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        ते ो अ याय 

३.           भारतीय नेपाली ग ा यानमा औपिनवेिशक स दभ      
 

 ३.१ भारतीय नेपाली सािह यको प रचय        

 नेपाली सािह यलाई नेपाल र भारत दु वै देशमा िवकिसत रहेको सािह य मािन छ । नेपालबाहेक 

भारतको राि य भाषाको मा यतामा रहेको नेपाली भाषाको सािह यलाई ‘भारतीय नेपाली सािह य’ 

भिनने ग र छ । भारतीय नेपाली सािह य भ नाले भारत देशको माटोमा जि मएर, यस भू िमलाई 

कमभूिम बनाएर, संसारको जुनै थानमा गए पिन भारतीयपनको भावना वोध गराउन ेनेपाली भाषामा 

लेिखएको सािह यलाई बु िझ छ । मूलत: एउटा िसङ्गो सािह यलाई नै नेपाली सािह य मािनने 

ग र छ । एउटै भूख डमा रहेका भाषा-भाषीको सािह यलाई एउटै साझा सािह य मा न सिक छ । 

तथािप ‘भारतीय प र े यमा नेपाली सािह य’ पदावली वतमानमा बढ़ी चिलत र मा य रहेको 

देिख छ । यसो हनुका  मु य तीन कारणह  मैले :-   

 क) भारतमा ज मजात पमा ब ने भारतीय नेपाली (गोखा) जाितले आ नो देश भारतमा व व, 

आ नो अि त व र अि मतालाई भारतीयपनमा िचनाउनमा य नरत् रहेको ।  

 ख) भारतीय प र े यमा भारतका सरकारी तथा गैरसरकारी भािषक-सािहि यक सं थान र 

िनकायमा भारतीय नेपाली सजकह  भारतीय नाग रकको हैिसयतमा रहनु  । 

 ग) नेपालमा ब ने नेपालीह को भ दा भारतमा ब ने नेपालीह को िभ नै सामािजक, आिथक, 

सां कृितक र राजनैितक जीवन शैली देिख छ र दु वै े को सािह य-लेखनमा पिन वतः पृथकता 

देिखन,ु  इ यािद ।  

 व तुतः भारतमा नेपाली भाषा सािह यले अ य भारतीय भाषाका सािह यसरह यहाँको 

सं िवधानको आठ  अनुसू िचमा मा यता पाएको छ । यहाँको नेपाली सािह यलाई भारतीय सािह यको 

पमा नयाँ िद लीको सािह य अकादमी, ानपीठ पुर कार गुठी, के. के. िबड़ला फाउ डेशन, 

नेशनल बुक ट, िव िव ालय अनुदान आयोग, मैसुरको के ीय भारतीय भाषा सं थान, िविभ न 

रा यका सरकारी-गैरसरकारी सं था र िनकायले मा यता िदएको र भारतीय रा ीय मूलधाराकै एउटा 

अिवभा य पमा रहेको नेपाली (गोखा) जाितको भाषा र सािह य पिन भारतीय हो भनेर बु न 

उपयु  आधार िनधा रत गरेको मा न सिक छ । 
 

 ३.२ भारतीय नेपाली ग ा यानको पृ भूिम र पर परा   

 भारतीय नेपाली ग ा यानको पृ भू िम र पर परा केलाउँदा यसको सु वात सन-् १९०२ ितरको 

सदािशव शमा ारा स पािदत तथा बनारसबाट कािशत उप यास धान पि का ‘उप यास 

तरङ्िगणी’ ले भारतीय नेपाली आ यान िवधालाई िवकिसत र समृ शाली बनाउन मह वपूण  
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भूिमका िनभाएको थाहा पाइ छ । यसरी नै ‘सु दरी’ ( यव थापक : रिसक समाज, सन-् १९०६), 

‘माधवी’ (स पादक : राममिण आ. दी., सन-् १९०८), ‘च ’ (स पादक : बाबू  माधव साद, सन-् 

१९१४), ‘गोखाली’ (स पादक : सूयिव म वाली, सन-् १९१५), ‘चि का’ (स पादक : 

