच हुने
न्द्वव ह, छु व छु त प्रथ , न री मय यद को ईद्बोधन, सरत नन्द्हनत को बोधले ग्रस्त जीवन
तथ सरत नद्व र न्द्परोन्द्लएक ऄन्द्भभ वकहरू अकदको सर्ल न्द्चिण भएको छ।
कथ हरूम प ररव ररक सम्बरधहरूको न्द्चिण गने पररप टी न्द्वन्द्भरन प्रक रक
छन्। कन्द्तपय कथ म पररव रल इ स्वयमम एईट महत्त्वपूणय स म न्द्जक संस्थ क
रूपम हेररएको छ भने कन्द्तपयम पररव रल इ सम जरूपी संस्थ को संघटक एक आको
रूपम हेररएको छ। कथ क रहरूले अअफ्न ईद्देश्य र र्ीपर्ैली ऄनुरूप प्रत्यक्ष
परोक्ष तथ प्रध न र ग ण अकद न्द्वन्द्वध पररप टीहरूक अध रम प ररव ररक जीवन
र सम्बरधहरूको न्द्चिण गरे क छन्। कन्द्तपय कथ म प्रत्येक्ष रूपम पररव रन्द्भिक
सम्बरधहरूको न्द्चिण भएको प आरछ भने कन्द्तपयम प ररव ररक जीवनऄरतगयत
देख पने सबल र दुबयल पक्षहरूल इ परोक्ष रूपम न्द्चिण गररएको प आरछ। यसरी
प ररव ररक जीवनम के न्द्रित अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूम प आने प्रमुख
न्द्वर्ेषत हरूमध्ये ईक्त न्द्वन्द्वधत पन्द्न एईट हो। यसले तत्क लीन नेप ली स म न्द्जक
जीवन र प ररव ररक सम्बरधहरूको झ ाँकी प्रस्तुत गदयछ।

५.२ अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित प ररव ररक सम्बरधहरूको ऄध्ययन
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म म नवीय सम्बरधक न्द्वन्द्वध रूप तथ प्रक रको
न्द्चिण गररएको प आरछ।

कथ हरूम

न्द्चन्द्ित

म नवीय

सम्बरधक

मूलतः

पररवतयनर्ील सम्बरध र ऄपररवतयनर्ील सम्बरध गरी दुइ प्रक र प आरछ। सम ज तथ
पररव रम न्द्वद्यम न म नवीय सम्बरधक न्द्वन्द्वध रूपहरूल इ अधुन्द्नक भ रतीय
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नेप ली कथ क रहरूले न्द्वन्द्वधत क स थ कथ हरूम प्रस्तुत गरेक छन्। म नवीय
सम्बरधको यो न्द्वन्द्वधत पूणय प्रयोग नै नेप ली प ररव ररक जीवनम

के न्द्रित

कथ हरूको न्द्वर्ेषत हो। म नवीय सम्बरधक ऄनेक अध रहरू छन्। अधुन्द्नक
भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित म नवीय सम्बरधक प्रक र र प्रकृ न्द्तल इ मुख्यतः
द म्पत्य सम्बरध र द म्पत्येिर सम्बरधक अध रम ऄध्ययन गनय सककरछ।

५.२.१ द म्पत्य सम्बरध
एईट पररव र न्द्नम यणको प्रथम तथ मुख्य घटकको रूपम म न्द्नने पन्द्त -पत्नीको
सम्बरधल इ द म्पत्य सम्बरध भन्द्नरछ। यो सम्बरध न्द्वव हपश्च त् न री-पुरुषम झ
स्थ न्द्पत हुाँदछ। द म्पत्य सम्बरधक अध रम अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ को
ऄध्ययन गद य पन्द्त-पत्नीन्द्बच हुने न्द्वन्द्भरन ककन्द्समक सम्बरधहरूको न्द्चिण गररएको
प आरछ। मूलतः सर्ल द म्पत्य र ऄसर्ल द म्पत्य गरी कथ हरूम न्द्चन्द्ित द म्पत्य
जीवनक

दुइ ऄवस्थ

प आरछ। सर्ल द म्पत्य जीवनको न्द्चिण गने क्रमम

कथ क रहरूले अ-अफ्न कथ म पन्द्त-पत्नीम झ हुने अदर्य सम्बरधहरूको न्द्चिण
गरेक छन्। यसक न्द्नन्द्म्त ऄत्य वश्यक कु र हरू जस्तै - पन्द्त-पत्नीम झ प रस्पररक
द न्द्यत्त्व-न्द्नव यह, प रस्पररक प्रेम, सेव , सन्द्हष्णुत , समपयण, सह नुभून्द्त, त्य ग, एक ऄक यप्रन्द्त पूणय न्द्वश्व स, पन्द्तल इ परमेश्वर म रने तथ पत्नील इ ऄध यन्द्ङ्गनी म रने,
पन्द्त-पत्नी भएपन्द्छ जीवनभर साँगै रहनुपने कतयव्य र धमयल इ कथ हरूम न्द्चन्द्ित
गररएको प आरछ। न्द्वन्द्भरन प ररव ररक तथ स म न्द्जक कतयव्य, धमय, रीन्द्त-थीन्द्त,
रूकढ, समस्थ -सङ्कटहरूल इ सहषय झेलेर अफ्नो अदर्यल इ बन आर ख्न प्रत्येक पन्द्तपत्नी जीवनभर तत्पर रहनुपने कु र ल इ कथ क रहरूले सर्ल ढङ्गम प्रस्तुत गरेक
छन्।
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सर्ल द म्पत्य जीवनको न्द्चिण भएक प्रमुख अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरू
हुन् -आरि सुरद सक ʻर नी खोल ʼ, ʻऄनुत पʼ, ʻनन्द्लनीʼ, न्द्र्वकु म र र इक ʻछ त ʼ,
ʻन्द्सरदूर पोतेʼ, लीलबह दुर क्षिीक ʻकतयव्यʼ, ʻककपटʼ, ʻस्वच्छरद मनʼ, ʻघेर न्द्भिको
जीवनʼ, आरिबह दुर र इक ʻर तभरर हुरी चल्योʼ, ʻज्ञनेरिको कथ ʼ, ʻएईट कदनको
स म रयत ʼ, समीरण ‘न्द्प्रयदर्ी’-क ʻघर झगि ʼ, ʻऄरधक र भआह लोस्ʼ, ʻतीतो
कु आन आन र सरक री ख त ʼ, ʻअरतील इ अज न्द्नरि छैनʼ, ʻगैरीग ईाँ की चमेलीʼ, थीरू
प्रस द नेप लक ʻरन्द्मत ʼ, ʻगम प्रस द र ईसको कोटʼ, भ नु छेिीको ʻच ाँदीको घेर ले
ब ाँन्द्धएको क लो ब दलʼ, एम पन्द्थकको ʻन्द्वक्षीप्त हृदयको न्द्वकदणय व्यथ ʼ, पूणय र इक
ʻदुइ वक्र रेख ʼ, ʻरटस्ट नदीको ऄको कथ ʼ, ʻऄनरत एईट प्रर््नʼ, ʻयो तृष्ण ʼ, ʻयो रहरʼ,
कमल अाँसुको ʻप्रवल अस्थ ʼ, प्रक र् ह न्द्ङ्खमको ʻअफ्नै र्रीरको म सुʼ, भीम
द ह लको ʻमनम य न्द्लम्बूनी : न्द्वक्रम संवत्ʼ, ईदय थुलुङको ʻयो छ ल, जीवनकोʼ,
सञ्जय न्द्वष्ट क ʻघरम मेरो स्व स्नी छʼ, ʻमेरी स्व स्नी र त्यो म रछेʼ अकद। यस्त
सर्ल द म्पत्य जीवनको न्द्चिणम अध ररक कथ हरूम पन्द्त-पत्नीम झ स म रय
झैझगि भएको देन्द्खआएको भए त पन्द्न ईनीहरूम झ मधुर सम्बरध नै रहेको प आरछ।
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म ऄसर्ल द म्पत्य जीवनक ऄनेक ाँ रूपहरूको
न्द्चिण गररएको प आरछ। न्द्वव ह जस्तो पन्द्वि बरधनम ब ाँन्द्धएक पन्द्त-पत्नीको
द म्पत्य जीवन सर्ल नहुन क ऄनेक क रणहरू हुन सछन्, जस्तै- पन्द्त-पत्नीम झ
वैच ररक एकत को कमी, ब ल न्द्वव ह, ऄनमेल न्द्वव ह, प रस्पररक व्यवह रम कटुत ,
ऄवैध प्रेम-सम्बरध, दुव्ययवह र, ऄन्द्धक र भ वन , ऄन्द्र्क्ष तथ ऄियन्द्र्क्ष , बहुन्द्वव ह,
मूल्य-म रयत म ऄरतर, कु रूपत , न्द्वव हसम्बरधी रूढ तथ संकुन्द्चत रीन्द्त-थीन्द्त,
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न री पुरुष मनोन्द्वज्ञ नप्रन्द्तको ऄज्ञ न, पन्द्त-पत्नी सेव एवम् न्द्नष् म रयूनत ,
ऄन्द्वश्व स अकद। यस्त ऄनेक ाँ पक्षहरूल इ अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूले
अफ्न कथ हरूम सर्ल ढङ्गम प्रस्तुत गरेक छन्, जसले ऄसर्ल द म्पत्य जीवनको
सजीव न्द्चि प्रस्तुत गदयछ। सर्ल द म्पत्य दुघयरटत हुन क पन्द्छ ईपयुयक्त तत्त्वहरू नै
सकक्रय रहेक छन्। ईद हरणक न्द्नन्द्म्त के ही कथ हरूल इ यह ाँ न्द्लआएको छ रूपन र यण ससहक ʻन्द्जम्म व री कसको ?ʼ, ʻन्द्वध्वस्त जीवनʼ, आरि सुरद सक
ʻख ज ʼ, ʻऐते प आलटʼ, ʻन्द्लन्द्पबि प्रम णʼ, ʻऄबल , दुबयल ʼ, न्द्र्वकु म र र इक ʻप्रकृ न्द्त
पुिीʼ, ʻम न्द्नसʼ, ʻज्य नम र ʼ, आरिबह दुर र इक

ʻज र भएकै एईट

कथ ʼ,

ʻछु ट्य आयोʼ, लीलबह दुर क्षिीक ʻबेस ह ʼ, ʻन्द्चट्ठ ʼ, ʻकदनच ययʼ, ʻप्रन्द्तर्ोधʼ, ʻत्यसरी
ऄरत हुरछ एईट न्द्वसङ्गन्द्तकोʼ, मह नरद प ड्य लको ʻहवल्द रʼ, भ नु छेिीक ʻऄब
मल इ कह ाँ लैज नेʼ, ʻजन्द्मरद रको अर्ीव यदʼ, भगीरथ र वतको ʻकोही यह ाँ न्द्ववर्
बनेपन्द्छʼ, पूणय र इक ʻतरंगहीन तरंगहरूʼ, ʻअजकल उ यह ाँ पन्द्न छैनʼ, न्द्वरद्य
सुब्ब को ʻभन, पन्द्हले न्द्तम्रो कु न सपन पुर गरूाँ म ?ʼ अकद-अकद। ईक्त कथ हरू
लग यत ऄरय कथ क रहरूक कथ म न्द्चन्द्ित ऄसर्ल द म्पत्य-जीवनको न्द्चिणम
पन्द्त-पत्नीम झ ऄनेक ाँ क रणहरूले गद य न्द्तनीहरूको सम्बरधम कटुत ईत्परन भएको
देन्द्खरछ।
ऄतः द म्पत्य जीवनक यी दुइ प्रक रमध्ये ऄन्द्धक ंर् अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ हरूम ऄसर्ल द म्पत्य जीवनको न्द्चिण नै बढी म िम भएको प आरछ।
कथ क रहरूले स म न्द्जक प ररव ररक समस्य हरूको न्द्चिण र ईद्घ टन गने क्रमम
मुख्यतः न्द्यनै पक्षहरूको न्द्चिण तथ वणयनम बढी ध्य न के न्द्रित गरे क छन्।
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तत्क लीन

स म न्द्जक

प ररव ररक

जीवनम

देख परेक

ऄसङ्गन्द्त

तथ

ऄव्यवस्थ हरूल इ अफ्न कथ हरूम ईत नुय कथ क रहरूको मूल ईद्देश्य नै देन्द्खरछ।

५.२.२ द म्पत्येिर सम्बरध
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म

द म्पत्य सम्बरधक

ऄन्द्तररक्त द म्पत्येिर

सम्बरधको पन्द्न न्द्चिण ईन्द्िकै भएको प आरछ। द म्पत्येिर सम्बरधम मूलरूपम
अम -ब बु र छोर -छोरीन्द्बचको सम्बरधल इ न्द्लएर कथ लेन्द्खएको प आरछ। यसक
ऄन्द्तररक्त स सू-बुह रीन्द्बचको सम्बरध, स तेनी अम र स त सरत नन्द्बचको सम्बरध,
स ली र भेन , देवर र भ ईजु, नरद र भ ईजु, कददी र भ आ तथ द जु र बन्द्हनी अकद
सम्बरधहरूको न्द्चिण पन्द्न भएक प आरछन्।

ऄ) ऄन्द्भभ वक र सरत नम झको सम्बरधम अध ररत अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ
अधुन्द्नक

भ रतीय

नेप ली

कथ म

द म्पत्येिर

सम्बरधमध्ये

अम ब बु

र

सरत नन्द्बचको सम्बरधल इ धेर जसो प्रयोग गरे र कथ लेखेक छन्। रूपन र यण
ससहदेन्द्ख नै यस तर्य कथ लेख्ने प्रवृन्द्ि सुरु भएदेन्द्ख न्द्लएर ऄन्द्हलेक सञ्जय न्द्वष्ट
अकद कथ क रहरूले पन्द्न यस न्द्वषयल इ अफ्न कथ म न्द्भत्र्य एक छन्।

￭ रूपन र यणक ʻअम ʼ र ʻपुष्पर गʼ
रूपन र यणक ʻअम ʼ र ʻपुष्पर गʼ यसै पररप टीम लेन्द्खएक कथ हरू हुन्। यी दुवै
कथ म मुख्यतः अम र छोर न्द्बचको सम्बरधल इ न्द्लएर कथ लेन्द्खएक देन्द्खरछन्।
ʻपुष्पर गʼ कथ म सम जम व्य प्त अर्द्धथक ऄसरतुलनको क रणले गद य यस कथ क
प ि प ि को जीवन व्यन्द्थत बनेको छ। कथ प ि पुष्पमन्द्ण धनी घरको एक म ि
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छोर हो भने कथ प ि पोखरोज त्यही घरको गरीब म लीकी एक म ि छोरी हो। यी
दुआम झ प्रेम सम्बरध स्थ न्द्पत हुाँदछ। यसरी न्द्वपरीत य नप्रन्द्तको सहज अकषयणम
ब न्द्धएपन्द्छ न्द्तनीहरूम झ र् रीररक सम्बरध पन्द्न न्द्वस्थ न्द्पत हुाँदछ। र्लस्वरूप
पोखर ज न्द्वव हपूवय नै अम बरने न्द्स्थन्द्तम पुछेछे भने ईसल इ सम ज लग यत अफ्नै
अम ब ब ले समेत दोष्य ईन पुछेछन्। पुष्पमन्द्णक

अम ले पन्द्न पोखर जल इ

ऄप्न ईनुको सट ʻन्द्तमीहरू दररि-द सी…अर्े, ग ाँसेʼ३ जस्त क ोर वचन ल एर
ऄवहेलन गर्द्धछन्। ऄतः पोखर ज र पुष्पमन्द्णको न्द्वव ह हुाँदैन। एईटी अम ले गद य तथ
ईसको मनम रहेको स म न्द्जक वगयभेदको भ वन र कु रीन्द्तले गद य अफ्नै छोर को
जीवन बब यद भएको यथ थय न्द्चिण यस कथ म प आरछ। ऄतः कथ म अम -छोर म झ
कटु सम्बरध रहेको देन्द्खरछ। ऄको कथ ‘अम ’ म भने एईटी न रीको ममत मयी,
सहनर्ील र क्षम र्ील रूपको म र्द्धमक न्द्चिण प आरछ। एक न्द्तर अफ्नो सम्पूणय आच्छ ,
अक ंक्ष ल इ न्द्बर्द्धसएर अफ्नो सरत नको सुख समृन्द्िको न्द्नन्द्म्त जस्तो सुकै त्य ग गनय
पन्द्न तय र भएकी ममत मयी नेप ली अम को यथ थयपूणय न्द्चिण प आरछ भने ऄकोन्द्तर
त्यही अम क सरत न अफ्नो कतयव्य र प ररव ररक द न्द्यत्त्वब ट पल यन भएको
त्यल इ पन्द्न यस कथ ले स्पष्ट प रेको छ। यसरी कथ क रले दुइ न्द्भरन-न्द्भरनै कथ क
म ध्यम ब ट नेप ली सम जको प ररव ररक जीवनम

देन्द्खने ऄन्द्भभ वक र

सरत नम झको सम्बरधले कसरी एईट पररव र न्द्वघरटत हुाँदै गआरहेक छन्, त्यो
देख ईन खोन्द्जएको बुन्द्झरछ।

￭ आरि सुरद सक ʻन्द्वधव को छोरोʼ र ʻनन्द्लनीʼ
यसरी नै कथ क र आरि सुरद सक ʻन्द्वधव को छोरोʼ, ʻनन्द्लनीʼ अकद कथ हरूम
ऄन्द्भभ वक र सरत नम झकै सम्बरधल इ न्द्चिण गररएको प आरछ। ʻन्द्वधव को छोरोʼ
३
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कथ म पन्द्तको ऄकस्म त मृत्युले गद य न्द्वधव भएकी अम र ईसको जीवनको एईटै
सह र को रूपम रहेको छोर म झ मधुर सम्बरध रहेको न्द्चिण गररए त पन्द्न छोर को
मृत्यु देख एर कथ क रुन्द्णक बन्द्नएको छ। ती न्द्वधव अम ले छोर

ु लो भएपन्द्छ

सुखद् भन्द्वष्यको कल्पन गरेकी हुरछ। तर ऄभ गीको भ छेय खोटो भने झै ाँ दुघयटन म
परेर एलो अर् को कदयो छोरोको पन्द्न मृत्यु हुरछ। यस्त म र्द्धमक घटन को वणयन
कथ म यसरी गररएको छ – ‘... त्यन्द्त बेलैं एईट ह व -ग िी त्यह ाँ अआपुछेयो। घुम्मम
ग िी रोक्त -रोक्तै रनेल इ न्द्मन्द्चल ल्यो। रनेको एक प्र ण त्यहीं गयो।’४ सरत नल इ नै
सम्पूणय

नेर जीवन न्द्नव यह गरररहेकी न्द्वधव अम यसरी एक म ि सह र पन्द्न

नरहाँद मम यन्द्हत बरन पुगेकी छ। यस्तै प्रक रले ईनको ʻनन्द्लनीʼ कथ म नेप ली
सम जम छोरी-चेलीको ईमेर बढ्दै गएपन्द्छ ऄन्द्भभ वकक मनम हुने स म रय न्द्चरत
तर ऄन्द्त महत्त्वपूणय कु र ल इ न्द्लएर लेन्द्खएको कथ हो। यस कथ म पन्द्न ऄन्द्भभ वक
र छोरीम झको सम्बरध मधुर नै रहेको न्द्चिण गररएको छ।

￭ न्द्र्वकु म र र इक ʻमन्द्सनीको संस रʼ, ʻब बु छोर ʼ र ʻअज अम अईाँ कदन तʼ
न्द्र्वकु म र र इक ʻमन्द्सनीको संस रʼ, ʻब बु छोर ʼ, ʻअज अम अईाँ कदन तʼ अकद
कथ हरूल इ पन्द्न यसै पररप टीक कथ म रन सककरछ। ʻअज अम अईाँ कदन तʼ कथ
ऄन्द्त ममयन्द्हत देन्द्खरछ। कथ क रले यस कथ म र्य त न्द्वधव न रीले भोछेनुपने ऄनेक ाँ
कष्टहरू देख ईाँ ने प्रय स गरेक छन्। कथ म पन्द्तको मृत्युले न्द्परोन्द्लएकी तथ
त्यसपन्द्छ स सु र नरदब ट हेन्द्पएकी न रीम न्द्थ ऄझ अफ्न स-स न दुइ न नीहरूको
पन्द्न ऄन्द्सन ले पुरेर मरेपन्द्छ ईम न्द्थ झन सही नसने दुःखको बराप प त भएको म र्द्धमक
कथ -व्यथ प आरछ। ‘कदएको कु रो मंिवत थ पेर ख रथी, ऄराए एको क म गथी तर
४
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लन्द्टएकी रहन ल गी। एक न्द्बह न कत , सहिी कत कसैल इ पिो भएन। कसैले भने,
र ध पह ि र्की रे, कसैले भने, र ध त पगली पो भएकी छ रे, कसैले भने कह ाँ गएर
मरी रे।’५ ऄतः यसरी कथ को ऄरत्यम पीि तथ कष्टहरू सहनु नसद उ पगली
भएर न्द्हड्छ।
यसरी नै ʻमन्द्सनीको संस रʼ कथ म र्य त अर्द्धथक न्द्वपरनत ग्रस्त जीवन ऄझ तह
नन्द्मलेको बरदै दररित परट नै क्रमर्ः ज नुको मुख्य क रण म रछेले रसी न्द्नररतर
ख न ले पन्द्न हो भरने देख ईन खोन्द्जएको छ। कसरी एईट पररव रम ब बुले रसी
जस्त नर म्र पद थयको सेवन गन यले पररव र नै न्द्बथोन्द्लरछ त्यो कु र यस कथ म
न्द्चन्द्ित गररएको छ। मन्द्सनी एछेघ र वषयकी हुाँद नै दुइ वषयको क खे भ आल इ छोिेर
ईसकी अम मरेकी न्द्थइ। अम को मृत्युपश्च त् पन्द्न ब बुले प ररव ररक द न्द्यत्त्वल इ
नसम्झेर सधै म तेर नै िु न्द्लन्द्हड्छ भने घरको सम्पूणय देखरेख मन्द्सनीम न्द्थ अआपछय। तर
उ तेराए वषयकी हुाँद ईसको ब बु पन्द्न रटस्ट नदीम परेर मछय। यसरी ऄन्द्भभ वकले
अफ्नो पररव रको सही तररक ले देख-रेख गनय नज रद मन्द्सनी कन्द्ललै ईमेरम
जीवनसाँग सङ्घषय गनय ब ध्य भएकी छोरीको रूपम न्द्चन्द्ित छ।
यसरी नै न्द्र्वकु म र र इको ʻब बु-छोर ʼ कथ म अर्द्धथक न्द्स्थन्द्त कमजोर भएको
गररब ऄन्द्त दय नीय ऄवस्थ ले न्द्परोन्द्लएको ब बु च मे र छोर स नेको म र्द्धमक कथ व्यथ छ। कथ म झ ाँक्रीले मोच म रे पन्द्छ म िै ब ाँचेको स त वषे छोर र ब बुको
प ररव ररक जीवनको क रुन्द्णक कथ -व्यथ प आरछ। अर्द्धथक न्द्स्थन्द्त कमजोर हुन क
स थै न्द्बम रले पन्द्न न्द्परोन्द्लएपन्द्छ च मे थ न्द्लएको छ भने स त वषे छोर ले नै
सके सम्म ब बुल इ खोले पक एर कदएको ऄन्द्त म र्द्धमक घटन को वणयन कथ क रले
यसरी प्रस्तुत गरेक छन् – ‘च मे तीन कदनदेन्द्ख ओछ्य न परेको न्द्थयो। स नेले ज नी
नज नी ब बुल इ खोले सम्म बन एर कदर्यो। ईसल इ नरुचे पन्द्न छोरो च हहको मन

५
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ऄाँध्य रो होल भनीकन एक-दुइ चमच ख आकदर्यो।’६ यसरी अर्ू ले छोर को स्य ह रसुस र गनुय पने बेल म छोर ले अर्ू ल इ स्य रे को देखेर च मे मनमनै यसो भरछ –
‘ईसको स्य ह र गनुयपने बेल म

ईसले मेरो स्य ह र गनुयपदैछ। स नैम

अम

मररकदएको हुन ले त्यसको स्य ह र नै हुनसके न, अाँत न्द्छन्द्नएर गयो। म त नख इकन
पन्द्न बसुाँल तर यो नब लकल इ के गनय एकह ते भयो, ऄरू कोहीन्द्सत बोल्न के ही भरन
पन्द्न सदैन, स राएै न्द्नर्र भएर गयो।’७ यसरी न्द्बम री ब बुको मनम छोर प्रन्द्त रहेको
स्नेह, म य जस्त कु र हरू ईक्त प्रसङ्गब ट स्पष्ट भए त पन्द्न एईट पररव रम
अम को ऄभ वले गद य छोर -छोरीको ऄवस्थ कस्तो भएर ज ाँदछ सो कु र पन्द्न स्पष्ट
हुाँदछ। पररव रक सदस्यम झ रहने एक ऄक यप्रन्द्तको कतयव्य, प्रेम, म य , स्नेहजस्त
भ वन त्मक सम्बरधल इ अर्द्धथक न्द्स्थन्द्तले िगमग ईन सक्तै न भरने कु र प्रस्तुत कथ म
स त वषे छोर ले न्द्बम री ब बुल इ खोले पक एर कदएको, घरम च मल नहुाँद ग ईाँ को
सरद र ब जेको घरम कथ लग एकोम गएर अध र तम भए पन्द्न ब बुल इ
टपर म एईट रोटी, ऄपुाँगो, सुरतल , के र र ईखुक कु ढक हरू न्द्लएर घरम अएको
तथ ब बुल इ ग ईाँ कै रनधोजले न्द्हक यईाँद ब बुच हहले ऄझ कु ट आख ल भरने िरले घर
ज ईाँ भनेर पक्रेको जस्त घटन हरूले स्पष्ट गदयछ। यसक स थै यस्त घटन हरूले
कथ ल इ म र्द्धमक तुल्य ईनक स थै जीवरत बन आएको छ।

