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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।

iv

 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।