पारसमिण धान, सन-् १९१८), ‘ज मभूिम’ (स पादक : सूयिव म वाली, सन-् १९२२), 

‘गोखाली’ (स पादक : सूयिव म वाली, सन-् १९१५), आिद ज ता सािहि यक प -

पि काह ले आ यान िव ालाई िवकिसत र समृ शाली बनाउन श त टेवा पु  याएको जा न 

पाइ छ । िवशेष गरी नेपाली आ यान- लेखनलाई गित दान गनमा सदािशव शमा ारा स पािदत 

‘उप यास तरङ्िगणी’ (सन-् १९०२) को भू िमका बढ़ी उ लेखनीय रहेको भेिट छ ।     
 

३.३ भारतीय नेपाली ग ा यान लेखनको काल िवभाजन    

 भारतीय नेपाली ग ा यानको काल िवभाजनबारे असीत राईले भारतीय नेपाली सािह यको 

िवकास म (सन् १९८६) िभ  “आधुिनक भारतीय कथा सािह य’ र ‘अ याधुिनक नेपाली 

उप यास सािह य” शीषक राखी कथा र उप यास लेखन पर पराको चचा गरेको भेिट छ । १ 

अिवनाश े ले आधुिनक भारतीय नेपाली कथा (सन् २००७) िभ  “आधुिनक भारतीय नेपाली 

कथालेखनको पिहलो उठान ( पनारायण िसंह युग : सन् १९४० देिख १९७१ स म)’, ‘आधुिनक 

भारतीय नेपाली कथालेखनको दो ो उठान (सु दास- राई युग  :  सन् १९५१ देिख १९६० स म)’, 

‘आधुिनक भारतीय नेपाली कथालेखनको ते ो उठान ( योग तथा नववैचा रकताको युग  :  सन् 
१९६१ देिख १९७१ स म)” भनेर चचा गरेको पाइ छ । २ नवीन पौडयाल ारा आ यान 

अनुशीलन (सन् २०११) िभ  ‘भारतीय नेपाली ग ा यान : अतीतदेिख वतमानस म’ शीषकिभ  

भारतीय नेपाली ग ा यानलाई कालिवभाजन गद “ ार भकाल, िवकासकाल वा रोमाि टककाल, 
योगकाल नवयुग र उ र योगकाल” ३ आिद उपशीषकह मािथ ज मा चार चरणमा राखेर चचा 

गरेको देिख छ ।  

 आजस म भारतीय नेपाली ग ा यानको कालिवभाजनका स दभमा मािथ उ लेख भएका तीनै 

जना लेखकह का धारणा सा दिभक नै मा न सिक छ । िवशेष उपयु  तीनै िव ानह ले भारतीय 

नेपाली ग ा यानका पर परा र िव तार अ तगत यसको वग करण, वृितिववेचन तथा 

मू यिनधारण अ य त स तु िलत, पूवा हरिहत ढङ्गमा गरेका पाइएता पिन भारतीय नेपाली 

ग ा यानलाई चारवटा कालख डमा िवभािजत गरी अ ययन गनु  सा दिभक ठहछ ।      

 तुत शोध- ब धमा भारतीय नेपाली ग ा यानको िवकास पर परालाई चारवटा ख डमा 

िवभािजत गरी अ ययन गन उपयु  मािनएको छ । ती िन न कार छन-्  

 
१. अिसत राई, सन् १९८६, भारतीय नेपाली सािह यको िवकास म, दाज िलङ, प.ृ स.ं ११९-१४८ । 
२. अिवनाश े  (स पा.), सन् १९०७, आधुिनक भारतीय नेपाली कथा, लिलतपुर,  प.ृ स.ं  ४०-९१ ।     

३. नवीन पौडयाल, सन् २०११, आ यान अनुशीलन, च दननगर, प.ृ स.ं १-११ ।          
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१) ाथिमककाल (सन् १८२० देिख १९३५ स म) ।     

२) मा यिमककाल (सन् १९३६ देिख १९६३ स म) ।  

३) आधुिनककाल वा योगकाल (सन् १९६४ देिख १९८९ स म) ।   

४) उ रआधुिनककाल वा उ र योगकाल (सन् १९९० देिख यता) ।          

 
 ३.३.१ ाथिमककाल (सन् १८२०-१९३५ स म)       