६
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￭ आरिबह दुर र इक ʻचपर सीʼ, ʻभ गीʼ, ʻएईट कदनको स म रयत ʼ, ʻब्ल्य क अईट,
क जू बद म, छोर ʼ र ʻजरतीʼ
कथ क र आरिबह दुर र इक कन्द्तपय कथ हरूम पन्द्न अम -ब बु र सरत नम झको
सम्बरधल इ न्द्चिण गररएको प आरछ। यसै पररप टीम लेन्द्खएक ईनक ʻचपर सी’,
‘भ गी’, ‘एईट कदनको स म रयत ’, ʻब्ल्य क अईट, क जू बद म, छोर ’ र ʻजरती’ अकद
कथ हरूल इ प्रमुख म रन सककरछ। ʻचपर सीʼ कथ म ब बु र मल लले चपर सी क म
गरेरै छोर -छोरील इ पढ एको हुरछ भने छोर पढेर ु लो भएपन्द्छ ब बुको त्यही
क मले गद य सम जम ईसल इ ऄरूको समक्ष ल ज ल छेन थ ल्छ । अम च हह पन्द्न
छोर कै पक्षम कु र गछयन्। र्लस्वरूप पररव रम कदन-कदनै झैझगि हुनथ ल्छ भने
ऄरत्यम र मल लले मृत्युल इ ऄङ्ग लेर रटस्ट को बगरम गएर अत्महत्य गरेको
घटन ल इ कथ म यसरी र न्द्खएको छ - ‘र मल लको मनन्द्भि कत कत दुःख जोिले
बन्द्जरहेको न्द्थयो। तर रटस्ट म मने हषय ईसल इ स ाँच्चै ल न्द्गरहेको न्द्थयो। रे न्द्लङम न्द्थ
चढेर ईसले ऄन्द्रतम प्र थयन गर्यो - ह मर् लेर खस्द -खस्दै म नमररह लुाँ, रटस्ट , म
न्द्तम्रो प नीम मनय प उाँ!’८ दुइ कदनपश्च त् र मल लको मृत र्रीर र्े ल प रेपन्द्छ
ईसकी स्व स्नीले यसो भरछे – ‘उ ब ाँच्द पन्द्न ह मील इ ल जै न्द्थयो, यसरी मरेर झन्
पन्द्छसम्मैल इ ल ज प ररकदयो।’९ यसरी जीवनभर खटेर अफ्नो प ररव ररक द न्द्यत्व
बुझेर घर-पररव रल इ नै अफ्नो जीवन समर्द्धपत गरे त पन्द्न र मल लले मृत्युपश्च त्
पन्द्न अफ्न पररव रक सदस्यहरूब ट नर म्रो वचन नै प एको छ। यसको न्द्वपररत
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ʻभ गीʼ कथ म छोर ले ग इ प लेर दूध बेचेर नै मिु ब बु र पररव रको जीन्द्वक
चल आरहेको न्द्चिण प आरछ। ʻब्ल्य क अईट, क जू बद म, छोर ʼ र ʻजरतीʼ कथ हरूम
ब बु-छोर म झ मधुर सम्बरध रहेको न्द्चिण प आरछ। ʻब्ल्य क अईट, क जू बद म,
छोर ʼ कथ म न्द्बम री छोर ले क जू, बद म ख ने आच्छ गद य ब बुले अफ्नो जीवनम
ऄन्द्हलेसम्म कन्द्हलै नख एको क जू छोर को न्द्नन्द्म्त ककनेर ल्य एको प्रसङ्गले ब बुको
छोर प्रन्द्त रहेको म य , प्रेम अकद झन्द्ल्काँ दछ। यस्तै प्रक रले ʻजरतीʼ कथ म पन्द्न
छोर को मङ्गनी न्द्बहे गनय प ईाँ द हर्द्धषत हुाँदै जरतीहरूसाँग ब बु खुर्ी मन ईाँ दै न चेको
प्रसङ्गले ऄन्द्भभ वक र सरत नम झ मधुर सम्बरध रहेको बुन्द्झरछ। यसरी नै ʻएईट
कदनको स म रयत ʼ कथ म ब बु अफ्नी छोरीसाँग को े ररङप ट खेलेको न्द्चिणले
ऄन्द्भभ वक र सरत नम झ मधुर सम्बरध नै रहेको प्रतीत हुाँदछ।

￭ लीलबह दुर क्षिीक ‘अर् को कदयो न्द्नभ्यो’ र ‘मुाँग को चोलो’
कथ क र लीलबह दुर क्षिीक ʻअर् को कदयो न्द्नभ्योʼ, ʻमुाँग को चोलोʼ अकद कथ ल इ
पन्द्न यसै पररप टीऄरतगयत र खेर ऄध्ययन गनय सककरछ। ईनको ʻअर् को कदयो न्द्नभ्योʼ
कथ म एईटी अम को ऄन्द्सन्द्मत दुःख-कष्टहरू देख आएको छ। एईटी न्द्वव न्द्हत
न रील इ सबैभरद खुर्ी अफ्नो पररव रको सुखम नै रहेको हुरछ। तर त्यही
पररव रक सबै सदस्य नै रहेनन् भने ईनी कन्द्त करुण बरदछे त्यो कु र यस कथ म र्य त्
बुझ्न सककरछ। पन्द्तको ऄकस्म त मृत्युको घ ई अलो नै भएको बेल अफ्नो क खे
न नीको पन्द्न मृत्यु भआकदरछ। यस्तो क रुन्द्णक कथ -व्यथ को न्द्चिण कथ म यसरी
गररएको छ – ‘जीवनम पन्द्हलोपल्ट ईसल इ ऄरधक रको ऄनुभव भयो, जब ईसल इ
भ छेयको क खम सुम्पी, ईसको पन्द्त परलोकव सी भयो। ईसको र्ोकको त्यहीं ऄरत
भएन। ईसक रहे-सहेको अर् , ईमङ्ग सबैले ह र ख ए, जब ईसको एकम ि ब लक
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छोर ल इ दैवले अम को क ख छु ट यो।’१० यस्तो मरण वस्थ म परेकी भए त पन्द्न
अफ्नो एक म ि सह र को रूपम रहेकी छोरी झुम्कील इ हेरेर ईसले जीईने न्द्नणयय
न्द्लरछे। तर ऄभ छेयवर् के ही समयपश्च त् झुम्कीको पन्द्न मृत्यु हुरछ। यसरी यस
कथ म एईटी पत्नी, एईटी अम तथ एईटी न रीको य वन वस्थ मै ऄन्द्त दयनीय
दुघयटन हरू घटेर एईट पररव र न्द्वघटन भएको क रुन्द्णक जीवन व्यथ प आरछ। ईनको
ʻमुाँग को चोलोʼ कथ म अर्द्धथक न्द्वपरनत ले गद य एईटी न्द्वधव अम ले मुाँग को चोलो
समेत ककनेर लग ईन नसके को पररन्द्स्थन्द्त देख आएको छ। कथ म अम -छोर म झ
मधुर सम्बरध रहेको देख आएको छ।

￭ जय धम ल को ‘न्द्हप्पीव द’
कथ क र जय धम ल को ईक्त कथ म पन्द्न प ररव ररक जीवनम देन्द्खने पररव रको
न्द्वघटनम वतयम नक प्रमुख क रणहरूमध्ये एईट ल इ रटपेर लेन्द्खएको देन्द्खरछ। ऄतः
प्रस्तुत कथ म छोर कु ब टोम ल छेनले एईट पररव र कसरी न्द्वघरटत भएर ज ने
सम्भ वन हरू रहाँदछ त्यसल इ स्पष्ट रूपम ईद्घ रटत गररएको छ। यसम द र्द्धजन्द्लङक
न्द्नम्नमध्यमवगीय नेप ली पररव रल इ रटन्द्पएको छ। कथ म न्द्चन्द्ित ब बु सरक री
स ध रण कमयच री हुन्। यसो भए त पन्द्न अफ्नो एलो छोरो कु म रले जस्तोसुकै
आच्छ तथ म गहरू गरे पन्द्न पूर गररकदने प्रवृन्द्ि भएको न्द्पत देन्द्खरछ। दृष्ट रतको
रूपम कथ म कु म रले भनेको न्द्नम्न व यल इ न्द्लनसककरछ – ‘मेरो प्रत्येक रहरक
चीजहरूक ल न्द्ग न्द्पत जीले पूर खचय गनुयहुरछ। ईह ाँ भरनुहुरछ – के ट के टीहरूले जे गनय
म छेछन् कदनुपछय, न्द्यनीहरूक हृदयम अघ त पुर्य ईनु हुाँदन
ै नि न्द्यनीहरूक बुन्द्ि
न्द्वक सम ब ध पछय...।’ ‘न्द्पत जील इ सहजतय बुझ आकदरछु ‘यो अन्द्धन्द्नकतम
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स्ट यल हो।’ समझद र न्द्पत पन्द्न बुन्द्झह ल्नुहुरछ।’११ प्रस्तुत व य र्
ं ब ट एईट
ब बुको अफ्नो सरत पप्रन्द्त रहने कतयव्य तथ स्नेह देन्द्खरछ भने ऄको च हह ब बुको
त्यही कु र को र् आद ई ईाँ दै न्द्हड्ने छोर को रूपम कु म रको चररि पन्द्न स्पष्ट हुाँदछ।
छोर कु म रले अर्ू ले अर्ै ल इ न्द्हप्पी भएको प्रम न्द्णत गदयछ भने त्यसैक रणले गद य
पररव र न्द्वघटनतर्य न्द्नररतर ऄन्द्घ बढेको देन्द्खरछ। व स्तवम

कथ म

न्द्चन्द्ित

पररव रको न्द्वघटन हुनुको मुख्य क रण पन्द्न कु म रले गरेको न्द्वदेर्ी न्द्हप्पीव दको
ऄनुकरण नै रहेको देन्द्खरछ।

￭ थीरुप्रस द नेप लक ʻबरटी र म हेरररहेक छौंʼ र ʻबमजन बूढ को कथ ʼ
थीरुप्रस द नेप लले ʻबरटी र म हेरररहेक छौंʼ र ʻबमजन बूढ को कथ ʼ अकद
कथ हरूम ब बु-छोर को मधुर र कटु दुवै प्रक रक सम्बरधल इ न्द्चिण गररएको छ।
ʻबरटी र म हेरररहेक छौंʼ कथ म बरटीकी अम को मृत्यु भआसके को छ भने ब बु र
बरटीम झ मधुर सम्बरध रहेको प आरछ। ब बु अकर्सम क म गने हुन ले छोरोल इ
कदनभरर न्द्छमेकीको घरम छोड्ने गछयन्। एईटी न रीको ममत को ऄभ वम बरटी
कदनकदनै कु सङ्गतम ल छेन थ ल्छ ँ ाँ गोजीम खैनीको बट पन्द्न र ख्न थ ल्छ। यस
कु र ले न्द्चन्द्रतत ब बु ऄब बरटीकै न्द्नन्द्म्त भए पन्द्न दोस्रो न्द्वव ह गने न्द्वच र गनय थ ल्छ।
यसरी न रीन्द्बन पुरुषले म िै सरत नल इ सही म गयदर्यन गनय नसने कु र बरटीको
ब बुको न्द्ववर्त ब ट स्पष्ट हुरदछ। ईनको ऄको कथ ʻबमजन बूढ को कथ ʼ ब बुछोर हरूम झ कटु सम्बरधल इ न्द्लएर लेन्द्खएको छ। ब बु परम्पर व दी छ भने तीन
छोर

र

बुह रीहरू

अधुन्द्नकत व दी

छन्।

ऄतः

कथ ले

परम्पर व दी

र

अधुन्द्नकत व दी न्द्वच रध र क व्यन्द्क्तहरू कन्द्हले पन्द्न एकै घरम बस्न सक्तै न भरने
कु र ल इ आन्द्ङ्गत गररएको प आरछ। यसरी पररव रक सदस्यम झ न्द्वच र, भ वन देन्द्ख
११
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रख न-धर न समेतम ऄरतर देख परेपन्द्छ पररव रको न्द्वघटन हुनु स्वभ न्द्वकै हो। यस
कथ म पन्द्न यस्तै भएको प आरछ। यस्त कु र हरूको न्द्चिण कथ म यसरी गररएको छ
– ‘घरको बै क कक्षको न्द्भि न्द्तर ऄंग्रेजी, न्द्हरदी ब आस्कपक छ ि , छ ि न ंग
के टीहरूको न्द्चल्लो न नी जस्ती न्द्पढ्ल भएको नस ट न्द्लएक न्द्थए। बमजन
बूढ ल इ ती नस हरू च्य न्द्तकदईाँ च्य न्द्तकदईाँ ल गेको न्द्थयो र छोर टु र गएको बेल
ईनले ती नस हरू ि ङिु ङ च्य न्द्तकदए र त्यसको

ईाँ म तोम , ढ कर, म दल, िम्र्ू

झुण्ड्य आकदए र भ नुभक्त, मोतीर म र ग ाँरधीक

ू ल ु ल नस ट ाँन्द्लकदए। सरक री

टुरब ट र्के र अएपन्द्छ छोर रीसले बम भयो ईसले टुप्पीब ट धुाँव ईगेल्यो कसले
झुण्ि यो यो थोि

मोि

‘ऄनव रटेि’ चीजहरू यह ाँ र कसले ट ल्यो यी

‘ऄनन्द्सन्द्भल आज्ि’ ब्य क िेटेि बूढ हरूको नस ।’१२

￭ भगीरथ र वतक ʻकोही यह ाँ न्द्ववर् बनेपन्द्छ...ʼ र ʻस्ट आपनम मोजʼ
कथ क र भगीरथ र वतक ʻकोही यह ाँ न्द्ववर् बनेपन्द्छ...ʼ र ʻस्ट आपनम मोजʼ अकद
कथ हरू ऄन्द्भभ वक र छोरीहरूम झको सम्बरधल इ न्द्लएर लेन्द्खएक प आरछन्।
ʻकोही यह ाँ न्द्ववर् बनेपन्द्छ...ʼ कथ म अम र छोरीम झ मधुर सम्बरधको न्द्चिण
गररएको छ। यस कथ म पन्द्तले स त न्द्लएर अस म गएपन्द्छ नर्के को तथ
द र्द्धजन्द्लङम पत्नी र छोरी दररित ले न्द्परोन्द्लएक छन्। अम ले कु ल्ली क म गरेर
छोरील इ पढ आ रहेकी न्द्थइ। छोरीले पन्द्न र् आनल प स गरेर अम को ऊण न्द्तने
आच्छ र ख्छ र र म्रै श्रेणीम ईन्द्िणय हुरछे। तर ऄभ छेयवर् पररक्ष र्ल अएकै कदन
स्कु लब ट र्र्दकरद दुघयटन म परेर छोरीको मृत्यु हुरछ। छोरीको मृत्यु सुनेर एली
भएकी अम पन्द्न मर्द्धछन्। यसरी एईट पररव रको क रुन्द्णक रूपले ऄरत्य भएको
देन्द्खरछ। ʻस्ट आपनम मोजʼ कथ म भने ऄन्द्भभ वक र सरत नम झ कटु सम्बरध रहेको
१२
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प आरछ। यस कथ म ग ईाँ क तीन युवतीहरू क लेबुङ कलेज पढ्न गएपन्द्छ सहरको
ह व ल गेर कसरी सोझ अम -ब ब हरूल इ घृण को दृन्द्ष्टले हेने गछयन् भरने कु र ल इ
देख ईन खोन्द्जएको छ। यसरी कथ क रले ईक्त कथ हरूब ट नेप ली सम जम रहेक
प ररव ररक जीवनम देन्द्खने ऄन्द्भभ वक र सरत नम झ रहेक मधुर र कटु दुवै
प्रक रक सम्बरधल इ प्रस्तुत गरे क छन्।

￭ श्रीमती न्द्खरोद खाँड्क को ʻप्र यन्द्श्चतʼ
श्रीमती न्द्खरोद खाँड्क को ʻप्र यन्द्श्चतʼ कथ म अम लक्ष्मी र छोरी मोतीम झको
सम्बरधल इ देख आएको छ। यस कथ म ब बु न्द्वदेर्मै दोस्रो न्द्वव ह गरे र बसेको हुरछ
भने यत अम -छोरीको अर्द्धथक न्द्स्थन्द्त ऄन्द्त दयनीय देन्द्खरछ। कथ म अम को मनम
सरत नको भन्द्वष्यल इ न्द्लएर हुने स म रय न्द्चरत प्रस्तुत कथ म अम प िको
म ध्यमब ट यसरी प्रस्तुत गररएको छ – ‘छोर -छोरी त ब ल ख हुाँद नै सन्द्जलो,
जन्द्त ु लो हुाँदै गए ईन्द्त ईनीहरूको महङ्गो म ग पन्द्न बढ्दै ज ने, भएन न्द्बग्रने, न न्द्सने
िर एवम् न्द्चरत पन्द्न अम -ब बुले बोककरहन पने। तर... जे जस्तो भए त पन्द्न ह मीले
म य प आने त छोर -छोरीब टै हो। सरत न जस्तो ु लो धन ऄरू के ही होआन यकद
कु ब टोम ल न्द्गकदएनन् भने तर के ... गनुय ऄन्द्हलेको न्द्वष क्त ह व ब ट जोग ईनु पो
कसरी?’१३ यसरी ऄनेक ाँ न्द्चरत ग्रस्त अम ले घरको अर्द्धथक पररन्द्स्थन्द्तब रे छोरील इ
कन्द्हले पन्द्न भनकी हुाँदन
ै । ऄतः छोरी जन्द्त-जन्द्त ु ली हुाँदै गइ त्यन्द्त नै ईसको म गहरू
बढ्दै गएको देन्द्खरछ। अम ले मरण वस्थ म म म ल इ लेखेको पि छोरी मोतीले
पढेपन्द्छ म िै अम ले ब रम्ब र ʻम न्द्नसल इ र म्रो देख्ने त ईसको र्ीलस्वभ व, क म,
च ल, चलन र चररि हो लुग र् ट होआनʼ भनेर भन्द्नरहने व यको ऄथय बुझ्छे ँ ाँ
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अम को मृत्यु भएपश्च त् ईसले प्र यन्द्श्चत गरेकी छ। ऄतः अम -छोरीम झ कटु र
मधुर दुवै सम्बरध रहेको देन्द्खरछ।

￭ न्द्वरद्य सुब्ब को ʻपरीʼ
यसरी नै न्द्वरद्य सुब्ब को ʻपरीʼ कथ म पोन्द्लयोग्रस्त छोरीको भन्द्वष्यल इ न्द्लएर
न्द्चन्द्रतत पररव रको दयनीय ऄवस्थ को न्द्चिण प आरछ। र् रीररक रूपले न्द्वकलङ्ग
भए पन्द्न अम -ब बुले छोरील इ धेरै पढ ईने न्द्नणयय न्द्लएकोब ट ऄन्द्भभ वक र
छोरीम झ मधुर सम्बरध रहेको देन्द्खरछ।
यसरी नै कथ क र प्रदीप गुरुङको ʻऄवरोहʼ र सञ्जय न्द्वष्ट को ʻवतयम नʼ अकदक
कथ हरूम जव न छोर हरू ड्रछेस सेवनतर्य ल गेर ऄन्द्भभ वकहरूल इ कदनसम्मको
दुःख, कष्ट कदआरहेको न्द्चिण प आरछ। यस कु र ल इ यह ाँ ऄध्ययन गरी प्रस्तुत गरररछ -

￭ प्रदीप गुरुङको ʻऄवरोहʼ
कथ क र प्रदीप गुरुङको ʻऄवरोहʼ कथ म छोर कदवस ड्रछेस सेवनतर्य ल गेपन्द्छ
ब बुको स्व स््य न्द्बन्द्ग्ररदै गएको देन्द्खरछ। एईटै छोर कदवसले पढ आल इ लत्य एर
नर् ग्रस्त भइ घर छ ड्दै ब न्द्हर कु सङ्गतम ल गेर हहड्न थ लेपन्द्छ म नन्द्सक चोट
ब बुले सहनु नसक्त न्द्बम री हुन थ लेको देन्द्खरछ। ि टरहरूले पन्द्न ब बुल इ ब्लि
य रसर भएको र्ङ्क गरेक छन्। यी सबै कु र छोर ल इ थ ह हुाँद -हुाँदै पन्द्न ईसले
अफ्नै घरब ट पैस चोनय थ ल्छ भने कथ को ऄरत्यम चोरीको मुि म कदवस र ईसको
स थी पक्र परेको छ भने त्यही र त घरम ब बुको पन्द्न मृत्य भएको न्द्चिण गररएको
छ। ऄतः अम -ब बुको मन छोर -छोरी म न्द्थ छोर -छोरीको मन ढु ङ्ग -मुढ म न्द्थ भने
झै ाँ छोर ल इ अफ्न अम ब बु तथ घर-पररव रब रे के ही न्द्चरतै नरहेको ऄथव
ईसल इ नर् लु पद थयको सेवन गनय प ए भआ गयो भने झै ाँ प्रतीत हुाँदछ।
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￭ सञ्जय न्द्वष्टको ʻवतयम नʼ
कथ क र सञ्जय न्द्वष्टको ʻवतयम नʼ कथ ल इ यस क्षेिको ईत्कृ ष्ट कथ हरूमध्ये एक
म रन सककरछ। यस कथ म एईट ल च र तथ न्द्ववर् ब बुको दयनीय ऄवस्थ को
न्द्चिण गरे को छ। कथ म ब बु अर्ै ले अफ्नो छोर को ल न्द्ग एक क्व टर रम बोके र
घरतर्य ल गेको न्द्चिण छ।

यस कथ म र्य त् कथ क रले सरत न नर् लु पद थयको

सेवनम ल गेपन्द्छ एईट पररव र कसरी क्रमर्ः गररबीम पुछेछ ँ ाँ खन्द्ण्ित एवम्
न्द्वयोन्द्जत बरछ, त्यस प्रकक्रय ल इ ईद्घृत गररएको

छ। कथ म छोर ले नर् लु

पद थयहरू ख न थ लेर अफ्नो जीवन नष्ट गरररहेको देन्द्खरछ भने ब बु च हह कथ को
ऄरत्यसम्म पन्द्न छोर ड्रछेस सेवनदेन्द्ख न्द्वमुख बरने अर् गरेको न्द्चिण छ। यसथय,
अर्ू ले जीवनभर कन्द्हले नन्द्पईने गरे को एक व टर रम ज्य के टन्द्भि लुक एर
ऄकर्सदेन्द्ख घर र्र्दकएको एईट ल च र ब बुको रूपम पदमबह दुर ईन्द्भएक छन्।
यसल इ कथ म यसरी र न्द्खएको छ – ‘ज्य के टको देब्रेपन्द्टको ु लो न्द्भिी गोजीन्द्भि
भखयर ककनेको एक व टर रमको न्द्र्र्ी ह लेको छ पदमबह दुरले। सम एको पन्द्न छ
ईसले छ िीम ट ाँन्द्सएको त्यसल इ ब न्द्हरब ट द न्द्हने ह तले। एईट पर न्द्जत ब बु तर
ऄझ न्द्वजयको अर् र ऄस्वस्थ छोर को न्द्नन्द्म्त ँषन्द्ध बोके र यो स ाँझम ऄकर्सब ट
घर र्र्दकरहेछ।’१४ यसरी कथ म छोर को न्द्स्थन्द्त जन्द्त नै न्द्बन्द्ग्रएको भए त पन्द्न ब बु
अफ्नो छोर प्रन्द्त समवेदी नै बनेको देन्द्खरछ।
यस्तै प्रक रले कथ क र पूणय र इक ʻन्द्समलको भुव ʼ, ʻन्द्नणययʼ, ʻज्व र भ ट ʼ,
ʻअम को न्द्च ी अम ल इʼ र ʻएईट ईज्य लो-ईज्य लोको कथ ʼ, एम पन्द्थकक
ʻजीवनको एईट दुःख रतʼ र ʻजीवनक मोिहरूʼ, गीत ईप ध्य यको ʻजरमकदनʼ,
न्द्वरद्य सुब्ब को ʻर्ीतलहरʼ, प्रक र् ह न्द्ङ्खमक ʻअफ्नै र्रीरको स मुʼ र ʻटु क्रेर टुक्रन
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नसके को मनʼ, भीम द ह लक ʻरूरटन बलेको ब बु होआनʼ र ʻमेरो मनको स आनो :
न्द्तम्रो मनल इʼ, कमल अाँसुको ʻप्रवल अस्थ ʼ अकद कथ हरूल इ पन्द्न यसैऄरतगयत
र खेर ऄध्ययन गनय सककरछ। यी कथ हरूम पन्द्न अम -ब बु र छोर -छोरीम झ कतै
मधुर सम्बरध त कतै कटु सम्बरधको न्द्चिण गररएक

छन्। यसरी नै ऄरय

कथ क रहरूक कन्द्तपय कथ हरूल इ पन्द्न यसऄरतगयत र खेर ऄध्ययन गनय सककरछ।

अ स सू-बुह रीम झको सम्बरधम अध ररत अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ
स सू-बुह री सम्बरध पन्द्न मूलतः मधुरत पूणय र कटु त पूणय गरी दुआ प्रक रक हुरछन्।
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित स सू बुह रीको सम्बरधल इ न्द्नय ल्द प्र यः
जसो कटुत नै रहेको प आरछ। यद्यन्द्प कन्द्तपय कथ क रहरूले भने स सू बुह रीन्द्बचको
मधुर सम्बरधको न्द्चिण पन्द्न अफ्न

कथ म

गरे क

छन्। यसैक्रमम

के ही

कथ क रहरूक कथ ल इ यह ाँ ईद हरणस्वरूप न्द्लएर ऄध्ययन गरररछ-

￭ आरि सुरद सको ‘ऄबल , दुबयल ’
कथ क र आरि सुरद सको ʻऄबल , दुबयल ʼ कथ म स सू-बुह रीन्द्बचको कटु सम्बरधल इ
न्द्चिण गररएको छ। कथ म खङ्गम य को न्द्वव ह भएको धेरै वषय न्द्बते त पन्द्न कु नै
जैजरम नभएको क रण स सू, ससुर लग यत नरदद्व र ऄपम न्द्नत हुनपरेको वणयन
कथ म यसरी गररएको छ – ‘न्द्बह भएको िेढ दुआ वषय न्द्बतेर पन्द्न ईब ट जयजरम हुने
लक्षण देन्द्खएन। न्द्नहुाँ यही भयो, त्यसम न्द्थ अआम इ मध्ये रहेको परम्पर गत ि हले त
पर्द्धखरहेकै न्द्थयो, म क सर सर प यो। ऄन्द्न त ई ऄच नो भइ ... स सू त भआभइ,
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नरदको मुखब ट पन्द्न ब ाँझी, थ री, ध्व ाँसी भरने दुवयचन लग त र न्द्नन्द्स्करहरथे।’१५
यसैले ईसले घर छोिेर म आतमै बस्न थ ल्छ। न्द्नसरत न हुन ले एईट सुखद् पररव र
न्द्वघटनतर्य ल छेदछ भरने कु र यस कथ ले बुझ ईाँ दछ।

￭ न्द्र्वकु म र र इको ʻप्रकृ न्द्त पुिीʼ
यसरी नै कथ क र न्द्र्वकु म र र इको ʻप्रकृ न्द्त पुिीʼ कथ म पन्द्न स सू-बुह रीन्द्बचको
कटु सम्बरधको न्द्चिण गररएको प आरछ । दृष्ट रतक रूपम यस व य ंर्ल इ ऄन्द्घ
स नय सककरछ – ‘चम्प को चुल् ोम सम तेर को न्द्भि ल्य एपन्द्छ पट पट दुइच र
झ ाँपट कसी, ऄन्द्न म ि बोली – च ण्ि लनी, िन्द्ङ्कनी, ताँ ह म्र अाँख म धूल फ्य ाँन
च हरछेस्। छोर घर छैन भनेर तेरो यो र्ु र्य री। ज र ाँि, घस्की, ताँल इ म र ख्न
च हरनाँ। मेरो अध म सु प ररसयो। कु न कदनम यो खप्परे बन्द्जय ले यो र ाँिल इ
न सो र ख्न ल्य आकदएछ। ऄन्द्घ नै मैले यसको रङ्गढङ्ग हेरेर खप्परे मुद यल इ तेरी
जोइल इ जह ाँ मन पछय लैज भनेकी न्द्थएाँ। बूढी खूबै ईफ्रन ल गी। चम्प ले बूढीको
ईफ्र आको ऄथय बुझीन – र् यद मस्य र पोन्द्खयो भनेर होल भर नी।’१६ यस कथ म
बुह रीप्रन्द्त स सूको क्रुर व्यवह रले गद य एईट द म्पत्य जीवन नष्ट भएर गएको
देन्द्खरछ।
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￭ पूणय र इको ʻअजकल उ यह ाँ पन्द्न छैनʼ
यस्तै प्रक रले कथ क र पूणय र इको ʻअजकल उ यह ाँ पन्द्न छैनʼ कथ म स सू-बुह रीको
कटुत पूणय सम्बरधल इ नै न्द्चिण गररएको छ। ऄक लै पन्द्तको मृत्यु भएम एईटी
न रील इ नै दोष्य ईाँ दै न न थरीक पीि कष्टहरू कदनथ ल्ने स म न्द्जक यथ थय
कथ म प आरछ। ‘मदनको मृत्युपन्द्छ न्द्वधव भएकी स नुले स सू र नरदब ट सके सम्मको
पीि सहनु पछय। ‘यो बोसीको एईटै ढङ्ग छैन, त्यसको पोआको म य भए पो घरको
य द गछय, कु न जुनीम यो ऄलन्द्च्छनील इ ल्य एछु , ख न्द्लस, भोन्द्लदेन्द्ख दूध र भ त
ऄलन्द्च्छनी िंककनी के न अम कै गभयम तुन्द्हएन बन्द्जनी ...।’१७ यसरी कथ म मदनको
मृत्युपन्द्छ न्द्वधव भएकी स नु अफ्न स सू र नरदब ट सके सम्मको ऄवहेन्द्लत भएकी
छ। र्लस्वरूप स नु पगली भएर यत ईत हहड्छे र कथ को ऄरत्यम भने ई ल पि नै
भएकी छ।

