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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।

३

 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।