 यस कालमा अिधकाङ्श आ यानकारह  नेपालबाट बनारस आई सािह य िसजनाको े मा 

स य रहेको थाहा पाइ छ । भारतीय नेपाली मा  नभएर सम  नेपाली ग ा यानकै िव तार गनमा 

पिन बनारसको अहम भू िमका रहेको छ । यस अविधमा होमनाथ-केदारनाथ खितवड़ा, िचरि जवी 

पौडयाल, च पािण चािलस,े श भु साद ढुं गेल, सदािशव शमा, पहलमानिसंह वाँर, प नाभ 

सापकोटा, ह रहर आ. दी., ल मीदास धान, राम साद स याल आिद ग ा यानकारह ले आ-

आ नो प बाट योगदान िदएका त यह  भेिट छन् । यो काल अनवुादको समय रहेको हँदा ायः 

जसो आ यानकारह का आ यान-लेखनको मूल ोत सं कृत भाषाका आ याना मक कृितह  

रहेको थाहा ला छ । तर शनैः शनैः ती आ यानकारह का स पक र आदान दान बा  संसारिसत 

फरािकलो ब दै गएपिछ अरबी, फारसी र अङ् ेजी ोतबाट आएका कथा- कहानीह  अनुवादका 

मा यम नेपाली भाषामा िभि न थालेको पाइ छ । स दभमा ‘ व थानी तकथा’, ‘नलोप यान’, 

‘देवीभागवत’, ‘सुखाणव, ‘वीरिशखा’ (वीरिस का), ‘शुकबह री’, ‘गुलबकावलीको कथा’, 

‘हाितमताइको कथा’, ‘मधुमालतीको कथा’ इ यािद आ यानह  सं कृत, फारसी र अरबी मूलका 

अनू िदत ग ा यान कृितका नमूनाका पमा रहेको मा न सिक छ ।    

 भारतीय नेपाली ग ा यानको पिहलो नमूनाकृितको पमा अङ् ेज वैयाकरण जे. ए. एटनको 

सन् १८२० मा कािशत याकरण ‘अ ामर अफ िद नेपालीज याङ्वेज’ िभ  कुनै फारसीभाषी 

मु सी ारा लेिखएका तीनवटा छोटा कथाको आफूले गरेको नेपाली अनुवाद संल न पाइ छ । नेपाली 

कथाको ग  भाषाको िवकास पलाई दशाउने ‘मु सीका तीन आहान’ नै मह वपूण मा नुपन ह छ । 

यसरी नै सन् १८२१ ितर इसाई धम चार हेतु  िमसनरीह ारा नेपालीमा अनू िदत भई कािशत 

‘धमपु तक’, ‘सेरामपुर बाइबल’ िभ का ि ीयधमस ब धी कथाह को पिन नेपाली ग  भाषाको 

िवकास र अ ययन स दभमा आ नो छु ै मह व रहेको मा न सिक छ । गु  धानअनुसार ‘सन् 

१८६८ को अविधमा दाज िलङका कृ णलाल नेवारका तीनवटा कृितह  ‘ल मीधम स वाद’, 
‘तुलसी तव’ र ‘बु चान यम ये ‘ल मी धम स वाद’ मा ग ा यानको नमूना ४ पाइने सङ्केत 

य  ग रएको छ ।   

 यसै गरी भारतीय नेपाली ग ा यानको ाथिमककालितर नै दाज िलङका पादरी गङ्गा साद 

धानले बाइबलिभ का कथाह लाई नेपालीमा लेखेको थाहा पाइ छ । 

  
४. गु  धान, सन् २००६, धूिमल पृ , गा तोक, प.ृ स.ं ४१ ।         
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यसै अविधितर देखापन िव ानिवलास (प नाभ सापकोटा) का ‘डा टर सूय साद’, ‘महारानी 