￭ र मबह दुर र इको ʻजीवन रे ख ʼ
यसरी नै कथ क र र मबह दुर र इको ʻजीवन रेख ʼ कथ पन्द्न स सू र नरदद्व र
ऄवहेन्द्लत बुह रीको कथ -व्यथ प आरछ। यस कथ म एईटी न रीको पन्द्त र म्रै
भआरज्य ल अथ यत् पन्द्तको मृत्यु नभआज्य लसम्म म िै स सू तथ नरदले म य
जत ईाँ छन् भरने कटु सत्यल इ न्द्चिण गररएको छ। कथ म स सू , नरद र बुह रीम झ
मधु र कटु दुवै सम्बरध रहेको न्द्चिण गररएको छ। कथ म न्द्र्न्द्क्षत बुह री रेख ल इ
छोर जीवनले न्द्भत्र्य एको देखेर पन्द्हल त स सू र नरदले एदमै प्य रो गछयन्। तर
पल्टनब ट छोर को मृत्यु भएको खबर अएपन्द्छ स सू र नरदको व्यवह रम पन्द्न
पररवतयन अईाँ छ। स सू-नरद दुवैले रेख ल इ कदन र त कचकच गनय थ ल्छ ँ ाँ घरब ट
१७
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न्द्नस्के र ज आह ल भनेर नर म्र नर म्र वचनहरू सुन ईाँ ्यो। एककदन दुवै अम र छोरी
भएर बुह रील इ बलजर्ती न्द्नमयमत पूवयक घरब ट न्द्नक न्द्लकदरछन्।

￭ भ नु छेिीको ʻजन्द्मनद रको अर्ीव द
य ʼ
कथ क र भ नु छेिीको ʻजन्द्मनद रको अर्ीव यदʼ कथ म स सू र बुह रीन्द्बचको
सम्बरधम कटु त नै रहेको देन्द्खरछ। स सूले अफ्नो छोर नपुंसक भएको ऄथ यत् न नी
जरम ईने क्षमत नभएको थ ह हुाँद -हुाँदै पन्द्न बुह रील इ यो कु र ब ट वन्द्ञ्चत
र ख्छन्। छोर ल इ ि टर देख ईनुको सट बुह रील इ पो ग ईाँ को जन्द्मनद रसाँग
र् रीररक सम्बरध बन एर ऄरूको समक्ष छोर को आज्जत क यम र ख्ने कु र गछयन्। तर
बुह रीले यो ऄस्वीक र गरेर म आत ज रछ। यसरी प्रस्तुत कथ म र्य त् कथ क रले
नेप ली सम जम बुह रील इ हेप्ने ऄनेक ाँ क रणहरूमध्ये ईक्त क रण पन्द्न एईट प्रमुख
हो भरने कु र देख ईने प्रय स गरेक छ।

￭ न्द्वरद्य सुब्ब को ʻपल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ʼ
यसरी नै न्द्वरद्य सुब्ब को ʻपल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ʼ कथ म ऄक लै पन्द्तको
मृत्यु भएपन्द्छ

न्द्वधव न रील इ ससुर लीब ट पोइ टोकू व , ऄलन्द्च्छनी जस्त

लञ्छन हरू लग एर ऄवहेलन

गरे को घटन को न्द्चिण यसरी गररएको छ –

‘स इकलम गआरहेको ईसको लोछेनेल इ पन्द्छब ट बेगले अएको ु लो मोटरले पछ रेर
भ गेछ। कै यौं कदनसम्म ऄचेत भएपन्द्छ प्र ण गयो रे ईसको। म आतम छोन्द्िर खेर र्े रर
कोही न्द्लन अएनन् ईसल इ। सुनें लोछेनेको मृत्युपन्द्छ कै यौं ल ञ्छन हरू सही ईसले,
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पोइ टोकू वी, ऄलन्द्च्छनी आत्य कद आत्य कद।’१८ यसरी न्द्वव हीत न रील इ पन्द्तको
मृत्युपश्च त् एली बन आएको क रुन्द्णक कथ -व्यथ प आरछ।
ऄतः कथ म न्द्चन्द्ित स सू-बुह रीन्द्बचको सम्बरधम कटुत नै देन्द्खरछ। यसरी नै
ऄरय कथ क रहरूक कथ म न्द्चन्द्ित स सू-बुह रीम झको सम्बरधम धेरजसो कटु
सम्बरधल इ नै न्द्चिण गररएको प आरछ।

आ स तेनी अम र स त सरत नम झको सम्बरधम अध ररत अधुन्द्नक भ रतीय
नेप ली कथ
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित स तेनी अम र स त सरत नम झ देन्द्खने
कटुत पूणय र मधुरत पूणय सम्बरधल इ न्द्नय ल्द मुख्यतः कटु त नै रहेको प आए त पन्द्न
मधुरत पन्द्न रहेको प आरछ।

￭ आरि सुरद सको ʻसेन्द्मट्रीब ट र्ोनʼ
कथ क र आरि सुरद सको ʻसेन्द्मट्रीब ट र्ोनʼ कथ म स तेनी अम र स त सरत नम झ
मधुर सम्बरध रहेको प आरछ। कददीको मृत्युपश्च त भेन न्द्वल्फ्रेिसाँग लील ले न्द्वव ह
गरेपन्द्छ कददीद्व र जन्द्रमएक स त सरत नहरूकी अम बनेकी छ। ईसले स त
सरत नल इ स्नेह र म य गरेको न्द्चिण कथ म यसरी र न्द्खएको छ – ‘कददीको छोरो
नोयलल इ ईसले जुन प्रक रले स्य ह र-सम्भ र गनयल गी, सो देख्नेल इ ल छे्यो,
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ईसकी जननी ईही हो, ऄरू कोही हुनै सक्तै न।’१९ यस न्द्चिणले कतै पन्द्न उ स तेनी
अम हो जस्तो भ न हुाँदैन।

￭ समीरण छेिी ‘न्द्प्रयदर्ी’को ʻस न ब बुʼ
यसरी नै कथ क र समीरण छेिी ‘न्द्प्रयदर्ी’को ʻस न ब बुʼ कथ म स तेनी अम र
क रछ ब बु तथ स त सरत नन्द्बचको सम्बरधम मधुरत नै रहेको न्द्चिण गररएको
छ।

￭ लीलबह दुर क्षेिीको ʻव स्तन्द्वकत ʼ
कथ क र लीलबह दुर क्षेिीको ʻव स्तन्द्वकत ʼ कथ म

स तेनी अम ले स त

सरत नम न्द्थ गरेको नर म्रो व्यवह रल इ देख आएको छ।

￭ जगरन थ प्रध नको ʻब्य हुली हुने रहरʼ
यस्तै प्रक रले ऄको कथ क र जगरन थ प्रध नको ʻब्य हुली हुने रहरʼ कथ म स तेनी
अम ले स त सरत नप्रन्द्त गरेको कटु व्यवह रल इ न्द्चिण गररएको छ। यस कथ म
ग ईाँ घरक सबै द तरीहरूको न्द्वव ह भएको देखेर मन्द्रदर ल इ पन्द्न न्द्वव ह गने रहर
मनम रहेको हुरछ। तर ईसकी स नी अम ले भने ʻजरमाँदै अम टोने ऄलन्द्च्छनील इ
कसले न्द्वव ह गछय र!̕ भनेर ईसको न्द्वव हको कु रै गर्ददनन्।
यसरी स तेनी अम र स त सरत नम झको सम्बरधम अध ररत भ रतीय
नेप ली कथ हरूको ऄध्ययन गद य कन्द्तपय कथ क रहरूले कटु सम्बरध देख एक छन्
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भने कन्द्तजन ले मधुर सम्बरधल इ देख एक छन्। समग्रम नेप ली सम जम रहेक
प ररव ररक जीवनल इ न्द्नय ल्द ऄनेक ाँ पररव रम स तेनी अम र स त सरत नहरू
रहेको प आरछ। ऄतः कथ क रहरूले अ-अफ्न

कथ म

कथ को बुनोट तथ

पररवेर्ऄनुरूप नै ईक्त सम्बरधको न्द्चिण पन्द्न गरेको बुन्द्झरछ।

इ चेली-म आतीम झको सम्बरधम अध ररत अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ
कददी, भ आ तथ द जु, बन्द्हनी व कददी-बन्द्हनी, द जु-भ आन्द्बचको सम्बरधल इ न्द्लएर
लेन्द्खएक

अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ को ऄध्ययन गने क्रमम यह ाँ न्द्नम्न

कथ हरूल इ ऄन्द्घ स नय सककरछ –

￭ रूपन र यण ससहको ‘ऄरनपूण ’य
प्रस्तुत कथ को थ लनी “भोक ल छेयो- ʻकददी, के ही ख ने कु र देईनʼ भरदै एईट सुरदर
ब लकले प्रेमपूवयक कददील इ ऄाँग लो ह ल्यो।”२० भनेर गररएकोब ट नै यो कथ कददीभ आम झको सम्बरधल इ न्द्लएर लेन्द्खएको हो भरने कु र स्पष्ट हुाँदछ । ऄरनपूण य स नै
हुाँद अम -ब बुको मृत्यु भएपन्द्छ भ आल इ न्द्लएर क क -क कीसाँगै न्द्पतृगृहमै बस्छे।
क कीले अर्ू म न्द्थ ऄत्यच र गरे त पन्द्न ऄरनपूण ल
य े सन्द्हरहेकी न्द्थइ तर ईसको
भ आम न्द्थ पन्द्न क्रुर व्यवह र गनय थ लेपन्द्छ ऄरनपूण यले भ आल इ न्द्लएर न्द्पतृगृह नै
पररत्य ग गरेको क रुन्द्णक घटन यसरी कथ म प्रस्तुत गररएको छ – ‘च र वषयको
न्द्नदोष भ आप्रन्द्त क रछी अम को जघरय व्यवह र त्यसले धेरै कदन सहन गरी, तर
ऄबोईप्र रत सहन गने र्न्द्क्त त्यसको हृदयम रहेन। ऄत्य न्द्धक भयले भीरुल इ पन्द्न
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वीर बन ईाँ छ। एककदन टु हुरो भ आल इ ऄन्द्घ लग एर ऄरनपूण यले न्द्पतृगृह पररत्य ग
गरी।’२१ यसरी प्रस्तुत कथ म म तृन्द्पतृ न्द्वहीन ऄरनपूण यले अफ्नो भ आल इ प्रग ढ
म य गरेको देख आएको छ। ऄतः प्रस्तुत कथ म न्द्चन्द्ित कददी-भ आको सम्बरध मधुर
रहेको छ।

￭ आरि सुरद सक ʻचप फ्रआʼ र ʻर्न्द्क्तरूप न रीʼ
आरि सुरद सको ‘चप फ्रआ’ कथ म द जु-बन्द्हनीन्द्बचम मधुर सम्बरध रहेको न्द्चिण
गररएको छ। ऄन्द्वव न्द्हत द जु ग रीधोज ररट्य र अमी अम -ब बुको मृत्युपश्च त्
बन्द्हनी जुव ईंकोम नै गएर बस्न थ ल्छ । बन्द्हनी र जुव ईंले पन्द्न ईसल इ र म्रै गरे को
न्द्चिण कथ म प आरछ। यसरी नै ईनको ‘र्न्द्क्तरूप न री’ र्ीषयक ऄको कथ म कददी
प ि यर्ोद ऄन्द्वव न्द्हत, न्द्र्न्द्क्षत कलकि म नसय क म गर्द्धछन् भने खरस ङ घरम
भ आको न्द्वव ह हुने पक भएपन्द्छ छु टी न्द्मल एर जसरी भए पन्द्न घर ज ने न्द्नणयय
गरेकोब ट कददी-भ आम झ मधुर सम्बरध रहेको स्पष्ट हुाँदछ।
यसरी कथ क र आरि सुरद सले दुइवट न्द्भरन-न्द्भरनै कथ म न्द्भरन-न्द्भरनै प्रक रको
चेली-म आतीम देन्द्खने सम्बरधको न्द्चिण गरेक छन्। ‘चप फ्रआ’ कथ म द ज्यू
ऄन्द्वव हीत छ भने ‘र्न्द्क्तरूप न री’ कथ म कददी ऄन्द्वव हीत छे। पन्द्हलो कथ म
द ज्यूले बन्द्हनीको घर-पररव र सम्ह ल्नम अर्द्धथक सहयोग पुर्य ईने गरेको न्द्चिण छ
भने दोस्रो कथ म कददी घरदेन्द्ख ट ढ रहेर पन्द्न घरको अर्द्धथक न्द्स्थन्द्त ऄनुकूल
बन ईनपन्द्ट ल न्द्गपरेकी छ। यसरी कथ क रले ईक्त कथ हरूको म ध्यमब ट नेप ली
सम ज तथ पररव रम घरको अर्द्धथक पररन्द्स्थन्द्त ऄनुकूल बन ईनम स्िीले पन्द्न
पुरुषसरह क म गने गछयन् भरने कु र स्पष्ट प रेको बुन्द्झरछ।
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￭ न्द्र्वकु म र र इको ʻटीक ʼ
न्द्र्वकु म र र इले नेप ली सम जम रहेक य थ र्द्धथक तथ स म न्द्जक कु र ल इ दस यईने
हेतुले लेन्द्खएको प्रस्तुत कथ म द जु र भ आम झ कटु र मधुर दुवै ककन्द्समको सम्बरध
रहेकोल इ न्द्चिण गररएको छ। कथ क प िहरू धनवीर र ल लवीर दुइ द जु र भ आ
न्द्थए भने पुतली र धनमती पत्नीहरू न्द्थआन। जे की पत्नी र म्रो र्ीलस्वभ व भएकी
न्द्थइ भने क रछ की पत्नी स राएै दुमुयख न्द्थइ। यसैले अम को मृत्यु भएको महीन कदन
पन्द्न नपुछेदैम क रछ भ आले बुह रीको कु र सुनेर घर छोिेर ज रछ। यसै कु र ले
न्द्परोन्द्लएर द जु च सह न्द्बम री हुरछ। तर भ आले त्यो कु र को व स्तै गदैनन्। के ही
समयपश्च त् दर्ैंम टीक को कदन न्द्छमेकीहरूको न्द्नध रभरर टीक देख्द ल लवीरल इ
घरम टीक लग एको सम्झन ले न्द्परोल्छ र ऄरत्यम द जु-भ ईजुको ह तब ट टीक
लग ईन घर गएर टीक लग ईाँ छ। प्रस्तुत कु र ल इ कथ क रले कथ म यसरी वणयन
गरेक छन् – ‘ल लवीर र िीम न्द्थ जम्लेह त गरेर बन्द्सरहेको न्द्थयो ँ धनवीर दुन म
ऄक्षत न्द्लएर ल लवीरको न्द्नध रम टीक लग आरहेको न्द्थयो। त्यसक दुवै अाँख ब ट
अाँसु बन्द्गरहेको न्द्थयो। पुतली दैलोको कु न ब ट यो दृश्य हेरररहेकी न्द्थइ। ऄक्षत ले
न्द्नध र भररसके त पन्द्न धनवीरको असीक तुररएको न्द्थएन। कन्द्त ल मो टीक
लग आकदन ल छेयो कु न्द्रन। र् यद संस रम र्ङ्क र र्ू टको न्द्चह नच सह टीक ले पुनूय
भनेर म न्द्नन्द्लएको होल !’२२ प्रस्तुत कथ म द जु-भ आम झ के ही ऄबुझले जरम एको
स म रय घर झगि दर्ैंको टीक को कदन स म्य नै भएको देख आएको छ। प्रस्तुत
कथ क म ध्यमब ट कथ क रले नेप ली पररव रम झैझगि भए त पन्द्न दर्ैं जस्तो
नेप लीको ु लो च िम भने सबै भुलेर र्े रर स म्य भएर ज रछन् भरने कु र देख ईन
खोजेक छन् भने यसम ईनी सर्ल पन्द्न भएको देन्द्खरछ।

२२

न्द्र्वकु म र र इ (सन् १९६७ , फ्रन्द्ण्टयर, पी एम प्रध न एरि सरस् प्रक र्न, क लेबङ
ु , पृ ७७
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￭ आरिबह दुर र इको ʻमेरी कददीʼ
आरिबह दुर र इको ‘मेरी कददी’ कथ ल इ यसै पररप टीको म रन सककरछ। कथ म
मुखबोली कददी-भ आम झको सम्बरधल इ देख आएको छ। स्कु ले जीवनम दुआ न्द्भरनन्द्भरनै धम यलम्बीम झ कददी-भ आको स आनो ल एर भ आरटक समेत लग ईने कददीभ आन्द्बचको सम्बरधम अध ररत कथ हो।

￭ प्रदीप गुरुङको ʻकदर् हीन कदर् ʼ
यसरी नै कथ क र प्रदीप गुरुङको ‘कदर् हीन कदर् ’ कथ म द जु र बन्द्हनीम झ रहेको
कटु सम्बरधल इ देख आएको छ। प्रहरी द जु िोगेनले बन्द्हनी िोम को िम्बरसाँगको प्रेम
सम्बरधल इ नरूच एर अफ्नो सहकमी प्रहरी य कदेनसाँग िोम को न्द्वव ह गररकदने
न्द्नश्चय गछयन्। घरम िोम को के ही नचल्द ऄरत्यम िम्बरसाँग भ गेर ज रछे ।

￭ पूणय र इको ʻच बीस घण्ट को एईट म रछेʼ
कथ क र पूणय र इको ‘च बीस घण्ट को एईट म रछे’ कथ म द जुले बन्द्हनीको सुरदर
ऄनुह र देखेर इष्य य गरे को भ न यस प्रसङ्गले बुझ ईाँ दछ ‘बन्द्हनीको र म्रो ऄनुह रल इ
कोत री न्द्वकृ त बन इ कदईाँ झै ल छेछ।’२३ यसरी कथ म गररबीको चेप रोम परेक
न्द्नम्नवगीय न रीहरूल इ य वनले ढ नथ ल्द

ब ह्य रूप सुरदर भएम

अफ्नै

द जुल इ पन्द्न ररस ईठ्दछ भरने कु र देख एर न्द्नम्नवगीयको कमजोरीक स थै
स म न्द्जक यथ थयल इ आन्द्ङ्गत गरे को बुन्द्झरछ। ऄतः अर्द्धथक न्द्स्थन्द्तले न्द्परोन्द्लएर भए
त पन्द्न द जुले अफ्नी बन्द्हनीप्रन्द्त यस्तो भ वन र ख्नले यस कथ म ईनीहरूम झको
सम्बरध कटु नै रहेको बुन्द्झरछ।
२३

पूणय र इ (सन् ११७० , न्द्समलको भूव , श्य म ब्रदसय, द र्द्धजन्द्लङ, पृ ६६
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￭ लीलबह दुर क्षिीको ʻककपटʼ
यसरी नै कथ क र लीलबह दुर क्षिीको ‘ककपट’ दुइजन द जुहरू वीरे र जङ्गे ऄन्द्न
बन्द्हनी क र्ीम झको घन्द्नष्

सम्बरधल इ न्द्लएर लेन्द्खएको कथ

हो। कथ म

ईनीहरूम झ मधुर सम्बरध रहेको न्द्चिण गररएको छ। खेतम ध न रोप्दै न्द्हल्लो ह न ह न गरेको दृश्य कथ म यसरी देख आएको छ – ‘क र्ीले ऄन्द्लकन्द्त न्द्हलो ई इ र
जङ्गेल इ न्द्नर् न स धी। न्द्हलो जङ्गेको मुखभरर छ्य न्द्पएकोले चेहर मुखुण्िो ल ए
जस्तो देन्द्खयो। क र्ी रण न्द्वजय गरेको खुर्ीम न्द्खत्क छ िेर ह ाँसी। जङ्गेको मुख
हेरेर न्द्बई रोप्तै गरेक वीरे र जङ्गेक स्व स्नी पन्द्न ह ाँस्न थ ले। ह ाँसोको भल
बछेयो।’२४ यसरी एईट पररव रम द जु-बन्द्हनीहरू खुसीस थ ध न रोप्तै गरेको
देख एर कथ क रले ईनीहरूम झ मधुर सम्बरध रहेको देख ईन खोन्द्जएको छ।यद्यन्द्प
कथ को ऄरत्यम भने जङ्गेको ऄस म न्द्जक मृत्यु भएको देख एर कथ को ऄरत
दुःख रतम भएको छ।

￭ ककत बससह र इको ʻभ आटीक को कदनʼ
कथ क र ककत बससह र इको ‘भ आटीक को कदन’ कथ को र्ीषयकले नै चेलीम आतीम झको सम्बरधल इ न्द्लएर लेन्द्खएको कथ प्रतीत हुाँदछ। यसम कददी र भ आको
ऄन्द्त क रुन्द्णक कथ -व्यथ प आरछ। चेलीबेटी र म आतीको पन्द्वि सम्बरधल इ एक
सूिम बरधनबि गर ईने कदन भ आटीक म नै भ आ मन्द्णको मृत्यु देख एर कथ क रले
प कल इ ममयन्द्हत प नय सर्ल भएक छन्। कथ म न्द्चन्द्ित पररव रक सदस्य को
न मम दुइ कददी-भ आ वीण र मन्द्ण म िै छन्। अम -ब बुको धेरै ऄन्द्घ नै मृत्यु
भआसके को वणयन म िै कथ म गररएको छ। ती दुआ कददी-भ आ नै एक ऄक यको जीवनको
सह र भएर बसेक न्द्थए भने भ आटीक कै कदन मन्द्णको पन्द्न मृत्यु हुरछ र वीण
२४

लीलबह दुर क्षिी (सन् १९८३ , तीन दर्क बीस : ऄन्द्भव्यन्द्क्त, , पङ्कज पल्लव प्रक र्न, मोर ख ली,

ग ह टी, पृ ४१
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ऄल्मल्ल पर्द्धछन्। कथ क रले भ आटीक जस्तो सुख, खुर्ीको समयम भ आको मृत्यु
जस्त न्द्वपररत कु र को संयोग कथ म गरेर मृत्यु भने जन्द्हले पन्द्न म न्द्नसको जीवनम
अआपछय भरने सत्य कु रोल इ देख ईन खोन्द्जएको प्रतीत हुाँदछ।

￭ कमल अाँसक
ु ो ʻमल इ भ आ मन पदैनʼ
प्रस्तुत कथ को र्ीषयकले पन्द्न ककत बससह र इको ‘भ आटीक को कदन’ कथ ले झै ाँ चेलीम आतीम झको सम्बरधम अध ररत रहेको स्पष्ट प दयछ। तर ककत बससहको कथ म झै ाँ
यस कथ म चेली-म आतीम झ मधु सम्बरध भने देख आएको छैन। यस कथ म कददी
भ आम झको कटु सम्बरधल इ न्द्चिण गररएको छ। कथ म ऄंर्ु प ाँच वषयकी हुाँद ईसको
भ आ स गरको जरम भएको न्द्थयो। घरम भ आको अगमन भएपन्द्छ पररव रक
सबैजन ले ऄंर्ुल इ म य गनय छोिेको जस्तो ईसल इ ल छेन थ ल्छ। ऄतः स नैदन्द्े ख
ईसले भ आल इ मन पर्य ईाँ दैन।
कक्रय कल पम

ु लो भएपन्द्छ त्यही भ आले ऄंर्ुको प्रत्येक

हस्तक्षेप गनयथ ल्छ भने कन्द्हले क ही भने कददील इ ह तसम्म

ई ईर्यो। ऄतः ऄंर्ुले अफ्न सबै स थीहरूल इ ʻमल इ भ आ मन पदैनʼ भरने गछे।
यसरी अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूम चेली-म आतीम झको सम्बरधल इ
न्द्लएर लेन्द्खएक कथ हरूको ऄध्ययन गद य कथ क रहरूले कथ म वर्द्धणत घटन ,
पररवेर् अकदक अध रम कटु र मधु दुवै थरीक सम्बरधल इ न्द्लएर कथ लेखेको
प आरछ।

ई स ली-भेन तथ देवर-भ ईजूम झको सम्बरधम अध ररत अधुन्द्नक भ रतीय
नेप ली कथ
स ली-भेन तथ देवर र भ ईजुन्द्बचको सम्बरधल इ न्द्लएर अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ क रहरूले त्यन्द्त कथ लेखेक प आाँ दन
ै न्। यसो भए त पन्द्न यस क्षेिल इ रटपेर

२१७

लेन्द्खएक

अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूमध्ये यह ाँ एक ध कथ हरूल इ

ईद हरण स्वरूप प्रस्तुत गरररछ –

￭ आरि सुरद सको ʻसेन्द्मट्रीब ट र्ोनʼ
यस क्रमम कथ क र आरि सुरद सको ‘सेन्द्मट्रीब ट र्ोन’ कथ ल इ हेनय सककरछ। यस
कथ म स ली र भेन को सम्बरधल इ न्द्चिण गररएको छ। न्द्वव न्द्हत कददी धेरै समय
थन्द्ल्लएपन्द्छ मर्द्धछन्। कददीको मृत्यु भएपन्द्छ भेन पन्द्न न्द्बम री भएर ओछ्य नम धेरै
ऄरतर लसम्म थन्द्ल्लएर ज न्द्त हुाँदछ भने अम -ब ब

तथ

स सू-ससुर

सबैको

कर करले स ली-भेन ले न्द्वव ह गदयछन् ँ त्यसपन्द्छ खुर्ीस त जीवन न्द्बत एको
न्द्चिण छ।

￭ तुलसीर म र्म य ‘कश्यप’को ʻसंस र यस्तै रहेछʼ
यसरी नै कथ क र तुलसीर म र्म य ‘कश्यप’को ‘संस र यस्तै रहेछ’ कथ म स लीभेन न्द्बच भएको र् रीररक सम्बरधले ईब्ज एको प ररव ररक कु ण् ल इ न्द्चिण
गररएको छ। यह ाँ कथ को प ि पल्टनेकी पन्द्हलो पत्नी दस वषयको छोर ल इ छोिेर
परलोक गएको हुन ले ईसले दोस्रो न्द्वव ह गरेको वणयन प आरछ। दोस्रो न्द्वव ह गरेको
के ही कदनमै पल्टन र्र्दकनु पने ब ध्यत ले गद य पत्नील इ म आतम पुर्य एर यसो भरछ
– ‘यन्द्तञ्जेल पन्द्न न्द्तमी म आतै न्द्थय र ऄब पन्द्न न्द्तमील इ म आतै छ न्द्िर खेर म
ज ाँदछ
ै ु तर ऄन्द्स्तसम्म न्द्तमी जुन प्रक रको बस आ न्द्थयो त्यस्तै ऄब ऄन्द्ल हुाँदैन।
ऄन्द्स्तसम्म न्द्तमी अफ्न अम -ब बुकी न्द्थय ऄब मेरी भएकी छ्य , एक न्द्वव न्द्हत
स्िीले थ म्नुपने धमय र आज्जत बच एर एईटी अदर्य न रीक रूपम न्द्तमीले बस्नुपछय।