ि यंवदा’ अिन दाज िलङबाट कािशत पिहलो मौिलक उप यास ितमानिसंह लामाको ‘महाकाल 

जासूस’ पिन ग ा यानको उ लेखनीय नमूनाह  हन् । यस अविधमा नेपाली कथा लोककथा मक 

मौिखक प पले फड्को माद ले य वा िलिपव  प धारण गरेको दे न पाइ छ । सु -सु मा 

सं कृत ोतमै आि त रहेको देिखए पिन परवत  कालमा भने फारसी, उद,ू अङ् ेजी आिद 

ोतह बाट समेत िविवध िवषयका िख सा-कहानीह  नेपाली भाषामा िभि ने म थािलएको 

देिख छ । धेरै ज ता आ यानह  बढीजसो धािमक ि ले तजुमा ग रएको र औपदेिशकता र नैितक 

िश ाको बलता रहेको पाइ छ। सं कृत तथा अरबी-फारसी ोतबाट आएका ायः कथाह  

अितर जनापूण, जाद-ूटुना, रह य-रोमा चका मसलाह ले भ रपूण भेिट छन् । सन् १८२० मा 

‘मु सीका तीन आहान’ र ‘धमपु तक’ तथा सन् १८२७ मा ‘सेरामपूर बाइबल’ को काशन 

छापाखानाबाट भएकाले मु ण िविधबाट कािशत थम नेपाली आ यानकृितको पमा यसलैाई 

मा नुपन कुरालाई िविभ न सािह यकारह ले मत कट गरेको दे न पाइ छ । सूयिव म वालीका 

काशन र स पादनमा बनारसबाट कािशत हने पि का ‘गोखाली’ मा धारावािहक पमा कािशत 

भएका शमान धान (पारसमिण धान) को ‘िहर यमयी च र ’ (सन् १९१५) अनूिदत उप यासले 

यस अविधका उप यास लेखन पर परामा जाँगर थपेको थाहा पाइ छ । यसरी ‘िहर यमयी च र ’ 

उप यासपिछ ‘चि का’ मािसक पि का (सन् १९१८) को मा यमबाट केही अनू िदत आ याना मक 

रचनाह  कािशत भएका जा न पाइ छ । जसमा पारसमिण धानकै अनू िदत आ यान ‘राधारानी’, 

र उनका भाइ शेषमिण धानको अनु िदत उप यास ‘बेलायतया ा’ उ लेखनीय दे न पाइ छ । यी 

अनू िदत आ यानह ले भारतमा नेपाली ग ा यान लेखन म िवकासलाई गितमान तु याउनमा 

मह वपूण भू िमका िनवाह गरेका पाइ छ । सन् १९२५ सालदेिख देहरानदू नबाट ठाकुर च दनिसंहको 

स पादनमा कािशत हने ‘गोखा संसार’ तथा सन् १९३२ देिख दाज िलङबाट प साद धानको 

स पादनमा कािशत हने ‘नेपाली सािह य स मलेन पि का’ ले भारतीय नेपाली कथा िवधालाई 

ठूलो टेवा िदएको थाहा पाइ छ । राजे  भ डारीअनुसार ‘गोखा संसार’ सन् १९२७ मा कािशत 

अ नपूणा’ कथाले कथाको व प र ल णको िनकै रा ो योग गरेकोले नेपाली कथा सािह यमा 
आधुिनकताको सू पात यही कथाले गरेको हो भ ने जानकारी पाइ छ । ५ मोहन पी. दाहालअनुसार 

दाज िलङबाट नेपाली उप यास शु  गन ेय पारसमिण धानलाई जा छ जसले बं िकमच द्को 

बङ्गला उप यास ‘िहर मयी च र ’ (सन् १९१५), र ‘राधारानी’ (सन् १९१६) अनुवाद गरेका िथए 

य िप उनको पिहलो मौिलक उप यास चािहँ ितमानिसंह लामाको ‘महाकाल जासुस’ जो सन् 

१९१८ मा कािशत भएको भ ने उ लेख पाइ छ तर यो आजस म अ ा य रहेको  भ ने जानकारी 
पाइ छ । ६ यसरी नै उ रपूव भारत (असम) का उप यासकार धनबहादु र राईको ‘एक थु ँगा फूल’ (सन् 

१९२६) लाई ‘महाकाल जासुस’ पिछको दो ो मौिलक औप यािसक चे ाको पमा मा न   

सिक छ ।   
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 अतः सङ् या मक पमा केही कम देिखए पिन सन् १८२० देिख १९३५ स ममा जासूसी-

ितल मी पर पराको माझबाटै भारतीय नेपाली ग ा यान लेखन पर परामा नीितपरक, धािमक, 

सामािजक र ऐितहािसकताको पुट िलएर कृितह का देखा पन थालेदेिख भन े ग यान लेखनमा 

गित आउन थालेको पाइ छ ।        

  
 ३.३.२ मा यिमककाल (सन् १९३६ – १९६३ स म)       

 नेपाली कथा र उप यास दु वै िवधाह मा आधुिनकता याउने पनारायण िसंह एक सफल 

ग ा यानकार हन् । उनको ‘ मर’ (सन् १९३६) उप यास र ‘कथा नवर न’ (सन् १९५०) ज ता 

कृितह  नेपाली सािह य जगतमा एक अमू य िनिधको पमा रहेको छ । ‘ मर’ उप यासकै भाव 

र प रपाटी अङ्गाली व छ दतावादी औप यािसक धारालाई िनर तरता िदने ममा काशीका 

काशीबहादु र े को ‘उषा’ (सन् १९३८), र ‘वचन’ (१९४४), आसामका बबरबहादु र रानाको 

‘सपना या िवपना’ (सन् १९४८), लैनिसंह बाङ्देलका ‘मुलुक बािहर’ (सन् १९४८), ‘माइतघर’ 

(सन् १९४९), अ छा राई रिसकका ‘लगन’ (सन् १९५५), िशवकुमार राईको ‘डाकबङ्गला’, (सन् 

१९५७), इ  सु दासका ‘मङ्गली’ (सन् १९५८), लीलबहादु र े ीको ‘बसाई’ँ (सन् १९५८), 

कृ णिसंह मो ानका ‘चरणधूली’ (सन् १९५९), ‘अशेष या ा’ (सन् १९५९), मनबहादु र धानको 

‘का छी मैया’ँ (सन् १९६०), रवी कुमार मो ानका ‘वरको भोको भूत’ (सन् १९६२), नरबहादु र 

दाहालको ‘म यरातको तारा’ (सन् १९६३), देवनम देवशाको ‘तूफान’ (सन् १९६३) आिद 

उ लेखनीय पाइ छ ।   

 यस कालमा भारतीय नेपाली उप यास लेखनको तुलनामा भारतीय नेपाली कथाले धेरै गित 

गरेको थाहा पाइ छ । यसै अविधका िसंह-सु दास र राईका नेतृ व र उनीह कै भावमा धेरै 

व छ दतावादी र सामािजक आदश मुख िवषय र धाराका कथाह  लेिखएका देिख छन् । 

पनारायण िसंहको ‘कथा नवर न’ (सन् १९५०), िशवकुमार राईका ‘ ि टयर’ (सन् १९५१), 

जयनारायण िगरीको ‘किसङ्गर’ (सन् १९५१), हाइमनदास राई ‘िकराँत’को ‘चौक दार’ (सन् 

१९५२), काजीमान क दङ्बाको ‘आठ कथा’ (सन् १९५३), देवकुमारी िस हा (पिछ थापा) को 

‘एकादशी’ (सन् १९५४), हाइमनदास राई ‘िकराँत’का ‘अभािगनीको साथी’ (सन् १९५५), 

‘िबनायो’ (सन् १९५६), िशवकुमार राईको ‘या ी’ (सन् १९५६), हाइमनदास राई ‘िकराँत’को 

‘बटुवा’ (सन् १९५७), एम. एम. गु ङको ‘घर संसार’ (सन् १९५८), नरबहादु र दाहालको ‘वर-

िपपल’ (सन् १९५९), ऋिषको ‘स िष’ (सन् १९६०), इ बहादु र राईको ‘िवपना कितपय’ ( सन् 

१९६०), मोहन थापाको ‘िसपाहीको वा नी’ (सन् १९६०), कृ णिसंह मो ानको ‘ ेम, ाि त र 

  
५. राजे  भ डारी, ‘भारतीय नेपाली कथाः एक सव ण’, ा (भारतीय नेपाली कथा िवशेषांक, १९९१),  