२१८

... छोर को न्द्जम्म व री पन्द्न कदएको छु , टुहुर को न्द्चि दुख्यो भने न्द्पतृले सर प्छन्। ’२५
एईटी न री न्द्वव हीत भए पन्द्छ ईसको कतयव्य तथ न्द्जम्मेव रीब रे प्रस्तुत कथ म
पल्टनेको म ध्यमब ट यसरी कथ क रले कथ म सम वेर् गरे क छन्। प्रस्तुत कथ म
पल्टनेकी पत्नी भने ईसको भेन साँग न्द्वव हपूवय नै र् रीररक सम्बरध स्थ न्द्पत गरेकी
हुन ले दुइजीवकी हुरछे, जुन कु र पल्टनेल इ थ ह हुाँदन
ै । उ भने पत्नील इ सम्झ एर
ईज्ज्वल भन्द्वष्यको अर् र खेर पल्टन ज रछ र ६ मन्द्हन पश्च त् पल्टने नोकरी छोिेर
घर र्कय रछ भने न्द्वव ह भएको छैट ाँ मन्द्हन मै ईसकी पत्नीले न नी जरम ईछे। के रक र
गद य ईसले अफ्नै भेन को न नी जरम एको कु र यसरी स्वीक र गछे – ‘न्द्भन जुकै हो
भनेर मैले ऄन्द्स्त ब बुल इ पन्द्न त भनेकै हुाँ न्द्न। ऄझै कन्द्त भनुाँ? न्द्भन जुकै हो, न्द्बहे
हुनुभरद धेरै ऄन्द्घ ग इ भैंसी हेद य गो म ।’२६ ऄतः यसरी स ली-भेन को र् रीररक
सम्बरधले गद य पल्टनेको प ररव ररक जीवन न्द्बथोन्द्लएर गएको छ। यह ाँ कथ क रले
स ली-भेन को नर म्रो सम्बरधले गद य कसरी एईट पररव र न्द्वघटन हुाँदछ त्यसल इ
प्रस्तुत गरेको छ।

￭ न्द्वरद्य सुब्ब को ʻपल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ʼ
यसरी नै न्द्वरद्य सुब्ब को ‘पल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ’ कथ ल इ पन्द्न यसै
पररप टीको म रन सककरछ। यस कथ म देवर र भ ईजुको कटु सम्बरधल इ न्द्चिण
गररएको छ। कथ म द जुको मृत्यु भएपन्द्छ न्द्वधव भएकी भ ईजुल इ देवर र जे जु
भएर कलकि वेश्य लयम बेन्द्चकदएको ऄन्द्त क रुन्द्णक कथ -व्यथ को वणयन प आरछ।
कथ म न्द्चन्द्ित प ि मुन्द्नय ाँले न्द्वव ह गरेको के ही समयपश्च त् पन्द्तको मृत्यु भएपन्द्छ
ईसक ससुर लब ट म आतमै छोन्द्िकदए त पन्द्न के ही समयब द देवर र जे जु अएर
२५

तुलसीर म र्म य ‘कश्यप’ (सन् १९८८ , संस र यस्तै रहेछ, अाँकुर प्रक र्न, ग रतोक, न्द्सन्द्कम, पृ ११
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तुलसीर म र्म य ‘कश्यप’ (सन् १९८८ , संस र यस्तै रहेछ, अाँकुर प्रक र्न, ग रतोक, न्द्सन्द्कम, पृ १५
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ईसल इ न्द्लएर ज रछ। यसरी ईसल इ न्द्लएर त ज रछन् तर ससुर लम न्द्लएर होआन
वेश्य लयम पुर्य आएको घटन ल इ कथ म मुन्द्नय ाँकै म ध्यमब ट यसरी प्रस्तुत
गररएको छ – ‘ईनीहरूले र ख्छु भनेर ल्य यो तर गनुयहुने, नगनुय हुने सबै भयो मम न्द्थ।
त्यसपन्द्छ र्े रर यत ल्य एर छोन्द्िकदए। म आत अईन पन्द्न सककनाँ, अम -ब बु भआञ्जेल
म ि हो त्यो पन्द्न। मल इ त बेन्द्चर खेको ईनीहरूले, म जह ाँ छु , त्यह ाँ भि घरकी
स्व स्नीहरू अईनुहुद
ाँ ैन।’२७ यसरी एईटी न री वेसह र भएपन्द्छ ऄरूले ऄम नवीय
व्यवह र गरेको यस कथ म

स्पष्ट देन्द्खरछ। यसक

स थै वेश्य

वृन्द्िको मुख्य

क रणहरूमध्ये यो पन्द्न एईट प्रमुख क रण हो भरने बुन्द्झरछ।

￭ कमल अाँसक
ु ो ʻभेन ज्यूʼ
यसरी नै कमल अाँसुको ‘भेन ज्यू’ कथ म स ली भेन को मधुर सम्बरधल इ न्द्चिण
गररएको छ। स ली र भेन को न त ले पररव रक सदस्य भएको भए त पन्द्न भेन ले
स ली ऄमृत ल इ अफ्नै बन्द्हनी झै ाँ सम्झेर खुल्ल व्यवह र गथे। ऄमृत ले अफ्नी
कददील इ पन्द्न प्रग ढ म य गर्द्धछन् भने कददील इ ईसको क रण के ही वेदन कदन
च हाँदरै थी। तर भेन को अर्ू प्रन्द्त खुल्ल व्यवह र देखेर त्यसल इ ईसले प्रेमको न म
कदएकी न्द्थइ। घरम ईसको न्द्वव हको कु र चल्द पन्द्न भेन साँगै न्द्वहे गछु य भन्द्रछन्।
ऄमृत को पररव रले ईसको कु र ल इ एक भएर घृण र न्द्वरोध गरे। के ही नचल्द
भेन ले न्द्तमी र म न्द्वव ह गन यले न्द्तम्री कददी बब यद हुरछे भरद म िै पररव रले
हेररकदएको के ट साँगै ऄमृत ले मङ्गनी गनय म न्द्रछन्। यसरी प्रस्तुत कथ म स ली र
भेन म झको मधुर सम्बरधल इ रटन्द्पएको प आरछ।

२७

न्द्वरद्य सुब्ब (सन् २००३ , हन्द्स्पस, वसुध प्रक र्न, द र्द्धजन्द्लङ, पृ १६
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यसरी अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूले द म्पत्येिर सम्बरधक न्द्वन्द्वध
रूपहरूको न्द्चिण गरेको छ। कथ हरूम न्द्चन्द्ित ईपयुयक्त सम्बरधहरू कु नै कथ म
प्रध न रूपम प आरछ भने कु नैम ग ण रूपम प आरछ। कतै एक न्द्धक सम्बरधहरूको
झलकसम्म प आरछ भने कु नै कु नै कथ म सम्पूणय न्द्वषयवस्तु नै एक न्द्धक सम्बरधहरूको
न्द्चिणम

के न्द्रित रहेको प आरछ। यसरी अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूले

प ररव ररक सम्बरधक न्द्वन्द्वध रूपहरूल इ अर्ू न्द्भि समेटेको छ। व स्तवम यही नै
प ररव ररक जीवनम के न्द्रित अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूको न्द्वर्ेषत हो।

५.३ अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित प ररव ररक समस्य हरूको न्द्ववरण
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ हरूम न्द्वन्द्भरन ककन्द्समक प ररव ररक तथ स म न्द्जक
समस्य हरूको न्द्चिण भएको छ। त्यसमध्ये प्र यः कथ क रहरूले अफ्न कथ हरूम
वणयन गरेक प ररव ररक समस्य हरूल इ यस र्ोध प्रबरधम न्द्नम्नप्रक रले ऄध्ययन
गररएको छ।

५.३.१ न्द्वधव जीवनको ऄध्ययन
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ मध्ये ऄनेक ाँ कथ हरूम न्द्वधव न री र न्द्तनीहरूक
न्द्वन्द्भरन समस्य हरूको न्द्चिण भएको छ। यस्त समस्य हरूको न्द्चिण गने प्रमुख
कथ हरूमध्ये के ही कथ हरूको ऄध्ययन यह ाँ न्द्नम्नप्रक र प्रस्तुत गरररछ –

￭ आरि सुरद सको ʻन्द्वधव को छोरोʼ
आरि सुरद सको ‘न्द्वधव को छोरो’ कथ म पन्द्तको ऄकस्म त मृत्युको घ ई अलो नै
भएको बेल अफ्नो क खे न नीको पन्द्न मृत्यु भआकदरछ। यस्तो मरण वस्थ म परे की
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भए त पन्द्न अफ्नो एक म ि सह र को रूपम रहेकी छोरी झुम्कील इ हेरेर ईसले
जीईने न्द्नणयय न्द्लरछे। तर ऄभ छेयवर् के ही समयपश्च त् झुम्कीको पन्द्न मृत्यु हुरछ।
यसरी यस कथ म एईटी न्द्वधव भएकी न रीको न्द्जईने ऄन्द्रतम सह र पन्द्न छु रटए
पन्द्छ ईसको ऄवस्थ ऄन्द्त क रुन्द्णक भएर गएको देख आएको छ। सुरद सको ऄको कथ
‘मुाँग को चोलो’-म अर्द्धथक न्द्वपरनत ले गद य एईटी न्द्वधव अम ले मुाँग को चोलो
समेत ककनेर लग ईन नसके को पररन्द्स्थन्द्तल इ कथ म यसरी देख आएको ।

￭ पूणय र इको ʻअजकल ई यह ाँ पन्द्न छैनʼ
यसरी नै कथ क र पूणय र इको ‘अजकल ई यह ाँ पन्द्न छैन’ कथ म मदनको मृत्युपन्द्छ
न्द्वधव भएकी स नु अफ्न स सू र नरदब ट सके सम्मको ऄवहेन्द्लत भएकी छ। ऄतः
स नु अफ्नैहरूब ट हेन्द्पएपन्द्छ बेसह र भएर पगली भइ यत ईत हहड्छे र कथ को
ऄरत्यम भने उ ल पि नै भएकी छ।

￭ भीम द ह लको ʻरूरटन बलेको ब बु होआनʼ
कथ क र भीम द ह लको ‘रूरटन बलेको ब बु होआन’ कथ म एईटी न्द्वधव तथ एईटी
अम कसरी न्द्ववर् भएर दोस्रो न्द्वव ह गनय ब ध्य भइ त्यो न्द्चिण गररएको छ।
कथ म न्द्वधव भएकी बलेकी अम को घरम ईसल इ भोछेने हेतुले बैद रदेन्द्ख न्द्लएर
ऄरू सबै अईाँ थे । यसैले ईसले अर्ू भरद स नो के ट साँग दोस्रो न्द्वव ह गछे ।
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￭ ईदय थुलुङको ʻऄको आरिेणीʼ
कथ क र ईदय थुलुङको ‘ऄको आरिेणी’ कथ म पन्द्न न्द्वधव जीवनको न्द्चिण गररएको
छ। न्द्वधव भएकी च र वषय भआसके को भए पन्द्न प्रत्येक र त ईसले अफ्नो पन्द्तल इ
सम्झेर न्द्बत आरहेकी देख आएको छ।

￭ र मबह दुर र इको ʻनेवनी बढीʼ
कथ क र र मबह दुर र इको ‘नेवनी बढी’ कथ म एईटी न री न्द्वधव भएपन्द्छ
अफ्न सरत नल इ बढ एर-पढ एर ु लो बन एर अर्ू स्वतरि भएको न्द्चिण यसरी
गररएको छ – ‘लोछेनेको स्वगयव स भएपन्द्छ एकप खे भएर पन्द्न अफ्न न नीहरूल इ
दुःख र ऄभ वको ऄनुभव हुन कदआनन्। छोर -छोरी बढेर सबैजन अअफ्न लग नीम
ल गेपन्द्छ बूकढय स्वतरि भआन्।’२८ यसरी पन्द्तको मृत्युपश्च त छोर छोरीप्रन्द्त नै
समर्द्धपत भएर नेव नी बढीले अफ्नो जीवन न्द्बत एको प्रतीत हुाँदछ।

￭ ऄसीत र इक ʻन्द्वधव म य ʼ र ʻचर्दकएको मुटुʼ
कथ क र ऄसीत र इक ‘न्द्वधव म य ’ र ‘चर्दकएको मुटु’ कथ हरूम न्द्चन्द्ित न री
प ि न्द्भरनन्द्भरनै पररन्द्स्थन्द्तले गद य न्द्वधव हुन पुगेक छन्। ‘न्द्वधव म य ’ कथ म
म य को पन्द्त भरतल इ ट आर् आि न्द्बम र ल गेर मछय भने ‘चर्दकएको मुटु’ कथ म
हररम य को पन्द्त अर्द्धथक न्द्वपरनत ले ग्रस्त भएर पेटभर ख न ख नु नप एर कमजोरी
भएर मछय। र मल ल ऄन्द्धक रीको ‘थन्द्मनी क रछी’ कथ म न्द्वधव भएकी थन्द्मनी
क रछीले भ री बोके र अफ्नो पररव रको जीवन चल आ रहेको न्द्चिण प्रस्तुत गररएको
छ।
२८

र मबह दुर र इ (सन् २००५ , न्द्वभ्रम , सुन्द्मि आरटरप्र आजेस, द र्द्धजन्द्लङ, पृ १३
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￭ सञ्जय न्द्वष्टक ʻम रछेको जुनी ! ?ʼ र ʻ भ ईज्यू न्द्वधव भइ (?)ʼ
कथ क र सञ्जय न्द्वष्टक

‘म रछेको जुनी ! ?’ र ‘भ ईज्यू न्द्वधव

भइ (?)’

कथ हरूल इ पन्द्न यसै पररप टीम र खेर ऄध्ययन गनय सककरछ। ‘म रछेको जुनी ! ?’
कथ म न्द्चन्द्ित पुरुष प ि एस पी अफ्नी मृत्युर्य्य म पुगेकी पत्नी स्य ह द य स्य ह दै
ऄच नक अर्ै स्वग यरोहण भएको क रुन्द्णक कथ छ। कथ म प्रयुक्त प्रश्न न्द्चरहले नै
रहस्य त्मकत ल इ सङ्के त गदयछ। ऄतः यह ाँ स्य ह ने मरेको र मध रो ब ाँचेको देन्द्खरछ।
यसरी एईटी न री न्द्बम री ऄवस्थ म न्द्वधव बनेकी छ। ऄको कथ ‘भ ईज्यू न्द्वधव
भइ (?)’-म एईटी न रील इ सुरदर युवक देख एर ग ईाँ म ल्य एपन्द्छ एईट ल े प्रो
के ट साँग न्द्वव ह गररकदएको न्द्चिण छ। यसरी झुक एर न्द्वव ह गररकदएको भए
त पन्द्न ती न रीले त्यसल इ भ छेयको खेल सम्झेर स्वीक र गरी एईटी ऄसल पत्नी,
बुह री तथ भ ईजूको रूपम न्द्चन्द्ित भएकी छ। झुक एरै भए पन्द्न न्द्वव ह गरेपन्द्छ
स्थ न्द्पत भएको प ररव ररक सम्बरधल इ भ ईजूको रूपम रहेकी न री प िले सर्ल
तुल्य एको देन्द्खरछ। ल े प्रो भए पन्द्न पन्द्तको रूपम स्वीक रेको न र यणको के ही
समयपश्च त ऄस मन्द्यक न्द्नधन हुरछ । ऄतः एईटी न री न्द्वधव बरछे।

￭ कमल अाँसक
ु ो ʻन्द्सईाँ दोको न्द्सरदुर पुन्द्छए पन्द्नʼ
यस्तै प्रक रले कमल अाँसुको ‘न्द्सईाँ दोको न्द्सरदुर पुन्द्छए पन्द्न’ कथ म न्द्वधव भएक
न रीले सङ्घषयमय जीवनल इ कसरी तह लग ईन सककरछन् त्यसको ज्वलरत
ईद हरणको रूपम चरिर्ोभ खि भएकी छ। ईसको पन्द्तको ऄक लै मृत्यु हुरछ।
पन्द्तको मृत्यु हुाँद पन्द्न चरिर्ोभ नरूएर बरु रून ले ईसको म नन्द्सक सरतुलन त
न्द्बन्द्ग्ररदैनन् भरने सोचेर अर्ै ल इ सम्ह न्द्ल्छन्। उ यत ईत को कु र म ध्य नै नकदआ
अफ्नै थेन्द्सस लेन्द्ख्छन् ँ न नीहरूल इ अम ब बु दुवैको म य कदएर ईनीहरूल इ
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गरतव्यम कदर् कदन स म्यय भएकी देन्द्खरछ। यसरी नै न्द्वरद्य सुब्ब को ‘न्द्तमी, म र
यो पह ङ’ कथ म ब लन्द्वव हले गद य एईटी न री न्द्वधव भएकी क रुन्द्णक कथ -व्यथ
प आरछ।

५.३.२ बहुन्द्वव हको ऄध्ययन
बहुन्द्वव ह प्रथ ले पररव र र द म्पत्यम ल्य एक न्द्वन्द्भरन ककन्द्समक समस्य हरूको
न्द्चिण गने प्रमुख कथ हरू न्द्नम्न हुन् -

￭ आरि सुरद सको ʻऄबल , दुबयल ʼ
आरि सुरद सको ‘ऄबल , दुबयल ’ कथ म न्द्वव न्द्हत भएपन्द्छ खङ्गम य ले अर्ू ब ट
जैजरम नभएको खण्िम नरद र स सूको दुव्ययवह र सहनु नसके र म आतम गएर बुढी
अम को हेरच ह गदै बन्द्स्छन्। म आतम बस्दै रहाँद ग ईाँ कै कृ ष्णबह दुरले भग एर
द र्द्धजन्द्लङ न्द्लएर ज रछ। कृ ष्णबह दुर ऄग वै न्द्वव न्द्हत हुरछ भने दुआ न नीहरूको ब बु
पन्द्न हुन्। त्यह ाँ बस्दै रहाँद ऄको को म बस्ने पदमबह दुरसाँग खङ्गम य को सम्बरध
बढेको देखेर कृ ष्णबह दुरले र्े रर त्यह ाँब ट पन्द्न न्द्लएर मल्ली ज रछ। ईत गएपन्द्छ
कृ ष्णबह दुर म िेर खङ्गम य प्रन्द्त दुव्ययवह र पन्द्न गनय थ ल्छ भने खङ्गम य
त्यसब ट वक भएर पदमबह दुर भएको

ईाँ म गएर साँगै बस्नथ ल्छ। के ही समयपन्द्छ

कृ ष्णबह दुर अफ्नी पत्नी खोज्दै त्यही पुछेछ भने पदमबह दुरको हत्य पन्द्न गररकदरछ।
यसरी एईटी न रीले सुख प ईने अर् म दोस्रो न्द्वव ह गरेकी हुरछ भने झन ईल्टो बेसी
दुःख खप्नु परेको न्द्चिण गररएको छ।
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￭ एम पन्द्थकक ʻती स्व स्नी म रछे र जीवन मोिहरूʼ
कथ क र एम पन्द्थकक ‘ती स्व स्नी म रछे’ र ‘जीवन मोिहरू’ कथ हरूम पन्द्न
बहुन्द्वव हको प्रथ न्द्चन्द्ित भएको छ। ‘ती स्व स्नी म रछे’ कथ म पन्द्तले बेपरव हस थ
ʻछलीको अम , ऄब न्द्तमील इ धरद सघ ईने म रछे ल्य आकदएकी छु , न्द्मलेर बसʼ भरदै
स त न्द्भत्र्य एको न्द्चिण छ। यो सहन गनय नसके र छलीकी अम ले अफ्न न नीहरू
न्द्लएर म आतीहरूले कदएको जमीनम ईब्जनी गरेर जीवन न्द्बत आरहेकी हुरछ। तर एक
कदन पन्द्त म तेर ऄच नक अआपुछेछ र खेत ल गनय अएको हली मुस्टेसाँग अाँख लग ईाँ दै
कु छ। ऄतः यस्त दुःख-पीि सहन नसके र अफ्न तीन-तीनजन न नीहरूको पन्द्न
म य म रे र ऄरत्यम छलीकी अम ले मुस्टेसाँगै भ गेर ज रछ। यसरी नै ‘जीवन
मोिहरू’ कथ म पन्द्तले दोस्रो न्द्वव ह गरेर अस म गएको न वषयसम्म पन्द्न र्के र
अएको हुाँदन
ै । पत्नी एलैले न्द्वन्द्भरन पीर कष्टहरू सहेर छोर ल इ हुक यआबढ आ रहेकी
हुरछ। यस्तै समयम एककदन र्े रीव लसाँग भेट हुरछ। ईसको पन्द्न पत्नी क्षयरोगले ग्रस्त
भएर मरे की हुरछ भने अम र छोर दुवैल इ न्द्लएर ज रछ। ऄरत्यम र्े रीव लपन्द्ट
ईसको दुआ छोर जरमरछ ँ पन्द्हलो छोर ले पुस्तक दोक नम क म गनय थ ल्छ। यसरी
यस कथ म दोस्रो न्द्वव ह गरेपन्द्छ प ररव ररक जीवन सुखले न्द्बतेको न्द्चिण गररएको
छ।
￭ जगत छेिीको ʻक रछीʼ
यसरी नै कथ क र जगत छेिीको ‘क रछी’ कथ म पन्द्न बहु न्द्वव ह प्रथ ल इ न्द्चिण
गररएको प आरछ। एईटै धुर म

जे ीक रछी तथ स त हरू न्द्मलेर बस्नसनु

ऄस्व भ न्द्वक हो भरने कु र यस कथ ले देख ईाँ दछ।
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￭ भीम द ह लको ʻमेरो मनको स आनो : न्द्तम्रो मनल इʼ
कथ क र भीम द ह लको ‘मेरो मनको स आनो : न्द्तम्रो मनल इ’ कथ ल इ पन्द्न
बहुन्द्वव ह ऄरतगयत ऄध्ययन गनय सककरछ। कसरी म न्द्नसम पैस तथ धन सम्पन्द्ि
बेसी हुन थ लेपन्द्छ कु ब टोम ल छेछन् भरने कु र ल इ कथ म यसरी न्द्चिण गररएको छ
– ‘न्द्पत जनकल ल प्रध न ऄध्य पकब ट सरूव भएर न्द्र्क्ष न्द्वभ गकै लेख ऄन्द्धक री
भए। ... ईनको मुखब ट रसीको गरध ईन्द्म्कन थ ल्यो। ... गृन्द्हणील इ कु नु र होटेल
लजन्द्तर बूढी करय हरूसाँग रकम र ऐस ईि ईनु कु नै तरूणी छोरीको ऄकर्सर ब बुल इ
सुह ईने कमय होआनन्।’२९ कथ म न्द्चन्द्ित ब बु प िले पैस धेरै कम ईन थ लेपन्द्छ
पत्नील इ कु ने तथ पर स्िीहरूको संसगयम कदनहरू क न थ ल्छ भने पत्नीको मृत्यु
भएको के ही समयम नै दोस्रो न्द्वव ह पन्द्न गररह ल्छ।

￭ न्द्वरद्य सुब्ब को ʻके थ ह ई अईने हो व हैनʼ
यसरी नै न्द्वरद्य सुब्ब को ‘के थ ह ई अईने हो व हैन’ कथ ल इ पन्द्न यस क्षेिम
र खेर ऄध्ययन गनय सककरछ। प्रस्तुत कथ म न्द्चन्द्ित चरिप्रक र्ले न्द्वदेर्मै दोस्रो
न्द्वव ह गरे र बसेको ँ अफ्नो प्रथम पत्नी र न नीहरूको हेरन्द्वच र के ही नगरेको
देख आएको छ। पन्द्तले दोस्रो न्द्वव ह गरे को खबर प एपन्द्छ पन्द्हलो पत्नीले मन दन्द्राएलो
प रे र दुआ छोर हरूल इ हुक यआ रहेको न्द्चिण गररएको छ।

५.३.३ ऄनमेल तथ ब ल न्द्वव हको ऄध्ययन
रूढीव दी स म न्द्जक म रयत क क रण भएक ऄनमेल तथ ब ल न्द्वव हले सम ज र
पररव रम न रीहरूले भोछेनु परे क ऄनेक प्रक रक समस्य हरूको न्द्चिण के ही
कथ हरूम गररएको प आरछ। त्यस्त कथ हरूम ऄनमेल तथ ब ल न्द्वव हक ऄनेक
२९
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रूपहरूको न्द्चिण प आरछ स थै यस्तो न्द्वव हले सृजन गरेक प ररव ररक र द म्पत्य
जीवनसम्बरधी समस्य हरूको पन्द्न न्द्चिण भएको प आरछ।

￭ लीलबह दुर छेिीको ʻत्यसरी ऄरत हुरछ एईट न्द्वसङ्गन्द्तकोʼ
कथ क र लीलबह दुर छेिीको ‘त्यसरी ऄरत हुरछ एईट न्द्वसङ्गन्द्तको’ कथ म न्द्चन्द्ित
प ि मेजर धनवीर गुरुङको पन्द्हलो पत्नीको मृत्यु भएपन्द्छ च लीस वषयको ईमेर पुछेद
ईरन आस वषयकी र्ील साँग दोस्रो न्द्वव ह गछय। ईमेरको न्द्भरनत ले गद य पत्नीले
परपुरुषसाँग सम्बरध र खेको देख आएको छ भने कथ को ऄरत्यम मेजर स्वयमले अफ्नी
पत्नी र ईसको प्रेमी सुरेनल इ गोली ह नेर म ररकदरछन्। यसरी यस कथ म ऄनमेल
न्द्वव हले ईत्परन गरेको प ररव ररक झमेल तथ

त्यसको पररण मल इ न्द्चिण

गररएको छ।

￭ ऄजुयन न्द्नर ल को ʻस ाँझ संगसंगʼै
यसरी नै ऄजुयन न्द्नर ल को ‘स ाँझ संगसंगै’ कथ म ब राए वषयमै स्य ङ्गज म ब ज
ग ज न्द्सत ई िोलीम चि आएकी न्द्थइ। ‘ईसको बय न्द्लस बषे लोछेने ल हुरे ऄकर्सर
भआकदए्यो’३० भरन ले कथ म ब राए वषयकी के टीको न्द्वव ह बय न्द्लस वषे बुढो
ल हुरेसाँग गररकदएको स्पष्ट हुाँदछ। यसै पररप टीऄरतगयत र ख्न सककने आरिमन्द्ण
दन यलको ‘सन्द्रदछेध-मन’ पन्द्न एईट हो। यस कथ म कमसे कम परर वषयको र्रकम
न्द्वव ह भएको दम्पन्द्िको न्द्चिण प आरछ। पत्नी ँधी र म्री तथ पन्द्त च हह कल टे
भएको क रण सधै अफ्नी पत्नील इ अाँख लग ईने प्रवृन्द्ि भएको चररिल इ कथ म
न्द्भत्र्य आएको छ। ऄरय पुरुषसाँग अाँख लग ईाँ द -लग ईाँ दै अफ्नै ट ढ को भ आ पनेसाँग