    प.ृ स.ं Viii  
६. मोहन पी. दाहाल, सन् २००१, दाज िलङका नेपाली उप यास पर परा र वृित, दाज िलङ,  प.ृ स.ं ६५ ।      
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स य’ (सन् १९६०), इ बहादु र राईको ‘िवपना कितपय’ (सन् १९६०), हाइमनदास राई 

‘िकराँत’को ‘आँधी-बेहरी’ (सन् १९६१), वीरिव म गु ङको ‘अमर ण’ (सन् १९६१), 

दु गा साद े  ‘उपे ’ को ‘स झनाको बादल’ (सन् १९६२), िव म ‘ पासा’ को ‘ यो अतीतःयो 

वतमान’ (सन् १९६२), िफिलप गु ङ र नरे  मबङ्गसाको ‘अ मङ्गल’ (सन् १९६२), ेम 

यो जनको ‘आँखी याल’ (सन् १९६२), ेम थापाको ‘ ेम- मारक’ (सन् १९६२), असीत राईको 

‘बस त राग’ (सन् १९६३), भाइच द धानको ‘म मरेको छैन’ (सन् १९६३), डी. तामाङ 

‘अि न’को ‘दश-िदशा’ (सन् १९६३), बी. बी. रानाको ‘उपहार’ (सन् १९६३), िनमािछ रङ शेपाको 

‘जीवनको नयाँ मोड’ (सन् १९६३), ेम िसंहको ‘आजको दु िनया’ (सन् १९६३), गु राज 

अिधकारीको ‘घर - वाई’ँ (सन् १९६३), च काश नेपालीको ‘ ितकार’ (सन् १९६३) आिद 

यस कालका उ लेखनीय कथाकृितह  हन् । यसरी नै दाज लङदेिख बािहर असम-पूवा चल 

े ितर पिन नेपाली कथाले फि टने मौका पाएको देिख छ । यहाँका राम साद उपा याय ( वाली), 

टंकनाथ उपा याय, ह र साद ‘गोखा’ राई, लीलबहादु र े ी, िव णलुाल उपा याय आिद 

कथालेखकह को स यता र योगदान दे न पाइ छ ।   

 भारतीय नेपाली प -पि काह को काशनले पिन यस अविधका कथा लेखनलाई गित दान 

गरेको देिख छ । जसमा काशीबहादु र े को स पादनमा वाराणसीबाट कािशत ‘उदय’ (सन् 

१९३७), पनारायण िसंहको स पादनमा गोखा दु ःख-िनवारक स मेलन, दाज िलङबाट कािशत 

‘खोजी’ (सन् १९४०), अिखल भारतीय गोखा िलगको मुखप का पमा सन् १९४५ जनवरीदेिख 

काले पोङबाट कािशत ‘गोखा’ ( पाि क र पिछ सन् १९४८ देिख सा ािहक), दाज िलङबाट 

कमल शमा, न द वज राई, ल मण तामाङ र रामच  तामाङको संयु  स पादनमा कािशत 

कथा धान पि का ‘हा ो कथा’ (सन् १९४९), पारसमिण धानको स पादनमा दाज िलङबाट 

कािशत ‘भारती’ (सिच  मािसक) (जून, सन् १९४९), ल मी साद देवकोटाको स पादनमा 

बनारसबाट कािशत ‘युगवाणी’ (फे ुअरी, सन् १९४८), िशलाङको भोलानाथ गु ङको 

स पादनमा कािशत ‘आसाम गोखा’ (सन् १९५६), दरङ नेपाली भाषा चार सिमित-असमबाट 

पु पलाल उपा याय, दु वासा उपा यायको स पादनमा कािशत ‘ पू ’ (सन् १९५६), तेजपुर 

नेपाली छा  सङ्घको ह तिलिखत मुखप का पमा कािशत ‘ भात’ (सन् १९५६), 

िसि कमबाट लाल देवसा, रामद लाल ठाकुर आिदको स पादनमा कािशत ‘सुनाखरी’ (सन् 

१९५६), िदनेशकुमार खािलङ्गको स पादनमा िम रक, दाज िलङबाट कािशत ‘िदयो’ (सन् 

१९५६), पि म बङ्गाल सरकारको सूचना तथा सं कृित िनकायबाट कािशत ‘पि म बङ्गाल’ 