३०

ऄजुन
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पन्द्न अाँख लग ईन थ ल्छ भने एककदन प ररव ररक द न्द्यत्वल इ भुलेर घर छोिेर
ज रछ। ऄतः एली न री न्द्ववर् भएर भ आसाँगै बस्न थ ल्छे।

￭ न्द्वजयकु म र सुब्ब को ‘सधैंजस्तै एईट न्द्वह न’
यसरी नै कथ क र न्द्वजयकु म र सुब्ब को ‘सधैंजस्तै एईट न्द्वह न’ कथ म पन्द्न ऄनमेल
न्द्वव हको क रणले गद य एईटी न रीको जीवन पीि ले भररएको देख आएको छ। कथ म
न्द्चन्द्ित न री प ि ईम सोराए वषयकै हुाँद ब बु -अम ले क्षयरोगले ग्रस्त भएको
अध बैसेसाँग न्द्वव ह गररकदएको हुरछ। तर न्द्वव हको तीन मन्द्हन मै म आत अएकी
ईम ल इ ईत ब ट न्द्लन पन्द्न कोही अएन भने ईसले पन्द्न ज ने रहर देख आन।

￭ न्द्वरद्य सुब्ब को ‘न्द्तमी, म र यो पह ङ’
न्द्वरद्य सुब्ब को ‘न्द्तमी, म र यो पह ङ’ कथ म पन्द्न ब लन्द्वव हले गद य एईटी न रीको
जीवनम अआपरेक कष्टहरूको न्द्चिण गररएको छ। कथ म कथ व चक म प िले
एईटी पच स-पचपरन वषय पुगेकी स्व स्नीम रछेल इ ईसको जीवनब रे सोध-खोज
गरेको घटन को प्रसङ्ग छ। ती स्व स्नीम रछे रोि कु ने क म गर्द्धछन्। लोछेनेब रे म म
प िले प्रश्न गद य यसो भन्द्रछन् – ‘लोछेनेल इ पन्द्न न्द्छटै क ल अयो न नी, र के न्द्छटो
भरनु र ? परिह वषयकी मल इ पच स पुछेन अाँटेको लोछेनेम रछेसाँग न्द्बहे गरेर कदएक
न्द्थए, अम ब बुले त्यो जम न म जे ी स्व स्नी मरे को। तीनजन अर्ू पन्द्टको छोर छोरी छोिेर लोछेने मद य म पच्चीस वषयकी न्द्थ एाँ। ... ऄनुह र पन्द्न न्द्बर्द्धससकें , सम्झद
म य पन्द्न ल छेदैन त्यो बुढोको।’३१ यसरी यस कथ म र्य त् ब लन्द्वव ह गन यले न रीहरू

३१

न्द्वरद्य सुब्ब (सन् २००३ , हन्द्स्पस, वसुध प्रक र्न, द र्द्धजन्द्लङ, पृ ९४
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न्द्छटै न्द्वधव हुनुपदयछन् भने पन्द्त-पत्नीम झ देन्द्खने सम्बरध तथ प्रेम पन्द्न ख सै
प आाँ दन
ै न् भरने देख ईन खोन्द्जएको प्रतीत हुाँदछ।

५.३.४ वेश्य वृन्द्ि र वेश्य को ऄध्ययन
देह व्य प रम ल गेक हरूको भ्रष्ट अचरण, अर्द्धथक न्द्वपरनत र स म न्द्जक पररवेर्ले
देह व्य प र ऄाँग ल्न न्द्ववर् भएक न रीहरूको न्द्चिण अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ हरूमध्ये कन्द्तपयम गररएको प आरछ। अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म धेरजसो
वेश्य वृन्द्ि हुनुको मुख्य क रण अर्द्धथक न्द्वपरनत र ऄक लै पन्द्तको मृत्यु भएर वेश्य
हुनपुगेको न्द्चिण प आरछ। यसऄरतगयत न्द्नम्न कथ क रहरूक कथ ल इ ऄध्ययन गनय
सककरछ-

￭ रूपन र यण ससहको ʻधनमतीको न्द्सनेम स्वप्नʼ
रूपन र यण ससहको ‘धनमतीको न्द्सनेम स्वप्न’ कथ म न्द्चन्द्ित न री प ि धनमती
वेश्य नै भएर न्द्हिेकी त छैनन् तर न्द्सनेम ऄन्द्भनेिी हुने प्रग ढ आच्छु क भएकी हुन ले
अाँखै नहेरी मकदसे सुरदरल ल र सुरेनब बु जस्त न री र्ोषक र क मुक म न्द्नस कह ाँ
पुन्द्छेछन्। कलकि म धेरै मन्द्हन न्द्तनीहरूसाँगै बसेर पन्द्न ऄन्द्भनेिी हुन सक्तै नन् तर
त्यसपश्च त ईनी एईटी छोरीकी ऄन्द्वव न्द्हत अम च हह ऄवश्य नै बन्द्रछन्। ऄतः
न्द्सनेम जगतको यथ थय कु र हरूसाँग र म्ररी पररन्द्चत नभइ ऄन्द्भनेिी हुन खोज्ने
धनमतीको जीवन नष्ट भएको देन्द्खरछ।

￭ ककत पससह र इको ʻमोहब्बत गल्लीम ʼ
कथ क र ककत पससह र इको ‘मोहब्बत गल्लीम ’ कथ म कसरी अर्द्धथक न्द्वपरनत क
क रण अर्ू ल इ जरम कदने ब बुले कसरी स हूको ऊण न्द्तनय नसद अफ्नी छोरील इ
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स हूको ह तम कदएक न्द्थए। त्यसपन्द्छ ती ब न्द्लक ऄनेक ाँ पीि , कष्टहरू सहेर कसरी
न्द्सलगढीम वेश्य बरन पुन्द्गन त्यसको वणयन कथ म प आरछ।

￭ सञ्जय न्द्वष्टको ʻऄनट्रेरि ब्युरटन्द्सयनहरूʼ
कथ क र सञ्जय न्द्वष्टको ‘ऄनट्रेरि ब्युरटन्द्सयनहरू’ कथ ल इ पन्द्न यसै पररप टीक
म रन सककरछ। यस कथ म न्द्चन्द्ित प ि ऄजुयनकु म र एईट छोर को ब बु हो भने
एईटी छोरी बन ईने ईसको मनम प्रग ढ आच्छ देन्द्खरछ। तर ग ईाँ क न्द्वर्ेष चेलीहरू
लग यत अफ्नै बन्द्हनीसमेत के स बन ईने क म गनय घर छ िेर न्द्वदेर् ल गेको देखेर
ईसले र म्री छोरीको ईत्कट क मन गने ऄन्द्भल ष को न्द्नमयम हत्य गछय। ऄनेक ाँ के ट
के टीहरू न्द्वदेर् ल गेपन्द्छ ग ईाँ घरम ईन्द्ब्जएको न्द्वसङ्गन्द्त तथ एड्सजस्तो घ तक
रोगको न्द्नय यत र न री बेचन्द्बखन व्यवस यको बढ्दो प्रगन्द्त देखेर ऄजुयनकु म रले छोरी
जरम ईने रहरल इ मनमै म दै पत्नील इ पन्द्न बरध्य करण गर ईन सहमत गरे को वणयन
कथ म ऄजुयनकु म र र स्व स्नीम झ भएको न्द्नम्न वत यल पले स्पष्ट हुाँदछ ‘... ‘ऄन्द्न छोरी चैं ?’ स्व स्नीले भनी।
ऄजुयनकु म रले के ही भनेन।
स्व स्नीले ‘न्द्हजोऄन्द्स्तसम्म त छोरी-छोरी भर्य त’’ पन्द्न भनी।
‘म रछेको सबै आच्छ पुर हुनुपछय भरने पन्द्न के छ र ?’ भनेर ऄजुयनकु म रले बिी
न्द्नभ यो।’३२ यकद यस कथ को ऄजुयनकु म रले झै ाँ ऄरय ब बुहरूले पन्द्न सम जम छोरी
जरम ईनले वेश्य वृन्द्ि हुने सम्भ वन को िरले छोरी नै जरम ईनु छोड्य

भने

भन्द्वष्यम न री ज न्द्तको सङ्ख्य कन्द्त हुरछन् होल भरने न्द्जज्ञ स यस कथ ब ट
ईत्परन हुरदछ।
३२

सञ्जय न्द्वष्ट (सन् २००७ , ऄस्त चलन्द्तर, न्द्नम ण
य प्रक र्न, न्द्सन्द्कम, पृ ६७
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￭ समीरण छेिी ‘न्द्प्रयदर्ी’को ʻनीलो न्द्लप र क लो सनछेल सʼ
समीरण छेिी ‘न्द्प्रयदर्ी’को ‘नीलो न्द्लप र क लो सनछेल स’ कथ म

अर्द्धथक

न्द्वपरनत ले सम जम ईब्ज ईने वेश्य पनल इ न्द्चिण गररएको छ। कसरी सम जक
न्द्नम्नवगीय न रीहरूल इ र्क एर वेश्य लय पुर्य आरछ त्यसम अध ररत यो कथ
देन्द्खरछ। कथ म न्द्चन्द्ित ब बु प ि घरकै पैस चोरे र गएपन्द्छ र्के र कन्द्हले नअएको
न्द्चिण छ। अम बसरती र छोरी चमेलीले दुःख, कष्ट गदै दुआ भ आहरूल इ पढ ईाँ दै
न्द्थयो। ग ईाँ की क मन छेम भरने प िले चमेलील इ बम्बइम क म गने छेिी के ट साँग
न्द्वव ह गने प्रस्त व र ख्छ भने चमेलीले पन्द्न स्वीक र्द्धछन्। तर व स्तवम ईसल इ
बम्बइ न्द्लएर गएपन्द्छ वेश्य बन आरछ भने पररन्द्स्थन्द्तल इ चमेलीले स्वीक नय ब ध्य
बनेको देन्द्खरछ।

￭ भीम द ह लको ʻमेरो मनको स आनो : न्द्तम्रो मनल इʼ
भीम द ह लको ‘मेरो मनको स आनो : न्द्तम्रो मनल इ’ कथ ल इ पन्द्न यसैऄरतगयत र ख्न
सककरछ। यस कथ म ऄन्द्भभ वक नै कु ब टोम ल गेपन्द्छ कसरी वेश्य वृन्द्ि हुनथ ल्छन्
त्यो न्द्चिण गररएको प आरछ। कथ म ब बुले प्रर्स्तै पैस कम एपन्द्छ पर स्िीहरूसाँग
ल छेन थ ल्छ ँ घरम पत्नील इ कु न पन्द्न थ ल्छ । यसैको पीि सहनु नसके र
एककदन पत्नीको मृत्यु हुरछ भने के ही कदनब दमै ब बुले दोस्रो न्द्वव ह गछयन्। यी सबै
छोरी च सहले हेरररहेकी हुरछन् भने उ पन्द्न ु ली भएपन्द्छ ब बुकै ब टो ल न्द्छेछन्।
यसरी कथ म ऄन्द्भभ वकब ट सही म गयदर्यन नहुन ले छोरी कु ब टो तर्य ल गेकी छन्।
कथ क र ऄजुयन न्द्नर ल को ‘एईट र त न्द्बतेपन्द्छ’ कथ म ऄन्द्भभ वक कोही नहुाँद
एईटी छोरी न नी कसरी वेश्य हुनपुन्द्छेछन् त्यो देख आएको छ।
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￭ न्द्वरद्य सुब्ब क ʻपल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ʼ र ʻर्ीतलहरʼ
न्द्वरद्य

सुब्ब क

वेश्य वृन्द्िक

‘पल र् र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ’ र ‘र्ीतलहर’ कथ हरूम

दुइ न्द्भरन -न्द्भरनै क रणहरूको न्द्चिण गररएको प आरछ। ‘पल र्

र्ु ल्नल इ वसरत पखंदन
ै ’ कथ म पन्द्तको मृत्यु भएपन्द्छ न्द्वधव भएकी न रील इ
अफ्नै देवर र जे जु भएर कलकि वेश्य लयम बेन्द्चकदएको ऄन्द्त क रुन्द्णक कथ व्यथ को वणयन प आरछ। यसरी नै ‘र्ीतलहर’ कथ म द र्द्धजन्द्लङ्म म गी ख ने ल टीको
जीवन चररिल इ रटन्द्पएको छ। ‘मह क लि ाँि ज ने त्यो ईक लो ब टोम बषौंदेन्द्ख
म गेर बस्ने एईटी ल टी अम की छोरी न्द्थइ ई। ... अज अफ्नी छोरीको जस्तै
म धुर को पन्द्न ब बुको पिो न्द्थएन। बज रक पसलहरूको चेपच पन्द्तर

व कु नै

र्ू टप थम बेव ररस जरमेकी ईही के टी बिेर अज अर्ैं एईटी ईिै छोरीकी अम को
रुपम छे।’३३ प्रस्तुत कथ म न्द्चन्द्ित ऄन्द्वव न्द्हत म छेने ल टी कसरी अम भआन्। उ
पन्द्न ऄन्द्वव न्द्हत म छेने अम की छोरी नै न्द्थइ भने ईसले पन्द्न छोरी नै जरम एकी छ।
के ऄब ती छोरीको पन्द्न भन्द्वष्य त्यही नै हो त भरने कु र म प कवगयको ध्य न कर्द्धषत
गर ईदछ। यसरी यस कथ म र्य त् नेप ली सम जम ऄप्रत्येक्ष रूपम वेश्य वृन्द्ि
हुनथ लेको कु र ल इ देख ईन खोन्द्जएको छ। ‘र्ीतलहर’ झै ाँ कथ न्द्वषयवस्तुल इ
रटन्द्पएको सञ्जय न्द्वष्टको ‘ऄन्द्वव न्द्हत ल टी र ऄपरेर्न’ कथ म पन्द्न म न्द्गन्द्हड्ने
ल टील इ कसैले गभयवन्द्त बन एको न्द्चिण छ।

￭ प्रदीप गुरुङको ʻर्हर पसेकी क रछीʼ
कथ क र प्रदीप गुरुङको ‘र्हर पसेकी क रछी’ पन्द्न न रीहरूल इ कसरी वेश्य
बन आरछन् त्यसल इ न्द्चिण गररएको कथ हो। कथ म पह ङब ट भ गेर न्द्वव ह
गरेक सोझ

नवदम्पन्द्िल इ र्क एर क म कदने प्रलोभन पन्द्हल त अफ्नो घरम

३३ न्द्वरद्य सुब्ब (सन् २०१३ , र्ीतलहर, ऄन्द्ल्टमेट म के रटङ (प्र न्द्ल, क म ि ,ाँ पृ २
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न्द्लएर अईाँ छ। त्यस पन्द्छ पन्द्तल इ क मको न मम जन्द्हले पन्द्न ब न्द्हर प आने र
पत्नीसाँग म न्द्लक भन ईाँ दोले र् रीररक भोक मेट ईने गनय थ ल्छ। के ही समयपन्द्छ
क रछील इ कलकि को वेश्य लयम बेच्ने प्रबरध न्द्मल आएको हुरछ। यसरी कथ म
सोझ भएको क रणले पन्द्न नेप ली न रीहरू वेश्य बन्द्नरहेक छन् भरने कु र को न्द्चिण
प आरछ। यद्यन्द्प यस कथ म क रछीको पन्द्तले सबै कु र च ल प एर क रछील इ
बेन्द्चनुब ट बच आरछ।

￭ सूरज धिकनको ʻढोक ʼ
यसरी नै कथ क र सूरज धिकनको ‘ढोक ’ कथ ल इ पन्द्न यसै पररप टीको म नेर
ऄध्ययन गनय सककरछ। यस कथ म एईटी जव न न री न्द्वधव भएपन्द्छ ग ईाँ क हरूले
नै कदन प्रन्द्तकदन वकै लग एर ऄरत्यम वेश्य तुल्य बन आएको घटन को न्द्चिण
गररएको छ।
वस्तुतः रूपन र यणदेन्द्ख ह लसम्मक वेश्य वृन्द्त न्द्वषयल इ रटपेर कथ ऄनेक ाँ
कथ क रहरूले लेखेक छन्। यी कथ हरूम वेश्यवृन्द्तको क रण मुख्यतः अर्द्धथक न्द्स्थन्द्त
कमजोर भएकोल इ देख आएको छ। तर एईटी न री कसरी वेश्य हुन पुन्द्छेछन तथ
ईसल इ कसरी वेश्य बरन ब ध्य तुल्य आरछ सो कु र म भने कथ क रहरूम झ ऄरतर
रहेको देन्द्खरछ। यसको मुख्य क रण पररवर्द्धतत समयसाँग साँगै नेप ली सम ज तथ
पररव र पन्द्न पररवर्द्धतत हुाँदै ज नुले गद य हो।

५.३.५ छु व छु त प्रथ को ऄध्ययन
नेप ली सम जम

देन्द्खने ज त-प त तथ

ईच्च वगय र न्द्नम्न वगयम झ रहेक

भेदभ वल इ न्द्लएर पन्द्न अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूले कथ लेखेको
प आरछ। यह ाँ त्यस्त एक ध कथ हरूको ऄध्ययन प्रस्तुत गरररछ –
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￭ रूपन र यण ससहको ʻन्द्बग्रेको ब हुनʼ
रूपन र यण ससहको ‘न्द्बग्रेको ब हुन’ कथ ल इ छु व -छु त प्रथ क अध रम बहुचर्द्धचत
कथ म रन सककरछ। यो कथ स म न्द्जक रूकढ र म रयत को न्द्वरोधम ईन्द्भएको छ।
न्द्हरदू सम जम कलङ् क स्वरूप रहेको ज न्द्तव द व वणयभेदल इ व्यङ्छेय गदै कथ क र
यस कथ म म नवत व दको प्रवतयन गनय पुछेछन्। कथ म खोल तनय नसक् ने एईटी
वृि दन्द्मनील इ स न ब बुले ह त सम एर खोल तनय सहयोग गरेको खण्िम ईसको
ज त खोन्द्सरछ र ईनी न्द्बग्रेको ब हुन हुन पुछेछ । सम जम

व्य प्त रूकढ र

ऄरधन्द्वश्व सको न्द्वरोधम यो कथ ईन्द्भएको छ। स म न्द्जक कु संस्क र र छु व छु तको
भ वन ले न्द्लप्त नेप ली सम जको ईद्ध रम सचेत रहेको लेखकीय मनोवृन्द्ि यह ाँ
म नवत व दी दृन्द्ष्टकोण स्थ न्द्पत गनय सर्ल बनेको छ। घर पररव र र सम जद्व र
न्द्बग्रेको ब हुन यह ाँ कथ क रको न्द्नन्द्म्त श्रि को प ि बनेको छ। ज त-प तको संकीणय
न्द्वच रल इ पररत्य ग गदै म नवधमयल इ न्द्वच र गरेर वृि दन्द्मनीको सहयोग गने
न्द्बग्रको ब हुन नै व स्तवम सच्च म नव हुन भरने त्यल इ पन्द्न यस कथ ले खुलस्त
प रे को छ। दुन्द्नय को दृन्द्ष्टम एकजन ब हुन कसरी न्द्बग्रेको ब हुन हुनपुछेयो सो
कु र को वणयन कथ म न्द्चन्द्ित न्द्बग्रेको ब हुनको मुखब ट यसरी प्रस्तुत गररएको छ –
‘ग ईाँ को एईट ज्य पूले भरयो ̔ऄछू ती दन्द्मनीन्द्सत ह तेम लो गने। यस्तो न्द्बत ल पन्द्न
कसैले गछय? ब हुन भएर छु तछ त लसपसको िर छैन।̕ ब ले व्रतबरधनक बेल म
भनक कु र को मल इ ह त् सम्झन भयो। ब ले भरनु भए्यो ‘कस्तै संकट परोस्-च हे
ज्य नै ज वस् धमय र न्द्नष्
ऄबल ल इ ऄधमरो लोछेने भए

नछोड्नू। ‘मेरो धमय न्द्थयो त्यन्द्त बेल त्यो ऄसह य
ईाँ म पुर्य आकदने। त्यसो गद य मैले ऄछू ती छु न पने्यो

स ाँचो हो। तर एईटी सती स्व स्नीम न्द्नसल इ, च हेजन्द्तसुकै नीच ज तको होस्, छोएर
मनय अाँटेको लोछेनेकह ाँ पुर्य आँदद मेरो ज त ज ने, कु लधमय न र् हुने ? न्द्पत पुरूख को
आज्जत ज ने ? … त्यसपन्द्छ मैले एईट ज्य मीको ह तब ट घोच खोसें। बूढी
दन्द्मनील इ बोके र घोच टेदै म खोल प रर पुगें। ग ईाँ म यो कु र प्रच र भयो। मेर
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पूज्य द ज्यूले, मेरी अम भरद पन्द्न प्य री भ ईज्यूले, ग ईाँ क जम्मैले मल इ क ढे। म
भएाँ ज त गएको, न्द्बग्रेको ब हुन।’३४ ऄतः प्रस्तुत कथ म

नेप ली सम जम

ज तप तल इ न्द्लएर देन्द्खने भेद-भ वल इ र म्ररी न्द्चिण गररएको छ।

￭ न्द्र्वकु म र र इको ʻम न्द्नसʼ
यसरी नै कथ क र न्द्र्वकु म र र इको ‘म न्द्नस’ कथ ल इ पन्द्न यस क्षेिम र खेर
ऄध्ययन गनय सककरछ। यो कथ व्यन्द्क्तले नै बन एको स नो ज त र ु लो ज त तथ यी
दुइ ज न्द्तम झ न्द्वव ह गनुय हुाँदन
ै भरने स म न्द्जक कु न्द्वच रम न्द्थ अध ररत हो। प्रस्तुत
कथ म न्द्चन्द्ित च मे स कीको छोर ऄथ यत् स नो ज तको के ट हो भने स नी च हह
ब हुन तथ

ु लो ज तकी छोरी हुन्। ईनीहरूम झ प्रेम सम्बरध स्थ न्द्पत भए त पन्द्न

ब बु-अम तथ सम जले न्द्वव ह गन य भने ँददैनन्। ऄतः ग ईाँ न्द्नक ल हुरछ भरने
िरले च मेक अम -ब बुले अफ्नै ज तकी के टी हेरेर ईसको च िै न्द्वव ह गररकदरछन्।
तर च मेसाँग नवन्द्वव न्द्हत युवती ब जेर एककदन म आत ज रछे भने च मेले स नील इ
भग एर मदेर्न्द्तर ल छेछ। यसरी ग ईाँ -सम जले प्रन्द्तबरध गरेको भए त पन्द्न च मे र
स नी ऄरतम न्द्वव ह गरे र द म्पत्य जीवनम प्रवेर् गछयन्। यद्यन्द्प कथ म स नीको
मृत्यु देख एर ती दुआको ऄसर्ल द म्पत्य जीवन देन्द्खरछ।

￭ न्द्वजयकु म र सुब्ब को ʻसधैंजस्तै एईट न्द्वह नʼ
कथ क र न्द्वजयकु म र सुब्ब को ‘सधैंजस्तै एईट न्द्वह न’ कथ म पन्द्न छु व -छु त प्रथ
क यम रहेको देख आएको छ। छु व छु तको प्रथ ले म नन्द्सकत पन्द्न कस्तो भआसके को छ
त्यो म प िको म ध्यमब ट कथ म यसरी र न्द्खएको छ – ‘न्द्बन ज त म ईम ल इ
३४

के द र गुरुङ (सम्प , जुल इ, सन् १९९२, स्रष्ट (द्वैम न्द्सक स न्द्हन्द्त्यक पन्द्िक , वषय १३, ऄङ्क ३०,

पन्द्श्चम न्द्सन्द्कम स न्द्हत्य प्रक र्न, न्द्सन्द्कम, पृ २९५
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म य गथे र ज तन्द्सतको ईम ल इ म घृण गथे। स नो ज तल इ घृण गनुय मेरो
वाँश्य ली धमय भआसके ्यो।’३५

￭ पूणय र इको ʻदेखेको यो कथ ʼ
यसरी नै ऄको कथ क र पूणय र इको ‘देखेको यो कथ ’ नेप ली सम जम व्य प्त ज तप तको न्द्वषयम न्द्थ नै अध ररत कथ हो। प्रस्तुत कथ म कसरी ईच्च वगय तथ
ज तक म न्द्नसहरूको ऄन्द्तक्रमण कदन-कदनै बकढरहेछ ऄन्द्न अर्द्धथक न्द्वपरनत ले ग्रस्त
ज न्द्तल इ कत न्द्तर ल ाँदछ
ै भरने कु र को तकय प आरछ।

५.३.६ अर्द्धथक न्द्वपरनत ग्रस्त जीवनको ऄध्ययन
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म प्र यः जसो नै अर्द्धथक न्द्वपरनत ले गद य नेप ली
पररव रहरू न्द्बथोन्द्लएक क रुन्द्णक कथ -व्यथ को न्द्चिण प आरछन्। ऄथ यत् अर्द्धथक
न्द्वपरनत ले ग्रस्त भएर ऄनेक ाँ कष्टद यी जीवन य पन गनय परेक न्द्वन्द्भरन क रणहरू
प्र यः कथ हरूम न्द्भत्र्य आएको प आरछ। ऄतः यह ाँ तीमध्यै प्रमुख म रन सककने
कथ हरूको न म म िै ईल्लेख गररएको छ। ती हुन् रूपन र यण ससहक ‘अम ’,
‘ऄरनपूण य’, आरि सुरद सक ‘न्द्वधव को छोरो’, ‘ख ज ’, न्द्र्वकु म र र इक ‘म छ को
मोल’, ‘न्द्तब्बतको हुल क पथ’, ‘मन्द्सनीको संस र’, आरिबह दुर र इक ‘र तभरर हुरी
चल्यो’, ‘छु ट्य आयो’, ‘चपर सी’, ‘ऄाँध्य र दृन्द्ष्टहरूक कोरस’, ‘ब्ल्य क अईट क जू
बद म’, ‘छोर ’, र मबह दुर र इक ‘नेवनी बढी’, ‘गमल ! है...गमल !’, पूणय र इक
‘न्द्समलको भुव ’, ‘देखेको यो कथ ’, ‘प स ङहरूको कथ ’, ‘सङ्लो सपन : धन्द्मलो
३५

भव नी न्द्घन्द्मरे (सम्प , वैर् ख, न्द्व सं २०६२, न्द्सन्द्कम न्द्वर्ेष ङ्क (नेप ली म न्द्सक , वषय ४२ ,पृ १८४
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संस र’, प्रक र् ह न्द्ङ्खमक

‘सुनपन्द्सन

१’, ‘सुनपन्द्सन

२’, ‘सुनपन्द्सन

३’,

‘सुनपन्द्सन ४’, ‘अफ्नै र्रीरको म सु’, सञ्जय न्द्वष्टक ‘न्द्वश्व स चेपेर न्द्जईाँ छ
म न्द्नस’, ‘दोस्रो संस्करणको तय रीम ’, ‘वतयम न’, ‘ऄनट्रेरि ब्युटुन्द्सयनहरू’, ‘पुल’,
‘कृ ष्णप्रस द नेप ली ईर्य प्रन्द्मथस’, मह नरद प ड्य लको ‘हवलद र’, मरटल्ि र इको
‘टोटल को र्ू ल’, ऄसीत र इक ‘एली स हहली-अाँधी र बेहरीसाँग’, ‘मृत्युक ककन रम
जीवनक सुस्के र हरू’, ‘स्वप्न भङ्ग’, श्रीमती न्द्खरोद खाँड्क को ‘प्र यन्द्श्चत’, ऄसीत
र इको ‘ग ईाँ ले कल क रको कथ ’, रुि प ड्य लको ‘त्यो कदन यसरी न्द्बत्यो’,
ल लबह दुर र इक ‘अर् को कदयो न्द्नभ्यो’, ‘मुाँग को चोलो’, ‘बेस ह ’, र मल ल
ऄन्द्धक रीको ‘थन्द्मनी क रछी’, समीरण छेिी ‘न्द्प्रयदर्ी’क ‘धनबह दुरको ल रो’,
‘ऄरधक र भआह लोस्’, ‘तीतो कु आन आन र सरक री ख त ’, ‘नीलो न्द्लप र क लो
सनछेल स’, ‘गैरीग ईाँ की चमेली’, भगीरथ र वतक ‘कोही यह ाँ न्द्ववर् बनेपन्द्छ’, ‘गध कोपी रेस’, ‘भेट भूतको खोज नेत को’, ईदय थुलुङको ‘य मेर म्य न’, ऄजुयन
न्द्नर ल को ‘ईिरद न्द्यत्व’ अकद अकद। यस्तै प्रक रले कथ क र गुप्त प्रध न, एम एम
गुरुङ, श्री ककर त, प्रक र् कोन्द्वद, हररप्रस द ‘गोख य’ र इ, न्द्िलोक र इ, जगत छेिी,
न्द्तलक र इ, जस योञ्जन प्य सी, जीवन न मदुग
ं , अइ. के . ससह, भ आचरि प्रध न,
के द र गुरुङ, सम्पूणय र इ, थीरू प्रस द नेप ल, तुलसीर म र्म य ‘कश्यप’, जय धम ल ,
ऄजुयन न्द्नर ल , ऄच्छ र इ ‘रन्द्सक’, न्द्वरन्द्वक्रम गुरुङ, कृ ष्णससह मोक्त न अकद-अकद
कथ क रहरू लग यत सम्पूणय कथ क रहरूक कथ म नै नेप ली पररव रम देख पने
न्द्वर्ेष अर्द्धथक न्द्वपरनत ल इ न्द्भत्र्य एको प आरछ।
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५.३.७ प श्च त्यकरणको न्द्चिण
अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूले प श्च त्यको प्रभ वले गद य नेप ली
पररव रक सदस्यहरूम के -कस्त पररवतयनहरू अआरहेक छन् त्यसल इ न्द्लएर कथ
लेखेक छन्। यस्त एक ध कथ हरूल इ न्द्नम्नप्रक रले यह ाँ प्रस्तुत गरररछ ￭ जय धम ल को ʻन्द्हप्पीव दʼ
यस्त कथ हरूम जय धम ल को ‘न्द्हप्पीव द’ कथ ल इ ऄध्ययन गनय सककरछ। कथ म
छोर को रूपम रहेको प ि कु म रले न्द्वर्ेष न्द्वदेर्ीहरूको ब न्द्हरी रूपको ऄनुकरण
गररह ल्ने प्रवृन्द्िको देन्द्खरछ। ईसले न्द्हप्पीव द भरदै के र् प ल्न थ ल्छ ँ ाँ पन्द्हरनम
पन्द्न पररवतयन ल्य ईछ। यस्त चररि भएको कु म रले न्द्वदेर्ीहरूको ऄनुकरण गनय
ईसल इ कसैले पन्द्न भेदैन भरने भ्रम प लेको कु र ईसले भनेको न्द्नम्न व यब ट स्पष्ट
हुाँदछ – ‘के ही म न्द्लकत ईभ्य ईन नसके पन्द्न ऄनुकरणम मल इ कसैले भेदैन।’३६
यसरी ईसले अर्ू ल इ न्द्हप्पी सन्द्म्झाँदै के ही क म नगने ख ली िु ली न्द्हड्ने हुरछ। ब बुअम को मृत्युपश्च त् अर्द्धथक रूपले कमजोर भएपन्द्छ उ न्द्सलगढी तर्य ल छेछ ँ ाँ
ईसको पन्द्हरण देखेर स-स न न नीहरूले पगल अएछ भरदै ढु ङ्गले न्द्हक यईन थ ल्छ।
म न्द्नसहरूल इ ईसले म सज्जन हुाँ भरद पन्द्न ह ाँस्न थ ल्छन्। ऄतः यसरी उ स्वयम्
प गल नभए त पन्द्न ऄरय म न्द्नसहरूको स मु प गल नै प्रम न्द्णत हुाँदछ। यसरी सही
ढङ्गले प श्च त्यकरणको ऄनुकरण गनय नज रद प गलको ईप न्द्ध प एको बुन्द्झरछ।
धम ल ले ईक्त कथ म र्य त् नेप ली युव वगयले न्द्वदेर्ीहरूको ऄनुकरण गनयले स्वयम्
पन्द्न न्द्वदेर्ी नै भइ ह ल्दैनन् भरने देख ईन खोन्द्जएको छ। जीवनको महत्त्वल इ बुझेर
पररव रप्रन्द्त रहने अफ्न कतयव्यहरूल इ बुझ्ने प्रय स गनुयपने कु र ल इ देख ईनु पन्द्न
प्रस्तुत कथ को ऄको ईद्देश्य रहेको बुन्द्झरछ।
￭ सञ्जय न्द्वष्टक ʻनस को पुरुषʼ र ʻवतयम नʼ
३६

दय रत्न र् न्द्भ (सम्प , सन् १९८५, धम ल क कथ हरू, र्ुभ लक्ष्मी प्रक र्न, क लेबुङ, पृ १४
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यस्तै प्रक रले कथ क र सञ्जय न्द्वष्टक ‘नस को पुरुष’ र ‘वतयम न’ कथ हरूल इ पन्द्न
प श्च त्यकरणको न्द्चिणक अध रम हेनय सककरछ। ‘नस को पुरुष’ कथ म छोर
ज न्द्तको पन्द्न र् रीररक रूपम बल त्क र हुनुम धेरै समय ल छेदैन भरने कु र ल इ
आन्द्ङ्गत गदै सम जम चन्द्लरहेक नर म्र घटन हरूम न्द्थ व्यङ्छेय कन्द्सएको छ। कथ म
छोर प ि प्रेमकु म र सम्परन पररव रम जरमेको भए त पन्द्न सोझो देन्द्खरछ। ई पढ आ
न्द्सध्य एर गन्द्णत न्द्र्क्षकक रूपम क म पन्द्न गनय थ ल्छ। एक र त ई एलै घर
र्र्दकरहेको समयम के ही ऄज्ञ त जम तले ईसको बल त्क र गछय । वतयम नम ऄचम्मै
ल छेने कथ को रूपम देन्द्खए त पन्द्न भन्द्वष्यम यस्तो घटन नेप ली सम जम पन्द्न हुन
सक्तै न भरन सककरन। तसथय, यस कथ म कथ क रले नेप ली सम जको भन्द्वष्यव णी
गरेको प्रतीत हुाँदछ।यसरी नै ‘वतयम न’ कथ म वतयम न नेप ली सम जम छोर तथ
छोरीहरू प श्चत्यकरणम

होहमदै नर म्र

कु र हरूको सेवन गदै कसरी अफ्नो

जीवनल इ नष्ट गरररहेक छन् त्यसको न्द्चिण गररएको छ।

￭ प्रक र् ह न्द्ङ्खमको ʻचर्दकएको अक र्ʼ
कथ क र प्रक र् ह न्द्ङ्खमको ‘चर्दकएको अक र्’ कथ ल इ पन्द्न यसै पररप टीको म रन
सककरछ। प्रस्तुत कथ म पन्द्त-पत्नी सुमन र सुन्द्नन्द्ध दुवै प श्च त्यकरणले ग्रस्त
देन्द्खरछन्। कथ की प ि सुन्द्नन्द्धले ‘न नी हुनु त झमेल हो। ह म्रो पन्द्नत न नी छैन र
पो मेरो कर्गर र म्रो छ। न्द्तमी पन्द्न त न नी भए मेरो कर्गर न्द्बग्ररछ भरछ । एक
ब रको न्द्जरदगीम को प ईाँ छ न नी। भोन्द्लपसी एईट मन परेको एिप्ट गद य भआगयो
नी।’३७ – भनेर पन्द्त सुमनल इ स्पष्ट रूपम न नी जरम ईनले र् रीररक बन वट
न्द्बन्द्ग्रएर ज रछन् तथ र्रीरम कु रूपत ईत्परन हुरछ भरने िर रहेको बुन्द्झरछ। ऄतः
पन्द्त-पत्नी दुवैले न नी नबन ईने न्द्नणयय न्द्लरछन् औं के ही वषयपश्च त् धमयपुि व
३७प्रक

र् ह न्द्ङ्खम (सन् २०१२ , सुनपन्द्सन , लङ्कु भेल्ली, खरस ङ, थ प पन्द्ब्लके सन प्रक र्न, पृ १०९
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धमयपुिी दिक गने सोच्छन्। यसरी प्रस्तुत कथ म न्द्चन्द्ित प ररव ररक जीवन तथ
ढ ाँच ल इ देख एर कथ क रले प श्चत्यकरणको प्रभ वले नेप ली पररव रले अफ्नै
पतनको ब टो बन आरहेको य थ र्द्धथक कु र ल इ देख ईने प्रय स गरे क छन्।

￭ कमल अाँसक
ु ो ʻन युम जस्ती अम हरूको कथ -व्यथ ʼ
यस्तै प्रक रले कमल अाँसुको ‘न युम जस्ती अम हरूको कथ -व्यथ ’ कथ ल इ पन्द्न
यस पररप टीको म रन सककरछ। कथ की प ि न यु वृि वस्थ म पुगेको बेल अफ्न
छोर -बुह रीले सह र देल न भरने सोचेको न्द्वपरीत ईनीहरूले कु र गद य रीसले अफ्नी
स थी सेतीकी अम ल इ यसो भन्द्रछन् – ‘मल इ यो ईमेरम छोर -बुह रीले ऄलग हुनु
भरदै छ। छोर ले पन्द्न नर म्रो ग ली कदरछ। भन त स थी, म यो ईमेरम कत ज नु ?
जब छोर -बुह री घर-पररव र नै सह र कदन च हाँदन
ै न् भने कु न ऄक यले मल इ
सम्ह ल्छ? न मन्द्हन सम्म गभयम र खेर जसल इ मैले र तभरर ज गै बसेर प लनपोषण गरें, जसल इ ऄनेक ाँ यत्नहरू झेल्दै हुक यएाँ, बि एाँ, स मथयको बन एाँ, मल इ
अर् र पूणय भरोस न्द्थयो कक छोर बूढेसक लको सह र बरने छ भनेर। अज त्यही
सह र ले मल इ बूढेसक लम जीईाँ दै ख िलम ह न्द्लकदयो।’ यन्द्त भरदै ईनी ऄझ
अक्रोन्द्र्त हुाँदै भन्द्रछन् – ‘सरत न यस्तो ककन ऄन्द्न कसरी हुरछ? ईनीहरूले ककन
अफ्नो वृि अम -ब बुक समस्य हरू बुझ्दैनन्? अजक छोर -छोरीहरूले अम ब बुहरूको अर् , अक ंक्ष ककन पूर गदैनन्? अजकलक छोर -छोरीहरू अम ब बुको न्द्वरोधम ज रछन्? ऄब म कत ज नु? यो ईमेरम म के क म गनुय? कह ाँ
बस्नु?’३८ यसरी एईटी अम को दुःख प्रस्तुत भएको छ भने कथ को ऄरत्यम ईनी घर
छोड्ने न्द्नणयय नै न्द्लरछे।

३८
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यस कथ म प श्च त्य देर्हरूम झै ाँ नेप ली पररव रहरूले पन्द्न अफ्न छोर छोरी बढेपन्द्छ ईनीहरूको खुर्ी गनय कदनुपछय ऄथ यत् म न्द्नस बुढ -बुढी भएपन्द्छ छोर बुह री तथ छोरीहरूसाँगै बस्नुभरद बरू ऄलछेगै रहनले एक -ऄक यम झ अघ त प्रेम
तथ सद्भ वन हरू यथ वत् रहरछन् भरने कु र सेतीकी अम को म ध्यमब ट यसरी
प्रस्तुत गररएको छ – ‘अज ईसल इ अम को सह र च हहदै भने, अम ल इ झन्
ईसको सह र को ख ाँचो ककन पछय ? ईसले अफ्नो कतयव्य भुल्छ भने भूल्नदेउ न युम ! के
त ल लन-प लनको द म म गेर ल लन-प लनल इ ऄपम न गनुय? न्द्तमी एली त छैन ,
यो संस रभरर यस्त अम हरू-ब बुहरू छन्, जसल इ छोर -छोरीले ऄपम न गरे को छ,
अफ्नोले कदएको चोटले सत आएक छन्। न्द्तमी अर्ू ले अर्ै ल इ न्द्नय ल। ईनीहरू
न्द्तमील इ ऄलग गनय च हरछन् भने न्द्तमी ऄलग भआदेउ, कन्द्त र म्रो सुयोग भगव नले
न्द्तमील इ कदएछ, संस रको म य मोहब ट मुक्त हुने भनेर अर्ै ल इ भ छेयम नी
न।’३९ यसरी कथ क रले प्रस्तुत कथ को म ध्यमब ट नेप ली प ररव ररक जीवन कु न
क्षेितर्य ऄन्द्घ बकढरहेक छन् त्यो देख ईने प्रय स गरे को बुन्द्झरछ।
एईट पररव र बन्द्ननक न्द्नन्द्म्त न री-पुरुषको अवश्यक्त पदयछ। एईटी न री र
एईट पुरुषम झ सम जद्व र म रयत प्र प्त न्द्वव ह सम्परन भएपन्द्छ एईट पररव रको
न्द्नम यण हुाँदछ। संस रक प्र यः सम जम नै यसरी पररव रको न्द्नम यण हुने प्रकक्रय
सम जद्व र म रयत प्र प्त न्द्वव हपश्च त् म िै सम्भ व देन्द्खरछ। तर यसको न्द्वपरीत
एईट पररव रको न्द्वघटन हुन क न्द्नन्द्म्त सम जले कन्द्हले पन्द्न कु नै प्रक रको म रयत
कदएको देहखदैन भने न्द्वघटन हुने क रणहरू पन्द्न एईट म िै नभएर ऄनेक ाँ प आरछन्।
ऄतः अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूक कथ म न्द्चन्द्ित प ररव ररक जीवनको
ऄध्ययन गद य त्यह ाँ प्र यः कथ क रहरूले पररव रल इ नै न्द्लएर कथ लेखेक छन्।
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यसक

स थै नेप ली पररव रहरू न्द्वघटनतर्य कसरी गआरहेक

छन् भरने कु र

जन ईनक न्द्नन्द्म्त ऄनेक ाँ क रणहरू कथ म र्य त् प्रस्तुत गरे को प आरछ।

५.४ प ररव ररक जीवनम

के न्द्रित स नु ल म क

कथ

र भ रतीय ऄरय

कथ क रहरूक कथ म प आने स म्य र वैषम्य
प ररव ररक जीवनम के न्द्रित स नु ल म क कथ र भ रतीय ऄरय कथ क रहरूक
कथ म प आने स म्य र वैषम्यल इ न्द्नम्नप्रक रले बुाँद गत रूपम प्रस्तुत गररएको छ।

५.४.१ स म्य
 स नु ल म र ऄरय कथ क रहरूक कथ म अर्द्धथक न्द्वपरनत ग्रस्त जीवनले
गद य न्द्चन्द्ित पररव रक सदस्यहरूम दुःख कष्टहरू अआपरेको देन्द्खरछ।
 स नु ल म लग यत ऄरय कथ क र प्र यः सबैले न्द्वधव न रीको जीवनको
न्द्चिण गरेक छन्।
 स नु ल म र ऄरय कथ क रहरूले अअफ्न कथ म एक त्मक पररव रको
न्द्चिण गरेक छन्।
 छु व छु त प्रथ ल इ न्द्लएर नेप ली सम ज तथ प ररव ररक जीवनको सुध रतर्य
सङ्के त गदै स नु ल म तथ ऄरय कथ क रहरूले कथ लेखेक छन्।
 बहु न्द्वव हको न्द्चिण स नु ल म लग यत ऄरय कथ क रहरूले पन्द्न अअफ्न
कथ म गरेक छन्।
 न्द्र्न्द्क्षत र ऄन्द्र्न्द्क्षत दुवै थरीक पररव रहरूको न्द्चिण स नु ल म र ऄरय
कथ क रहरूक कथ म न्द्भन्द्िएको प आरछ।

२४३

 यसरी नै अर्द्धथक रूपले सम्परन र न्द्वपरन दुवै थरीक पररव रहरूको न्द्चिण
पन्द्न स नु ल म लग यत ऄरय कथ क रहरूक कथ म प आरछन्।
 ऄन्द्भभ वक र सरत नम झको सम्बरधल इ न्द्लएर स नु ल म

र ऄरय

कथ क रहरूले कथ लेखेक छन्।
 सरत नन्द्हनत ले ग्रस्त भएक द म्पन्द्िहरूको कथ व्यथ स नु ल म लग यत
ऄरय कथ क रहरूक कथ म न्द्चन्द्ित भएको प आरछ।
 स नु ल म लग यत ऄरय कथ क रहरूले कददी-भ आम झको सम्बरधल इ न्द्लएर
कथ लेखेक छन्।
 प श्च त्यकरणको प्रभ व परेको पररव रक

सदस्य हरूको न्द्चिण स नु

ल म लग यत ऄरय कथ क रहरूले अअफ्न कथ ऄनुरूप न्द्चिण गरेक छन्।

५.४.२ वैषम्य
 अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ म न्द्चन्द्ित द म्पत्य जीवनको न्द्चिणम
अध ररत कथ हरूल इ हेद य कथ क र स नु ल म ले धेरजसो कथ म सर्ल
द म्पत्य जीवनको न्द्चिण गरेक छन्। यसको तुलन म ऄरय कथ क रहरूले
धेरजसो ऄसर्ल द म्पत्य जीवनको न्द्चिण गरेक छन्।
 स नु ल म ले अर्द्धथक न्द्वपरनत ले ग्रस्त नेप ली पररव रको न्द्चिण गनयक स थै
सम्परन पररव रहरूको पन्द्न न्द्चिण गरेक छन्। ईद ह रण थय ‘पहुन ’ कथ ल इ
न्द्लन सककरछ। यसको तुलन म ऄरय कथ क रहरूले अर्द्धथक रूपले सम्परन
पररव रको न्द्चिण थोरै म िै गरे को प आरछ।
 ऄरय कथ क रहरू प्र यः सबैले न्द्वधव न रीको जीवनको न्द्चिण गरे क छन्।
तर स नु ल म ले जस्तो न्द्वधव न रीले स सू तथ नरदहरूब ट ऄवहेन्द्लत
नभएर बरू स्वन्द्नभयर भइ जीवन व्यन्द्तत गरेको न्द्चिण प आाँ दन
ै न्।

२४४

 स नु ल म ले ‘स त भ आकी चेली’ र ‘बलर म थ प को कथ ’ ब हेक ऄरय
कथ हरूम सयुक्त पररव रको न्द्चिण गरेक छैनन्। अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
ऄरय कथ क रहरूले भने सयुक्त पररव रको न्द्चिण धेरै गरेक छन्।
 अर्द्धथक न्द्वपरनत ग्रस्त नेप ली पररव रहरू ऄझ तह नन्द्मलेको बरदै झन
गररबीको न्द्सम देन्द्ख पन्द्न तलन्द्तरै ज नुको मुख्य क रण घरको ब बुले रसी
न्द्पईनुले गद य हो भरने कु र अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूक कथ म
प आरछन्। ईद हरण थय न्द्र्वकु म र र इको ‘मन्द्सनीको संस र’, पूणय र इको
‘देखेको यो कथ ’ अकद। यसको तुलन म भने स नु ल म ले यस्तो प्रवृन्द्ि भएक
प िको प्रयोग कु नै पन्द्न कथ म गरेक छैनन्।
 स नु ल म ले अफ्न कथ म छोर छोरी कु सङ्गतम ल गेक तथ नर् लु
पद थयको सेवन गनय थ लेक कु नै पन्द्न कथ म न्द्चिण गरेक छैनन् भने ऄरय
कथ क रहरूक कथ म यस्त प िहरू धेरै न्द्भन्द्िएक छन्। कन्द्तपय कथ म त
झन ब बुल इ ह त छोड्ने छोर को पन्द्न न्द्चिण गररएको प आरछ। जस्तै
कथ क र प्रदीप गुरुङको ‘ऄवरोह’, सञ्जय न्द्वष्ट को ‘वतयम न’ अकद।
 अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली ऄरय कथ क रहरूले वेश्य वृन्द्ि तथ वेश्य
जीवनको न्द्चिण अफ्न कथ हरूम गरेक छन् भने स नु ल म ले यस्तो कु नै
पन्द्न कथ लेखेक छैनन्।
 स नु ल म ले कु नै पन्द्न कथ म ऄनमेल न्द्वव ह तथ ब ल न्द्वव हको न्द्चिण
गरेक छैनन् भने ऄरय कथ क रहरूले अफ्न कथ म यस्तो न्द्चिण गरेक छन्।
जस्तै, लीलबह दुर छेिीको ‘त्यसरी ऄरत हुरछ एईट न्द्वसङ्गन्द्तको’, ऄजुयन
न्द्नर ल को ‘स ाँझ संगसंगै’, आरिमन्द्ण दन यलको ‘सन्द्रदछेध-मन’, न्द्वजयकु म र

२४५

सुब्ब को ‘सधैंजस्तै एईट न्द्वह न’, न्द्वरद्य सुब्ब को ‘न्द्तमी, म र यो पह ङ’
अकद कथ हरूल इ ईद हरण थय न्द्लन सककरछ।
 स नु ल म ले कथ म

न्द्वधव

भएकी एली न रील इ ग ईाँ , घरक

परपुरुषहरूले हेय दृन्द्ष्ट र खेको न्द्चिण कतै पन्द्न गरे क छैनन्। तर ऄरू
कथ क रहरूक कथ म न्द्चन्द्ित न्द्वधव न रीम न्द्थ अाँख ग ड्ने, नर म्र
न्द्वच र न्द्लएर ईसल इ दुःख कदआरहने प्रवृन्द्ि भएक खल प िहरू प्रर्स्तै
प आरछन्।
 स नु ल म ले ‘स्व स्नीम रछे’ र ‘सूययको तेस्रो ककरण’ ब हेक ऄरय कथ हरूम
न रील इ कु दृन्द्ष्टले हेने खल प िको प्रयोग गरेक

छै नन् भने ऄरय

कथ क रहरूक कथ म यस्त प िहरू प्र यः नै न्द्भन्द्िएक छन्।
 स नु ल म ले ‘स त भ आकी चेली’ कथ म म िै स सू बुह रीको सम्बरधल इ
न्द्भत्र्य एको छ भने यसम पन्द्न स सू र बुह रीम झ मधुर सम्बरध रहेको न्द्चिण
गररएको छ। यसको तुलन म ऄरय कथ क रहरूक धेरजसो कथ म स सू र
बुह रीम झ कटु सम्बरध नै रहेको न्द्चिण गररएको प आरछ।
 स नु ल म ले स ली र भेन तथ देवर र भ ईजुन्द्बचको सम्बरधल इ न्द्लएर कु नै
पन्द्न कथ लेखेक छैनन् भने ऄरय कथ क रहरूले लेखेक छन्।
 ऄरय कथ क रहरूले स तेनी अम र स त सरत नन्द्बच कटु र मधु दुवै
सम्बरधको न्द्चिण गरे र कथ लेखेक छन् भने स नु ल म ले मधु सम्बरध भएको
म िै न्द्चिण गरे क छन्, त्यो पन्द्न ‘बलर म थ प को कथ ’ र्ीषयक कथ म म िै
प आरछ।

२४६

 धमयपुि व धमयपुिी प ल्ने पररव रहरूको न्द्चिण पन्द्न अधुन्द्नक भ रतीय
कथ क रहरूक कथ म प आरछन् भने स नु ल म क कु नै पन्द्न कथ म यस्तो
न्द्चिण प आाँ दन
ै न्।
 स नु ल म ले कु नै पन्द्न कथ म पत्नीको मृत्युपश्च त पन्द्त एलैले घर, पररव र
तथ छोर छोरी प ल्न, सही म गयदर्यन गनय नसके को देख आएको छैन भने ऄरय
कथ क रहरूक कथ म यस्त न्द्वन्द्भरन कथ हरू प आरछन् भने ब बु एलैले
सरत नको सही म गयदर्यन गनय नसके को क रण दोस्रो न्द्वव ह समेत गने न्द्नणयय
न्द्लएको पन्द्न प आरछ।
 स नु ल म ले अफ्न कथ म प श्च त्यकरणको प्रभ वले पररव रम देन्द्खने
न्द्वघटनहरूको

न्द्चिण

त गरेक

छन्

तर

ऄरय

कथ क रहरूले

झै ाँ

प श्च त्यकरणको बढ्दो प्रभ वले वतयम न नेप ली पररव रको प ररव ररक
जीवनको न्द्स्थन्द्त कु न म गयतर्य ल न्द्गपदैछन् सो कु र देख ईनम ऄसमथय रहेको
प्रतीत हुाँदछ।
वस्तुतः यसरी प ररव ररक जीवनको न्द्चिणक अध रम कथ क र स नु ल म र
ऄरय कथ क रहरूक कथ म प आने स म्य र वैषम्यल इ न्द्नय ल्द धेरजसो वैषम्य नै
प आरछ। यसको मुख्य क रण कथ क र स नु ल म ले अफ्न कथ म न्द्भत्र्य एक
पररव रहरूम जीवनप्रन्द्त सक र त्मक सोच आ भएक प िहरूल इ न्द्लएको हुन ले
देन्द्खरछ। जसको तुलन म ऄरय कथ क रहरूले भने सक र त्मक र नक र त्मक दुवै
न्द्वच र भएक पररव रहरूको न्द्चिण गरेक छन्।

५.५ न्द्नष्कषय
 अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली कथ क रहरूले अ-अफ्न

कथ म

नेप ली

सम जम व्य प्त कु संस्क र, कु प्रथ , ऄरधन्द्वश्व स, छु व -छु त प्रथ , ब ल
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न्द्वव ह तथ ऄनमेल न्द्वव ह जस्त स म न्द्जक न्द्वसंगन्द्तहरूप्रन्द्त सुध रको
भ वन ले कथ को न्द्वषय बन एक देन्द्खरछन्।
 पररव र सम जको प्रमुख घटक हो, जसको सुव्यवस्थ म

नै सम ज

व्यवन्द्स्थत र दररलो हुरछ। प ररव ररक न्द्वघटनले जुन दुःख-कष्ट
म न्द्नसल इ कदरछ त्यसकै प्रन्द्तन्द्बम्ब सम जम पन्द्न देख पदयछ।
 स म न्द्जक त रम म न्द्नस एलो भएर होआन तर प ररव ररक सुखम नै
सुखी हुरछ भरने त्यल इ ऄवगत गर ईाँ दै अधुन्द्नक भ रतीय नेप ली
कथ क रहरूले कथ लेखेक प आरछन्।
 प ररव ररक सुख र र् न्द्रतम न्द्वर्ेष न री ज न्द्तकै ु लो भून्द्मक रहरछ भरने
सत्यल इ पन्द्न प्रस्तुत गने प्रय स गररएको प आरछ। यसक स थै भ रतीय
नेप ली स म न्द्जक जीवनऄरतगयत प ररव ररक जीवनको न्द्चिण गने क्रमम
न्द्वन्द्भरन कथ क रहरूले अ-अफ्न

स म न्द्जक मूल्य म रयत

तथ

दृन्द्ष्टकोणक अध रम अफ्न कथ हरूम पररव र र यसम समस्य हरूको
न्द्चिण गरेक छन्।
 नेप ली सम जम

व्य प्त स म न्द्जक तथ

प ररव ररक न्द्विम्बन हरू,

ऄसङ्गन्द्तहरू र परम्पर गत रूढ म रयत हरूले ईप्ज एक समस्य हरूल इ
कथ क रहरूले अफ्न कथ क मूल क्य बन एक छन्।
 स म न्द्जक अलोचन को न्द्वन्द्र्ष्टत ल इ अत्मस त गरी लेन्द्खएक कथ हरूले
स्वीक र गरेको व्य पक न्द्वषयपररन्द्धम न्द्नम्नमध्यमवगीय समस्य , ग्र मीण
जीवनक

न्द्वन्द्वध पक्ष, स म न्द्जक न्द्वकृ न्द्त, न्द्वसङ्गन्द्त, अर्द्धथक द्वरद्व,

रूकढव द, स ंस्कृ न्द्तक मूल्य र म रयत सम्बरधी प्रश्नहरूक स थै प ररव ररक
तन ई र न्द्वघटनको न्द्स्थन्द्त अकद मुख्य रूपम रहेक छन्।
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छैट ौँ ऄध्याय

६. ईपसंहार र ननष्कषष

६.१ ईपसंहार
मान्छेको जन्मदेनख मृत्युसम्म नै पररवारल कु नै न कु नै रूपमा रहेकै हुन्छ। ऄतः
समाजको प्राथनमक एकाआको रूपमा पररवारलाइ नलएको पाआन्छ। पररवारले व्यनिका
अधारभूत अवश्यकताहरू जस्तै गाौँस, बास र कपास, वंश रक्षा, य न-सम्बन्ध,
सन्तानोत्पनि अददको पूर्ततका साथै समाजमा मानवीय सम्बन्धहरूलाइ स्थानयत्त्व
प्रदान गदषछ। यो सामानजक संरचनाको सबैभन्दा सानो एकाआ हो जहाौँ व्यनिका
नवनभन्न दकनसमका अवश्यकताहरूको पूर्तत हुन्छ। पररवार पनत-पत्नी, ईनीहरूका
छोरा-छोरी साथै ननजकका सम्बन्धीहरूको ऄपेक्षाकृ त स्थायी संस्था हो जसलाइ
नववाह, सन्तानोत्पनि, वंश नामका अधारमा व्यवनस्थत रानखन्छ। ऄतः सामानजक
एवम् व्यनिगत दुवै दृनष्टकोणऄनुसार पररवार समाजको एईटा म नलक र अधारभूत
एकाआ हो। सामानजक संरचनामा पररवार नै त्यो के न्रीय एकाआ हो जसबाट समाजको
ननमाषण हुन्छ र यसको ननरन्तरतालाइ ऄक्षुण्ण बनाआराखेको हुन्छ।
सानु लामा नेपाली कथा सानहत्य जगतमा प्रनतभाशाली कथाकारका रूपमा
पररनचत छन्। ईनले नवशेष सामानजक यथाथषवादी प्रवृनि ऄौँगालेर मानव मनका
ऄनेक ौँ आच्छा, कु ण्ठा, नपरव्यथा, खुशी अदद कु राहरूलाइ सूक्ष्म रूपमा के लाईौँ दै कथा
लेखेका छन्। मानव जीवनका हरेक पक्षलाइ सुम्सुमाईौँ दै ईनले अफ्ना कथामा सरल,
सह भाषाशैलीको प्रयोग गरेका छन्। सानु लामाले सामानजक यथाथषमा अधाररत
कथाहरू लेखेका हुनले ती कथाहरूमा नचनित पररवार र पाररवररक जीवनको नचिण
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समाजको संरचनाऄनुसारका छन्। सुरुका कथाहरूमा अञ्चनलकतालाइ नलएर तथा
सामानजक यथाथषवादी मागष भएर नसनकमका भ गोनलक दृश्यावलोकन गदअ ऄनघ बनने
कथाकार लामा हालसम्मको ऄनन्तम तथा ‘सूयषको तेस्रो दकरण’ कथा सङ्ग्रहसम्म
अआपुग्दा समाजका नवनभन्न पक्षहरूलाइ समे्दै पािहरूको मनोभवसम्म के लाईौँ न
सफल भएका देनखन्छन्। यसरी मानव जीवनका नवनभन्न पक्षलाइ समेटेर कथा ले्ने
सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिण प्रशस्तै भेरटन्छ । सानु लामाका
कथामा नचनित पाररवाररक सम्बन्धको ऄध्ययन गदाष के स्पष्ट हुन्छ भने कु नै पनन
पररवारका

पाररवाररक

सम्बन्धमा

मधुरता

ल्याईनका

नननम्त

पररवारका

सदस्यमाझमा नवश्वास तथा ननस्वाथष प्रेम भाव रहेको हुनुपदषछ । पाररवाररक जीवनमा
के नन्रत अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूका कथाको ऄध्ययन गदाष के स्पष्ट हुन्छ
भने प्रायः कथाकारहरूले अ-अफ्ना कथामा नेपाली समाजमा व्याप्त कु संस्कार,
कु प्रथा, ऄन्धनवश्वास, छु वा-छु त प्रथा, बाल

नववाह तथा ऄनमेल नववाह जस्ता

सामानजक नवसंगनतहरूप्रनत सुधारको भावनाले कथाको नवषय बनाएका देनखन्छन्।
भारतीय नेपाली कथा सानहत्यको क्षेिमा सानु लामाको महत्वपूणष योगदान रहेको छ।
यस शोध प्रबन्धको प्रनतपाद्य नवषय नै सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको
नचिणको ऄध्ययन हुनाले ईनका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनको नचिणलाइ
नवनभन्न पक्षले हेने प्रयत्न गररएको छ। यहाौँ पूवषवती छ ऄध्यायहरूमा गररएका
सवेक्षण, ऄध्ययन, चचाष, नववेचना र परीक्षण कायषको सारांश प्रस्तुत गरी यस
शोधकायषको मु्य प्रानप्तलाइ ननष्कषषका रूपमा ईल्लेख गररएको छ।
प्रस्तुत शोधप्रबन्धको पनहलो ऄध्यायमा शोध प्रबन्धको पररचय प्रस्तुत गररएको
छ। यस ऄध्यायमा प्रस्तुत शोध प्रबन्धको शीषषक पररचय ददएर यस शोधकायषको
समस्या कथन, ईद्देश्य, पूवषकायषको

सवेक्षण, औनचत्य, सीमाङ्ग्कन, शोधकायषको

सङ्ग्गठन जस्ता सैद्धानन्तक कु राहरूको पररचयात्मक व्या्या गररएको छ। यसका साथै
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शोध सम्भावना तथा भावी शोधकताषका नननम्त सुझाई अदद नवषयमा पनन प्रकाश
पाररएको छ।
दोस्रो ऄध्यायमा प्रस्तुत शोधप्रबन्ध ननमाषण गनषका नननम्त ऄप्नाआएको सैद्धानन्तक
ढाौँचाबारे ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यसमा पररवार शब्दको ऄथष, पररभाषा र
प्रकृ नतबारे जानकारी दददै पररवारको सैद्धानन्तक स्वरूप पनहल्याईने कायष भएको छ।
यससन्दभषमा पररवार शब्दलाइ नलएर नवनभन्न समाजशास्िी तथा मानवशास्िीहरूले
गरेका ऄवधारणाहरूको ऄध्ययन गने काम भएको छ। समाजलाइ समाजशास्िीय
सन्दभषबाट हेदाष के स्पष्ट भएको छ भने यो सामानजक सम्बन्धहरूको जरटल व्यवस्था
हो। समाजमा ऄनेक संघटक तत्त्वहरू पाआन्छन्। जसमध्ये प्रमुख रूपमा पररवारलाइ
माननएको पाआन्छ। ऄतः यस ऄध्यायमा पररवारका सदस्यहरूमाझ देनखने नवनभन्न
प्रकारका सम्बन्धहरूको ऄध्ययन गने काम भएको छ। सामानजक संरचनाको प्राथनमक
एकाआका रूपमा पररवारलाइ रहण गदअ मूलतः गाौँस, बास र कपास, य नसम्बन्ध,
सन्तानोत्पनि, सुरक्षा अददको पूर्ततका साथै समाजमा मानवीय सम्बन्धहरूलाइ
स्थानीत्त्व प्रदान गने संस्थाको रूपमा रहण गररएको छ। मानवशास्िी र
समाजशास्िीहरूकै अधारमा पररवारलाइ पररभानषत गदअ तथा यसलाइ नवनभन्न
अधारहरूमा वगीकरण गदअ नवनवध प्रकारमा चचाष गररएको छ। पररवारका
प्रकारबारे मा ऄध्ययन गने क्रममा मु्यतः सदस्यहरूको सङ्ग््या, नववाहको स्वरूप,
स्िी-पुरुषको सिा वा ऄनधकार, वंशनाम तथा ननवास अददका अधारमा पररवारको
वगीकरण गररएको छ। ऄतः नयनै कु राहरूलाइ रटपेर यसको बृहत चचाष गने काम
गररएको छ। यसका साथै यसै ऄध्यायमा पररवारका सदस्यहरूमाझमा देनखने परस्पर
सहयोग, मानव व्यवहारमानथ ननयन्िण, स्वतन्िता, प्रयोग-प्रचलन, कायष-प्रणाली,
अनधकाररता, सतत पररवतषनशीलतालाइ सनवस्तार नववेचना गने प्रयास गररएको छ।
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ईि कु राहरू के लाईनाका साथ साथै नवनभन्न नेपाली पररवारहरूमा देनखने
पाररवाररक जीवनको बद्लौँदो स्वरूपका मूल कारणहरूको ऄध्ययन पनन यसै
ऄध्यायमा गने काम गररएको छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धमा सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिणबारे
ऄध्ययन गनुषपने हुनाले सानु लामाका व्यनित्व र कृ नतत्वको पररचय प्रस्तुत गनुष एईटा
महत्त्वपूणष पक्ष ठहररन्छ। ऄतः शोध प्रबन्धको तेस्रो ऄध्यायमा सानु लामाका व्यनित्व
र कृ नतत्वबारे ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यस क्रममा ईनको जन्म तथा बाल्यकाल,
नशक्षा र कमषमय जीवन लगायत सानहनत्यक जीवनबारे के लाईनका साथै ईनको
वैवानहक र पाररवाररक जीवनबारे जानकारीहरू प्राप्त गने काम गररएको छ। तथा
ऄन्य कु राहरूमा सानु लामाको के -कस्ता रुचीहरू छन् त्यसबारे जानकारी प्राप्त गने
काम गररएको छ। ईनको कृ नतत्वको पररचय ददने क्रममा भने कथाहरू, साना कथाहरू,
ईपन्यास लगायत अ्यानेतर कृ नतहरूको पनन पररचय ददने काम भएको छ । यसको
साथै सानु लामाले गरेका देश-नवदेशको भ्रमणको सुची पनन यसै ऄध्यायमा रानखएको
छ।
प्रस्तुत शोध प्रबन्धको च थो ऄध्यायमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक
जीवनको नचिण ऄथाषत् शोधको मु्य नवषयको ऄध्ययन गने काम गररएको छ। यस
ऄध्यायमा सानु लामाको कथाकाररताबारे जानकारी ददने काम पनन गररएको छ।
यसऄन्तगषत ईनका कथाकाररताबारे मा नवनभन्न समालोचक तथा नव्ानहरूले ईल्लेख
गरेका कु राहरूको पनन चचाष गने काम गररएको छ । सानु लामाका कथामा पाररवाररक
जीवनको

नचिणबारे मा

नवनभन्न

दृनष्टकोणबाट

ऄध्ययन

गदअ

पररवारका

सदस्यहरूमाझ एका-ऄकाषप्रनत के कस्ता सम्बन्धका अधारमा जीवन व्यनतत गरररहेका
छन् सो कु राको ऄध्ययन गने काम पनन यस ऄध्यायमा प्रस्तुत गररएको छ।
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प्रस्तुत शोध प्रबन्धको पाौँच ौँ ऄध्यायमा अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूका
कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको नचिणबारे ऄध्ययन तथा नचन्तन गने काम
गररएको छ। प्रस्तुत ऄध्यायमा सानु लामा र भारतीय ऄन्य कथाकारहरूका कथामा
नचनित पाररवाररक जीवनको नचिणमाझ देनखने भेद र साम्य के -कस्ता रहेका छन् सो
कु राको पनन ऄध्ययन गने काम गररएको छ।
शोध प्रबन्धको ऄनन्तम ऄध्याय ऄथाषत् छैट ौँ ऄध्यायमा यस शोधकायषको ईपसंहार
र ननष्कषष प्रस्तुत गररएको छ।

६.२ शोधकायषको ननष्कषष
शोध प्रबन्धमा प्रस्तुत गररएको ऄध्ययनले यसका मूलभूत नवषय प्रकट गने काम
गररसके को छ। यस शोध प्रबन्धबाट यस्ता नवषयहरूलाइ ननष्कषषका रूपमा ननम्न
बुौँदाहरू्ारा प्रस्तुत गररन्छ  समाजको ईत्पनि स्रोत पररवार हो। यसैले पररवार मानव जीवननसत
सम्पकष मा अईने पनहलो सामानजक सङ्ग्गठन हो।
 पररवार समाजको प्रमुख घटक हो, जसको सुव्यवस्थामा नै समाज व्यवनस्थत र
दररलो हुन्छ।
 पररवार व्यनिको सामानजक जीवनको माि मूलाधार नभएर सम्पूणष मानवीय
जीवनकै मूलाधार हो।
 पररवार सनमनत र संस्था दुवै हो। सनमनतको रूपमा पररवार पनत-पत्नी, छोराछोरी र ऄन्य व्यनिहरूको समूह हो। यस्तो रूपमा पररवार एईटा ऄस्थायी
सनमनत हो दकनभने पररवारका सदस्यहरूको मृत्यु , नयाौँ सन्तानको जन्म तथा
नववाह नवच्छेद अददका कारण पररवारको अकारमा पररवतषन अईौँ दछ। यसरी
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नै पररवारलाइ एईटा संस्थाको रूपमा हेदाष यो स्थायी संस्था देनखन्छ।
पररवारमा पनत-पत्नीमाझको सम्बन्ध नवच्छेद भएन भने तथा यसका
सदस्यहरूको मृत्यु भएन भने यो स्थायी रूपमा रहन्छ। यदद पररवारलाइ
ननयम र कायष प्रणालीहरूको व्यवस्थाका रूपमा हेने हो भने यो एईटा संस्थाका
रूपमा स्थायी देनखन्छ। यसप्रकार समाजमा पररवारको प्रकृ नत स्थायी र
ऄस्थायी दुवै रूपमा रहेको पाआन्छ।
 माननसको जन्मदेनख मृत्युसम्म पररवारले कु नै न कु नै दकनसमको प्रभाव पारी नै
रहेको हुन्छ। पररवारमा व्यनिहरूमाझ दीघषकालीन सम्बन्धको स्थापना एका
ऄकाषनबचमा रहेको हुन्छ। यसरी हरे क व्यनि पररवारमा जन्मन्छ, पररवारमा
हुकष न्छ र पररवारमा नै मदषछ।
 दाम्पत्यको सम्बन्धबाट फै ललदै गएर धेरै शाखा प्रशाखा भएको वृक्षजस्तो
पररवारको संरचना हुन्छ। नववाह्ारा सामानजक रूपमा नारी-पुरुषको
सम्बन्धबाट पररवार बन्दछ। यसैले पररवारको ननमाष ण हुने प्रदक्रया नववाह तथा
नारी र पुरुषको सम्बन्धनवना सम्भव छैन।
 पररवारले मु्यतः माननसका ऄनेक ौँ अवश्यकताहरू पूर्तत गनाषका साथै
माननसको वैयनिक एवम् सामानजक व्यनित्वको नवकास पनन गछष।
 व्यनिले प्रेम, दया, माया, स्नेह, बनलदान, अज्ञापालन, सहानुभूनत, ऄनुशासन
अददको पाठ पररवार्ारा नै पनदछ। पररवारले व्यनिलाइ ऄनेक मानवीय
तथा सामानजक गुणहरू नवकास गनषमा सहयोग पुर्याईदछ। यसैले मानव
जीवनमा पररवारको शैनक्षक भूनमका ऄनत महत्त्वपूणष रहेको मान्न सदकन्छ।
 पररवारकै माध्यमबाट सांस्कृ नतक तत्त्वहरू एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा
हस्तान्तरण भआरहेको हुन्छ।
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 प्रत्येक पररवारमा अफ्नो पाररवाररक तथा सामानजक व्यवहारलाइ व्यवनस्थत
रूपले सञ्चालन गनष बनाआएका नननश्चत ननयमहरू हुने गछषन्। कनतपय यस्ता
ननयम, रूदढ एवम् प्रथाहरू छन् जसले पररवार नवघरटत हुन नददनका लानग
सामानजक ननयन्िण गछषन्।
 वतषमान नेपाली पररवारलाइ हेदाष पाररवाररक जीवनको ढाौँचा तथा कायष
क्षेिमा ऄनेक ौँ पररवतषनहरू अएका छन्। यसको मूल कारण नेपाली समाजमा
पनन औद्योगीकरण, नागरीकरण, बनदो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी, अधुननक
नशक्षा तथा वतषमान कानुनी व्यवस्था अदद तीव्र गनतमा नभनिएकोले गदाष हो।
 नेपालीमा कथानक, भाषाशैली, चररि-नचिण, सामानजक यथाथष तथा
मनोवैज्ञाननक यथाथष अददका अधारमा कथाको ऄध्ययन गने परम्परा ननकै
प्रचनलत पाआन्छ। तर पररवारलाइ नै मु्य अधार मानेर कु नै कथाकारका
कथाको ऄध्ययन गरेको भने भे्टाआौँ दन
ै । यद्यनप प्रत्येक ऄध्ययनकताष स्वयम्
एईटा पररवारको सदस्य नै हुन्छ।
 सानु लामा एकजना दक्ष ऄनभयन्ता साथै प्रनतनष्ठत कथाकार भएर पेसागत र
सानहनत्यक दुवै व्यनित्वको समानान्तर नवकास पने प्रनतभाशाली कथाकारका
रूपमा पररनचत छन्।
 सानु लामाका कथाको मूल भावभूनम अञ्चनलक, सामानजक एवम् पाररवाररक
जीवनका यथाथषमा के नन्रत पाआन्छन्। यसैले पाररवाररक जीवन ईनका कथाको
एईटा प्रमुख पक्ष रहेको देनखन्छ।
 ईनका कथाहरू नसनकमेली भूभागलाइ नछोइ ऄलग रहन भने सके का छैनन्।
ऄतः ईनका कथा नवशेष गरी नसनकमेली रामीण जनजीवनको नचिण,
त्यहाौँको पररवेश, ननम्न वगीय माननसहरूले भोग्नुपरेको समस्या, ईनीहरूका
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रहन-सहन, बोलीचाली, नारी जानतले भोग्नुपरे को पीडा अदद सबल रूपमा
नचनित भएका छन्। यसका साथै ईनका कथामा नसनकमको प्राकृ नतक
वातावरणको नचिण रहेको पाआन्छ। ऄतः ईनका कथामा अञ्चनलकता
झनल्कएको अभास हुन्छ।
 सानु लामाका कथामा माननसका जीवनमा देखापने स-साना घटनाहरू खुबै
राम्रोसौँग प्रस्तुत भएको पाआन्छ। यसका साथै ईनले अफ्ना कथामा स्िी र
पुरुषनबचको सम्बन्धमा नननहत नारीनहतका कु राहरूलाइ पनन नभत्र्याएका छन्।
 सानु लामाका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनको ऄध्ययन गदाष ईनले प्रायः
कथामा नै पाररवाररक जीवनको मूल्यबोधबारे राम्रा-नराम्रा पक्षलाइ नलएर
कथा लेखेको पाआन्छ।
 ईनले अफ्ना कथामा पाररवाररक मूल्यबोधको चचाष गने क्रममा एकाध कथामा
नपतृस्थानीय पररवारको ऄनुकल्पना गरेर पनन कथा लेखेका छन्। ईनको ‘पैयुौँ
फु लेको ददन’ कथालाइ ईदाहरणाथष नलनसदकन्छ। यस कथामा गोपालले नववाह
गरेर घरजाम नगरे तापनन सम्भाव्य नपतृस्थानीय पररवार प्रथामा के नन्रत
रहेको नचिण गररएको छ।
 सानु लामाको ‘तृनषत मरुद्यान’ जस्ता कथाको ऄध्ययन गदाष कनतपय नेपाली
पररवारहरूमा नववाह भएको धेरै समय नबत्दा पनन जैजन्म नहुनुको पनछनल्तर
माननसहरूमा भएको ऄनशक्षा र ज्ञानाभाव नै हो भन्ने स्पष्ट बुनझन्छ।
 ईनका कथाहरूलाइ सदस्य सङ्ग््याका अधारमा ऄध्ययन गरेर हेदाष ईनले
एकात्मक पररवारलाइ नै महत्त्व ददएको बुनझन्छ। यद्यनप एकाध कथाहरूमा
संयुि पररवारको नचिण पनन पररवेश सुहाईौँ दो नै गरेको पाआन्छ।
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 सानु लामाका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनलाइ नववाहका अधारमा
हेदाष प्रायः नै एक नववाही पररवार प्रथा रहेको पाआन्छ। यसो भए तापनन
‘बलराम थापाको कथा’, ‘खानीटारमा एकददन’ र ‘संयोग’ कथाहरूमा
बहुनववाही पररवार प्रथा रहेको नचिण गरे का छन् भने स्वास्नीमान्छे र सात
भाइकी चेली कथामा प्रेमनववाही पररवारको नचिण गरेका छन्। ऄतः ईनले
एकाध कथामा नै भए पनन नेपाली पररवारमा देनखने बहुनववाही र प्रेमनववाही
पररवार प्रथालाइ पनन समावेश गरेका छन्।
 ईनले एकाध कथाहरूमा पररवारको नचिण क्षनणक रूपमा देखाएको भए
तापनन नेपाली समाजमा पररवारको महत्त्व के -कस्तो रहेको हुन्छ भन्ने कु रा
त्यसमा स्पष्ट गररएको पाआन्छ। ‘फू बाषले गाईौँ छोड्यो’ कथामा गोमतीको
मृत्युपश्चात् पनन घरनभिबाट फु बाषलाइ बोलाआरहेको झझल्को अआरहेको
नचिणलाइ ईदाहरणस्वरूप नलनसदकन्छ।
 सानु लामाका कथाले दुःख र दरररता माि कथा लेखनको नवषयवस्तु नभएर
सुख र समृनद्ध पनन कथाकै ले्य नवषय हुन सछन् भन्ने कु राको प्रमाण ददएको
पाआन्छ। ईदाहरणका नननम्त ‘पाहुना’ कथालाइ नलन सदकन्छ।
 समाजमा प्रचनलत कु प्रथा तथा छु वा-छु त नवषयलाइ नलएर सानु लामाले ‘सात
भाइकी चेली’ कथाबाहेक ऄन्य कु नै कथा पनन लेखेको छैन। प्रस्तुत कथामा पनन
नववाहको समयमा जातलाइ नलएर सामान्य मनमुडाई भएको तथा पनछ त्यो
पनन समाप्त भएको नचिण गररएको छ। यसको तुलनामा भारतीय ऄन्य
कथाकारहरूले छु वाछु त प्रथालाइ नलएर प्रशस्तै कथा लेखेका छन्। जसमध्ये
रूपनारायणको ‘नबरेको बाहुन’, नशवकु मार राइको ‘माननस’ अददलाइ प्रमुख
कथाका रूपमा ऄनघसानष सदकन्छ।
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 सानु लामाले कनतपय कथाहरूमा पररवारनभिका सदस्यहरूमध्ये प्रमुख माननने
पनत तथा पत्नीको मृत्यु देखाएर ईनले कथाको पररवेश कारुनणक बनाएका
छन्। यसो भए तापनन कु नै कथामा पनन पररवारका जीनवत सदस्यले दोस्रो
नववाह गने नवचार समेत गरे का छैनन्। ऄतः ईनी एकनववाही पररवार
प्रथालाइ नै मान्यता ददने कथाकार देनखन्छन्।
 पनत तथा छोराको मृत्यु भएको खण्डमा एईटी अमा वा नारीलाइ नै दोष्याईने
नेपाली पररवारहरूको नचिण सानु लामालगायत् ऄन्य कथाकारहरूले पनन
अअफ्ना कथामा गरे का छन्।
 नेपाली पररवारमा देनखने लैनङ्ग्गक नभन्नताका अधारमा सानैदने ख पुरुषलाइ
नारीभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने प्रवृनि भएका पािहरूको पनन नचिण गरेका छन्।
 अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूले एईटी पत्नीले अफ्नो पनतले जसो
भन्छ त्यही गररहाल्नु पने प्रवृनि भएका पररवारहरूको पनन नचिण गरेको
पाआन्छ। ईदाहरणाथष पूणष राइको ‘देखेको यो कथा’लाइ नलनसदकन्छ।
 सानु लामालगायत् ऄन्य भारतीय नेपाली कथाकारहरूले नै नेपाली समाजका
ननम्नवगषका माननसहरूले भोग्नुपरे का नवनवध कु राहरूलाइ नै नचिण गरेका
छन्। यसैले प्रायः सबैले नै माननसका माझमा मैिी भावना कायम गरी समाज
सुधारतफष दृनष्ट पुर्याएका छन्।
 ईनीहरूका कथामा नेपाली पररवारहरूले समाजका नवनभन्न रीनत-ररवाज,
धमष, अस्था, नवश्वास अददका अधारमा के -कस्तो जीवनयापन गरररहेका
छन्, त्यो भेट्टाआन्छ।
 सानु लामाका कु नै पनन कथामा नववानहत भएपनछ तथा बाबुको रूपमा
पररनचत भइसके पनछ नचनित पािले अफ्नो पाररवाररक दानयत्वलाइ भुलेर
मातेर नहडेको तथा पत्नी र नानीहरूलाइ छोडेर ऄन्त्यै कतै गएको जस्ता
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घटनाको नचिण गरे को छैन। तर भारतीय ऄन्य कथाकारहरूले नेपाली
पररवारमा देनखने यस्ता घटनाहरूलाइ पनन प्रशस्तै नभत्र्याएका छन्। जस्तै
श्रीमती नखरोदा खौँड्काको ‘प्रायनश्चत’, नवन्द्या सुब्बाको ‘के थाहा ई अईने हो
वा हैन’, भगीरथ रावतको ‘कोही यहाौँ नववश बनेपनछ...’ अदद।
 सानु लामाले पररवारमा छोरा-छोरीले ऄनभभावकलाइ दुःख, कष्ट ददएको
कथा लेखेको छैन्। यसको नवपररत ऄन्य कथाकारहरूले यस्तो नवषयलाइ पनन
रटपेर कथा लेखेका छन्, ईदाहरणाथष जय धमालाको ‘नहप्पीवाद’, भगीरथ
रावतको ‘स्टाआपनमा मोज’ तथा सञ्जय नवष्टको ‘वतषमान’ अदद कथाहरूलाइ
नलनसदकन्छ।
वस्तुतः कथाकार सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिणबारे
ऄध्ययन, नवश्लेषण गरी ऄन्त्यमा के भन्न सदकन्छ भने सानु लामाले अफ्ना कथामा
ननम्न माध्यनमक पररवारका दैननक जीवनलाइ कथामा रटपेका हुनाले वतषमान नेपाली
पररवारका सदस्यहरू कु न मागष तफष अरसररत भआरहेका छन् सो देखाईनमा ईनी
चुकेका छन्। ईनले पररवारमा घरटत नवनभन्न घटना तथा त्यस्ता घटनाहरूको कारणले
नै पाररवाररक जीवन नवघरटत हुौँदै गआरहेको नचिण त गरेका छन् तर वतषमान नेपाली
पररवारका सदस्यहरू कु न मागषलाइ ऄप्नाआरहेका छन् सो देखाईनमा ऄसमथष देनखन्छ।
ऄतः यसबाट के स्पष्ट हुनअईौँ छ भने कथाकार सानु लामाले वतषमान नेपाली
पररवारका सदस्यहरू कु न मागषलाइ ऄप्नाएर अफ्नो जीवन नष्ट गरररहेका छन् सो
कु रातफष ईनको ध्यान के नन्रत भएको छैन।् यसो भए तापनन ईनले अफ्ना कथामा
पाररवाररक मूल्यबोधको महत्त्वलाइ बुझाईौँ दै नेपाली पररवारमा अफ्नो प्रेमको
अधारस्वरूप रहेको व्यनिको ऄनुपनस्थनतमा कु नै प्रनतवस्तुका माध्यमले ईसको
ईपनस्थनतको ऄभावपूर्तत गरी सुखानुभव गने नर-नारीका पाररवाररक जीवन
सन्दभषलाइ पनन ईनले कोट्याएर नचिण गरेको छ। ईदाहरणाथष ‘पेन्सन, तमा र
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गाडी’ कथालाइ नलन सदकन्छ। यसरी ईनले दैननक जीवनमा खरटखाने पररवारदेनख
सम्पन्न पररवारसम्मका माननसहरूलाइ कथामा रटपेका छन्। यसथष, कथाकार सानु
लामा अफ्ना कथामा पररवारनभिका नवनवध पक्ष, समस्या, ऄनुभूनत, सुख-दुःख,
मधुरता-कटुता, हषष-नबस्मात्, करुणा अदद प्रस्तुत गनष सफल भएका छन्। ईनका
कथामा नचनित पाररवाररक जीवन गाईौँ -घरमा देनखरहेका, सुननरहेका पररवारनभिका
घटनाहरू झै ौँ यथाथष लाग्दछ। ऄतः ईनले कथामा प्रयोग गरेका पाररवाररक कु राहरू
कथाऄनुरूप र सुहाईौँ दा पनन देनखन्छन्।

I

सन्दभभ ग्रन्थ
नेपाली
१. अधधकारी, गणेशप्रसाद, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र एक पररचय, रत्न पुस्तक भण्डार,
काठमाड ,ौँ धव सं २०५६
२. अधधकारी, धडल्लीप्रसाद, धचन्तनको च तारी (साधहधत्यक चचाभ), धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची,
दधिण, धसधकम, सन् २००५
३. अधधकारी, रामलाल, थधमनी कान्ची, भानु प्रकाशन, भद्रपुर, काठमाड ,ौँ सन् १९७९
४. ..., धवददत-अधवददत, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् १९९८
५. … , लालगेडी र आौँखाहरू, साझा पुस्तक प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९९७
६. आचायभ, बलराम, समाजशास्रका सधााधन्तक दृध िकोणहरू, रत्नरा्य लक्ष्मी याम्पस,
काठमाड ,ौँ सन् २०१०
७. आौँशु, कमला, मीमंसा, धनमाभण प्रकाशन, दधिण धसधकम, सन् २००१
८. उदासी, गहर, वेक्र रे खाहरू, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् १९९६
९. उपाध्याय, के शवप्रसाद, साधहत्य प्रकाश, साझा प्रकाशन, लधलतपुर, काठमाड ,ौँ धव सं
२०६७
१०. दकरण, पवन चामधलङ (सम्पा), गोपाल गाउौँ लेका सम्पूणभ रचनाहरू, धनमाभण प्रकाशन,
नाम्ची, दधिण धसधकम, सन् २००१
११. दकरात, हायमानदास राई, च कीदार, कथाथभ गोरूबथान उत्तरे प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन्
१९५२
१२. ..., अभाधगनीको साथी, कधवर पुस्तकालय, गोरूबथान, दार्जजधलङ, सन् १९५५
१३. ..., के ही नधमलेका रे खाहरू, कथाथभ, गोरूबथान प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २००६

II

१४. ..., पंखी, कथाथभ, उत्तरे , गोरूबथान, दार्जजधलङ, सन् २०००
१५. ..., धबनायो, कथाथभ उत्तरे, गोरूबथान, दार्जजधलङ, सन् २०१०
१६. कोधवद, प्रकाश, प्रकाश कोधवदका प्रधतधनधध कथाहरू, आजको धसदिम प्रकाशन, गान्तोक,
धसदिम, सन् १९९४
१७. खाती, नरेशचन्द्र, क्रम अध्ययनका, धनमाभण प्रकाशन ट्रस्ि, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन्
२०१२
१८. गुरूङ, प्रदीप, असुरधित, भानु शाधलङ्ग धनमाभण सधमधत प्रकाशन, गान्तोक, धसदिम,
सन् १९८०
१९. ..., यस्तध अधन यस्तध, श्याम ब्रदसभ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २००१
२०. ...,धबररमफू ल, उत्तरे, गोरूबथान, दार्जजधलङ, सन् २००७
२१. धघधमरे, चुधनलाल, पद्मश्री सम्मानद्वारा धवभूधषत कथाकार सानु लामा (जीवनी पुस्तक),
नेपाली साधहत्य पररषद्, गान्तोक, धसधकम, सन् २००५
२२. छेरी, इन्द्रबहादुर, के ही साधहधत्यक समीिा, ग्रादफक धप्रन्िसभ, दुगाभगडी, धसलगढी, सन्
२००९
२३. छेरी, कु शल, ब ा दशभनका सन्दभभमा सानु लामाका कथाहरू(शोधपरक अध्ययन),
जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन् २०१६
२४. छेरी, राजकु मार, अवलोकन अवबोधन (के ही समीिात्मक लेख तथा साधहधत्यक
वात्ताभहरूको सौँगालो), मनमाया प्रकाशन, दार्जजधलङ, जनवरी सन् २०११
२५. ..., धसजभनाको समावलोकन, श्याम प्रदशभ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २०१३

III

२६. छेरी, हीरा (सम्पा), भारतेली नेपाली पर पधरकाको शताब्दी १८८७-१९८६, जुलाई,
धशवानी प्रकाशन, रम्फू , धसधकम, सन् १९९३
२७. छेरी, शरद्, समय र बाौँसुरीको-धुन, दुगाभ साधहत्य भण्डार प्रकाशन, वाराणसी, सन्
१९८८
२८. ..., चक्रव्यूह, दार्जजधलङ, बैंशालु प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९९६
२९. ..., आदद-अनादद, बैंशालु प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २००३
३०. ..., धबम्ब-योग, श्याम ब्रदसभ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २००६
३१. ..., के ही पृष्ठहरू अध्ययनका, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् २००३
३२. ..., धवकीणभ तरङ्गहरू, श्याम प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २०११
३३. तामाङ, पेम्पा, आख्यानदेधख पराख्यानसम्म (आलोचनात्मक लेख सौँगालो), धवचार
प्रकाशन, गान्तोक, धसदिम, सन् २००५
३४. धतवारी, दीपक, धसधकमको नेपाली साधहधत्यक इधतहास परम्परा, स्वरूप र प्रवृधत्त,
नाम्ची, धसधकम, सन् २०१३
३५. थापा, मोहनधहमाशु, साधहत्य पररचय, साझा प्रकाशन, काठमाड ,ौँ पाौँच ौँ संस्करण धव सं
२०६६
३६. थुलुङ, उदय, धवकल्प, श्रीमती लता राई प्रकाशन, मङ्पु, सन् १९९३
३७. दाहाल, भीम, मेरो मनको साइनो धतम्रो मनलाई, जय भारत प्रप्रटिग प्रेस, धसधकम, सन्
१९९२
३८. दीपक, सुवास(सम्पा), कधहले काहीं(संस्मरण सङ्गालो), धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची,
धसधकम, सन् २००६

IV

३९. धमाला, जय, कहीं उ्यालो कहीं अौँध्यारो, उपासक प्रकाशन, डम्बर च क, कालेबुङ, सन्
१९७९
४०. धनर ला, अजुभन, साौँझ संगसंगध, सरस्वती प्रप्रधन्िग प्रेस, म जपुर, ददल्ली, सन् १९७८
४१. नेपाल, घनश्याम, (सम्पा), कथा सागर, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन् १९८९
४२. ..., नेपाली साधहत्यको पररचयात्मक इधतहास (संशोधधत र पररवर्जात संस्करण), एकता
बुक हाउस, अभेदानन्द रोड, प्रधाननगर, धसलगढी, पधिम धसधकम, सन् २००९
४३. … , धवधा धवधवधा (लेखादद सङ्ग्रह), उपमा प्रकाशन, कालेबुङ, सन् २०१४
४४. नेपाल, थीरू प्रसाद, उकाली ओह्राली, धबशाल धप्रधन्िङ प्रेस, जोरथाङ धसधकम, सन्
१९९५
४५. … , सम्भावना उ्यालोको, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् २०१२
४६. प ड्याल, नवीन, आख्यान अनुशीलन (आख्यान धवषयस समालोचना-सङ्ग्रह), ओररयन प्रेस
इन्िरनेशनल प्रकाशन, चन्दननगर, जून सन् २०११
४७. प ड्याल, रूद्र, हराएको मान्छे, धवचार प्रकाशन, गान्तोक, धसदिम, सन् २००७
४८. प्रधान, गुप्त, मान्छे मान्छेकध बस्तीधभर, श्याम ब्रदसभ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९८०
४९. ..., धवराम धचन्हहरू, प्राक प्रकाशन, सलुवा, धमदनापुर, सन् २००२
५०. ..., समयका प्रधतधवम्बहरू, गामा प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २०११
५१. प्रधान, धन ‘नीरव’, भधत्कएका आस्थाहरू, इशान्त प्रधान प्रकाशन, रमाबुङ, दधिण
धसदिम, सन् २०१२
५२. प्रधान, राजनारायण (सम्पा), दार्जजधलङका कथा र कथाकार (खण्ड-१), श्याम प्रदसभ
प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९७८

V

५३. धप्रयदशी, समीरण, अको मान्छे, यूधनवसभल प्रकाशन, जीवन धथङ्ग मागभ, गान्तोक,
धसदिम, सन् १९८६
५४. प्यासी, जस योञ्जन, परख (समालोचनात्मक लेख सङ्ग्रह), श्याम ब्रदसभ प्रकाशन,
दार्जजधलङ, सन् २०१२
५५. बन्धु, चूडामधण, अनुसन्धान धवधाका के ही पि, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रधतष्ठान, काठमाड ,ौँ
धव सं २०६०
५६. ..., अनुसन्धान तथा प्रधतवेदन लेखन, रत्न पुस्तक भण्डार, काठमाड ,ौँ धव सं २०६५
५७. बराल, ऋधषराज, साधहत्य र समाज, साझा प्रकाशन, लधलतपुर, धव सं १९८५
५८. बराल, वासु, धहन्दू सामाधजक सङ्गठनको प्रारूप, साझा प्रकाशन, काठमाड ,ौँ धव सं २०५०
५९. …, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रको पररचय, साझा प्रकाशन, लधलतपुर, काठमाड ,ौँ धव सं
२०६१
६०. भट्टराई, जयदेव, साधहत्यकार पररचय र अधभव्यधि, ने रा प्र प्र, काठमाड ,ौँ धव सं २०५८
६१. भट्टराई, शरद्चन्द शमाभ र कमलकान्त सेढां  (सम्पा), भारतीय नेपाली साधहत्य र
साधहत्यकार (समीिात्मक लेखहरूको सङ्ग्रह), धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, धसधकम, सन्
१९९८
६२. रनपहेंली, कालूप्रसह, प्रश्नधचन्ह, योधगता रनपहेंली प्रकाशन, आरीथाङ, गान्तोक, धसदिम,
सन् २०११
६३. राई, दकताबप्रसह, पहेंलो गुलाबको फू ल, स गात प्रकाशन, डु वसभ, सन् १९८५
६४. राई, पूणभ, धसमलको भूवा, श्याम ब्रदसभ, दार्जजधलङ, सन् ११७०
६५. …, गल्ली गल्ली क्राधन्तको उघोषोषणा, वाधलिी स्िोसभ नेशनल हाइवे, गान्तोक, धसधकम,
सन् १९८५
६६. ..., फू ल झरेको परदल, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, दो संस सन् १९९६

VI

६७. ..., नेपाली साधहत्य पररचय, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन् २००४
६८. राई, प्रवीन जुमेली, शब्द सन्ताप (सङ्कधलत लेखहरू), जनपि प्रकाशन, धसधकम, सन्
२००६
६९. राई, रामबहादुर, धवभ्रम ,सुधमरा इन्िरप्राइजेस, दार्जजधलङ, सन् २००५
७०. राई, धवजयकु मार (सम्पा), अगमप्रसह धगरी रचनावली (ग्रन्थ २), धनमाभण प्रकाशन,
नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् १९९८
७१. ..., इन्द्र सम्पूणभ( डा इन्द्रबहादुर राईका सम्पूणभ कृ धतहरू), धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची,
धसधकम, सन् २००४
७२. राई, धशवकु मार, फ्रधण्ियर, पी एम प्रधान एन्ड सन्स् प्रकाशन, काधलम्पोङ, सन् १९६७
७३. ..., खहरे, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन्१९८२
७४. ..., बडा धडनर, नेपाली साधहत्य सम्मेलन, गान्तोक धसधकम, सन् १९८७
७५. ..., यारी, श्याम ब्रदसभ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९९१
७६. ..., धशवकु मार राईका सात-कथा, नेपाली साधहत्य सम्मेलन, दार्जजधलङ, सन् १९९४
७७. राई, सम्पूणभ, नाभो, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् १९९६
७८. राई, सुजाता रानी (सम्पा), डा धरलोक राईका कथाहरू, साझा पुस्तक प्रकाशन,
दार्जजधलङ, सन् २००१
७९. रेग्मी, सनत (सम्पा), समकालीन साधहत्य (नेपाली कथा समालोचना धवशेषाङ्क २),
साउन, भद र असोज, वषभ १२, अङ्क ४, पूणाभङ्क ४६, धव सं २०५९
८०. लामा, कधवता, अनुशीलन (लेखहरूको सङ्ग्रह) माया प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २०१०
८१. लामा, सानु, कथा सम्पद्, के आर इन्िरप्राइजेस, गान्तोक, धसधकम, दोस्रो संस्करण सन्
१९९५

VII

८२. … , मृगतृ णा, धसधकम साधहत्य पररषद्, गान्तोक, धसधकम, सन् १९९०
८३. …, सूयभको तेस्रो दकरण, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन् २००८
८४. … , धहमालचुली मधन्तर, के आर इन्िरप्राजेस, गान्तोक, धसधकम, सन् १९९८
८५. …, आौँगन परधतर, के आर इन्िरप्राजेस, गान्तोक, धसधकम, सन् २००१
८६. लाधमछाने, आयभ, बालुवाको अको तह, पशुपधत पुस्तक पसल, गान्तोक, धसदिम, सन्
१९८५
८७. धव ि, सञ्जय, शब्दान्त, युवा साधहधत्यत मञ्च, दार्जजधलङ, सन् १९९३
८८. …, अस्ताचलधतर, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसधकम, सन् २००७
८९. ..., जुनजस्तध घाम, उपमा प्रकाशन, कालेबुङ, दार्जजधलङ, जनवरी सन् २०१५
९०. शम, पारसमधण (सम्पा), आजका कथा, साधहत्य धसजभना सहकारी सधमधत धलधमिेड,
गान्तोक, धसदिम, सन् २०१२
९१. शमाभ ‘कश्यप’, तुलसीराम, संसार यस्तध रहेछ, आौँकुरा प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन्
१९८८
९२. ..., तस्वीर, आौँकुरा प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, दो संस सन् १९९६
९३. शमाभ, जनकलाल, हाम्रो समाज : एक अध्ययन, साझा प्रकाशन, पुलचोक, लधलतपुर, ते संस
धव सं २०५६
९४. शमाभ, पुण्यप्रसाद(सम्पा), प्रधतभा पररचय, जनपि प्रकाशन, गान्तोक, धसधकम, सन्
२०११
९५. शमाभ, पु प, भाषा साधहत्य धवचरण (समालोचना सङ्ग्रह), धनमाभण प्रकाशन, धसधकम, सन्
२००८

VIII

९६. शमाभ, राधा, रूपनारायण प्रसहका कथा र उपन्यासको समाजशास्त्रीय अध्ययन, साझा
पुस्तक प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २०१०
९७. शा धभ, दयारत्न, धमालाका कथाहरू, शुभ लक्ष्मी प्रकाशन, कालेबुङ, सन् १९८५
९८. श्रेष्ठ, अधवनाश (सम्पा), आधुधनक भारतीय नेपाली कथा, साझा प्रकाशन, लधलतपुर,
काठमाड ,ौँ धव सं २०६४
९९. श्रेष्ठ, दयाराम, भारतीय नेपाली कथा, ने रा प्र प्र, काठमाड ,ौँ धव सं २०३९
१००.

श्रेष्ठ, दयाराम र मोहनराज शमाभ, नेपाली साधहत्यको संधिप्त इधतहास, साझा

प्रकाशन, काठमाड ,ौँ आ संस धव सं २०६३
१०१.

प्रसह, आइ के , यदद...?, धनमाभण प्रकाशन, नाम्ची, दधिण धसदिम, सन् २००६

१०२.

प्रसह, रूपनारायण, कथा नवरत्न, कननेलल शमशेरजङ्ग प्रसह प्रकाशक, खरसाङ, दो

संस सन् १९७१
१०३.

सुब्बा, धवन्या, हधस्पस, , वसुधा प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् २००३

१०४.

…, शीतलहर, अधल्िमेि माकनेल रिङ (माकनेल रिङ (प्रा) धल, काठमाड ,ौँ सन् २०१३

१०५.

सुन्दास, इन्द्र, रानी-खोला, नेपाली ग्रन्थ प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९६७

१०६.

…, रोमन्थन, श्याम प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन् १९८९

१०७.

हाधङ्खम, प्रकाश, सुनपधसना, थापा पधब्लके सन प्रकाशन, लङ्कु भेल्ली, खरसाङ,

सन् २०१२
१०८.

िरी, लीलबहादुर, तीन दशक बीस : अधभव्यधि, पङ्कज पल्लव प्रकाशन,

मोराखाली, ग हािी, सन् १९८३
१०९.

..., लीलबहादुर िरीका कथाहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रधतष्ठान, काठमाड ,ौँ धव

सं २०५३

IX

११०.

धरपाठी, कल्पना, सानु लामाका साना कथाहरू, ग्रीन धहल प्रकाशन, दार्जजधलङ, सन्

२००७
१११.

..., सानु लामाका कथामा समाज, कल्पना प्रकाशन,दुगाभ मधन्दर, कदमतला,

धसलगढी, सन् २०१६
११२.

धरपाठी, सुधा, दृधिच तारी, साझा प्रकाशन, काठमाड ,ौँ धव सं २०५८

धहन्दी
१. अग्रवाल, जी के , सामाधजक व्यवस्था, स बी पी डी पधब्लधशङ्ग हाउस, आगरा, सन् २००९
२. आहुजा, राम, भारतीय सामाधजक व्यवस्था, रावत पधब्लके सन्स, गुवाहािी, च संस सन्
२००७
३. कापाधडया, के एम, भारतवषभ में धववाह एवं पररवार, मोतीलाल दास प्रकाशन, ददल्ली, सन्
१९९०
४. गुप्ता, मोतीलाल, भारत में समाज, राजस्थान धहन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, बा संस सन्
२००५
५. जधन, शोधभता, भारत में पररवार, धववाह और नातेदारी, रावत पधब्लके शन, ददल्ली, सन्
१९९६
६. धवयालङ्कार, सत्यके तु, समाजशास्र, श्री सरस्वती सदन, ए-१/३२, सफदरजङ्ग इन्लेव,
नयाौँ ददल्ली, आ संस सन् २००७
७. प्रसह, चन्द्रदेव, प्राचीन भारतीय समाज और धचन्तन, धवश्वधवयालय प्रकाशन, वाराणसी,
सन् १९८७

X

अङ्ग्रेजी
१. एम एल ए ह्यान्डबुक फर ररसचभ पेपसभ, न्यु ददल्ली, सात ौँ संस्करण सन् २००९
२. म्याकइवर, एर एम र चार्जलस एच पेज, सोसाइिी, सूरधजत पधब्लके सन, ददल्ली, सन् २०११
३. काइला, एच एल, वुमन एन्ड फ्याधमली, रावत पधब्लके सन, न्यु ददल्ली, सन् २००५
४. कु मार, एन्रोपोलोजी : सोधसयल एन्ड कल्चरल, ए्युकेसनल पधब्लके सल्स, लक्ष्मी नारायण,
अगरवाल आग्रा, च थो संस्करण सन् २००२
५. दोसी, एस एल, पोस्िमाडभन पस्पनेलधिभ अन अधन्डयन सोसाइिी, रावत पधब्लके सन, न्यु
ददल्ली, सन् २००८
६. नधयर, प्रमोद के , पोि कोलोधनयल धलिरेचर , रेप्रो इधन्डया धलधमिेड, न्यु ददल्ली, सन् २०१२
७. मुती, धस एस धव, इधन्डयन सोसाइिी, धहमालय पधब्लधसङ हाउस, बेङ्ग्लोर, सन् २००६
८. युवेररयो, प्यारट्रधसय, फ्याधमली, यङ्गधसप एन्ड म्यारे ज इन इधन्डया, असफोि
युधनभर्जसरि प्रेस, सन् २०११
९. राव, सी एन शङ्कर, सोधसयलजी अफ इधन्डयन सोसाइिी, रामनगर, न्यु ददल्ली, सन्
२००४
१०. सचदेवा, डी आर र धवयाभूषण, एन इन्ट्रोडसन िु सोधसयलजी, दकताप महल,
अलाहाबाद, सन् २००२
११. ..., सोधसयलजी : धप्रधन्सपल्स अफ सोधसयलजी धवथ एन इन्ट्रोडसन िु सोसल थि, एस
चन्द एन्ड कम्पनी धलधमिेड, न्यु ददल्ली, सन् २००६
१२. स्कि, धवधलयम पी, धडसनरी अफ् सोधसयोलजी, गोयल सान, ददल्ली, सन् १९८८

XI

शोधप्रबन्ध तथा लघु शोधप्रबन्ध
१. भण्डारी, राजेन्द्र, धसधकमका प्रमुख नेपाली कथाहरूको धवश्लेषण र मूल्याङ्कन (धपएच डी
शोधप्रबन्ध), नेपाली धवभाग, उत्तर बङ्ग धवश्वधवयालय, सन् २००१
२. सेढाई,ौँ दधवकी देवी, सानु लामाको कथाकाररत (लघु शोध पर), नेपाली के न्द्रीय धवभाग,
धरभुवन धवश्वधवयालय, कीर्जतपुर, सन् १९९५
३. रधवना राई, सानु लामाका कथाहरूमा प्रधतधवधम्बत धसधकमे जनजीवन एक अध्ययन (लघु
शोधप्रबन्ध), नेपाली धवभाग, उत्तर बङ्ग धवश्वधवयालय, सन् २०००

शब्दकोश
१. असफोडभ रेफरे न्स धडसनेरी, असफोडभ युधनभर्जसिी प्रेस, न्यु यकभ , सन् २००१
२. अधधकारी, हेमाङ्गराज (सम्पा), प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश, धवयाथी प्रकाशन प्रा धल,
काठमाड ,ौँ दोस्रो संस्करण धव सं २०७०
३. कमाभचायभ, के एल र धप आर धवया (सम्पा), अङ्ग्रेजी-अङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोश, अजन्ता
प्रकाशन, ददल्ली, सन् २००३
४. धरपाठी, वासुदव
े र अन्य (सम्पा), नेपाली वृहत शब्दकोश (पुरमुभदद्रत), ने रा प्र प्र, काठमाड ,ौँ
धव सं २०५५
५. नेपाल, वसन्तकु मार शमाभ, नेपाली शब्दसागर, भाभा पुस्तक भण्डार, चाबेल, काठमाड ,ौँ धव
सं २०५८
६. स्कि, धवधलयम पी, धडसनरी अफ् सोधसयोलजी, गोयल सान, ददल्ली, सन् १९८८

XII

पर पधरका र जनभल
४. अकादेमी जनभल (धसधकम अकादेमीको वार्जषक पधरका), सम्पा वत्स गोपाल, धसधकम
ग्रामीण प्रबन्धन एवम् धवकाश धवभाग, धसधकम सरकार गान्तोकद्वारा प्रकाधशत, वषभ २,
अङ्क २, सन् २००३, २००४
५. अधभयान (सामधयक साधहत्य सङ्कलन), सम्पा अजुभन यावा, ग्रादफस धप्रधन्िड प्रेस, गान्तोक,
धसदिम, वषभ ३, अङ्क २, ददसम्बर सन् २००८
६. अधभयान (कथा धवशेषाङ्क), सम्पा अजुभन यावा, सामधयक नेपाली साधहधत्यक सङ्कलन,
धसधकम, वषभ ५, अङ्क ३, सन् २०१२
७. अधभज्ञान (शोधमूलक अाभवार्जषक), सम्पा घनश्याम नेपाल, नेपाली धवभाग, उत्तर बङ्ग
धवश्वधवयालय, पधिम बङ्गाल, वषभ १, अङ्क १, सन् २०१०
८. अधभज्ञान (नेपाली अाभवार्जषक शोधपधरका), सम्पा पु कर पराजुली, उत्तर बङ्ग
धवश्वधवयालय, पधिम बङ्गाल, वषभ २, अङ्क ३, सन् २०११
९. अनुशीलन (साधहत्य सामधयकी), सम्पा योगेश पन्त, अनुशीलन पररवार, उत्तर बङ्ग
धवश्वधवयालय, पधिम बङ्गाल, वषभ १, अङ्क १, सन् २०१०
१०. आरोहण

(सामयीक

साधहधत्यक

पधरका),

सम्पा

मोहन

ठकु री,

श्याम

ब्रदसभ

प्रकाशन,दार्जजधलङ, सन् २००१
११. कनका (लोक साधहत्य धवशेषाङ्क), सम्पा िी बी चन्द्र सुब्बा, नेपाली साधहत्य पररषद्,
धसदिम, वषभ ११, अङ्क ११, सन् २००३
१२. चररर (कथा धवशेषाङ्क), सम्पा सहदेव एस धगरी, धहलिप रोड, चन्द्रलोक, कालेबुङ, वषभ
२५, पूणाभङ्क १२, जुलाई सन् १०१०

XIII

१३. चररर (समालोचना धवशेषाङ्क ), सम्पा सहदेव एस धगरी, चररर प्रकाशन, कालेबुङ, वषभ
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