(सन् १९५६), अपतन सािह य प रषद्को देखरेखमा काशीराज धानको स पादनमा िसि कमबाट 

कािशत ‘क चनजङ्घा’ ( १५ से टे बर, सन् १९५७), सु ी नरा गु ङको स पादनमा कािशत 

‘पू िणमा’ (सन् १९५८), गुमानिसंह चामिलङको स पादनमा दाज िलङबाट कािशत ‘सािह य 

सङ्गम’ (सन् १९५९), सूयिव म वाली, धरणीधर शमा कोइराला र पारसमिण धानको यासमा 
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 नेपाली सािह य स मेलन-दाज िलङबाट कािशत ‘िदयालो’ (नोभे बर, सन् १९५९), नेपाली छा  

सङ्घ, िडगबोईको देखरेखमा भीम साद जैसी र गौरादेवी सुवेदीको स पादनमा असमबाट कािशत 

‘कोिपला’ (वािषक पि का), (सन् १९६०), लामिडङ, नौगाउँ (असम) बाट के. बी. नेपालीको 

स पादनमा कािशत ‘िब द’ु (सन् १९६२) आिद मुख रहेको पाइ छ ।     

 व तुतः यस अविधका ग ा यान लेखनमा िवशेष गरी ेम- ीित, घात-संघात, सामािजक 

जनजीवनका सम या, उकाली-ओरालीका अनुभव-अनुभू ित य  गन तथा आदशवाद, यथाथवाद 

ज ता वृितगत िवशेषता रहेको दे न पाइ छ ।     

 
३.३.३ आधुिनककाल वा योगकाल (सन् १९६४ देिख १९८९ स म)         

 आधुिनक कालमा आएर भारतीय नेपाली ग ा यानलाई नेतृ व गन ग ा यानकार इ बहादु र 

राई नै रहेको जा न पाइ छ । उनको ‘आज रिमता छ’ (सन् १९६४), उप यासले लेखन-शैलीमा नया ँ

िविध-प रपाटीलाई अङ्गालेको दे न पाइ छ । साथै तुत उप यासको िवषयव त,ु सामािजक, 

राजनैितक तथा ऐितहािसक पृ भू िममा आधा रत दे न पाइ छ । यस अविधका अ य उ लेखनीय 

औप यािसक कृितह मा अ छा राई रिसकका ‘दोभान’ (सन् १९६४), काश कोिवदका ‘सङ्गम’ 

(सन् १९६४), ‘सीमा’ (सन् १९६४), र ‘नोयो’ (सन् १९६४), सु रेश राईको ‘ ाि त’ (सन् १९६४), 

पा रजातको ‘िशरीषको फूल’ (सन् १९६५), रवी कुमार मो ानको ‘दु ई पात एक सुइरो’ (सन् 

१९६५), गोपाल गु ङको ‘शेषया ा’ (सन् १९६५), के. बी. नेपालीका ‘मेरो घर संसार’ (सन् 

१९६५) र ‘समपण’ (सन् १९६६), सु रेश राईको ‘भोकाएको मा छे’ (सन् १९६६), अिसत राईको 

‘ ि हीन ि ’ (सन् १९६६), कृ णिसंह मो ानको ‘जीवन प र मा’ (सन् १९६७), इ  सु दासको 

‘जुनेली रेखा’ (सन् १९६८), काश कोिवदका ‘अक  ज म’ (सन् १९६८), वीरे  सु बाको ‘मूल 

सडकितर’ (सन् १९६८), ह र ब जनको ‘शोकेशिभ को िज दगी’ (सन् १९६८), जी. िछ रङको 

‘यु  र शाि त’ (सन् १९६८), सुवास िघिसङका ‘लुङखुम या प’ (सन् १९६९), ‘अिजला’ (सन् 

१९६९), अिसत राईको ‘समाि  एउटा युग एउटा संसार’ (सन् १९६९), सुवास िघिसङको ‘मने’ 

(सन् १९७०), सु रेश राईको ‘पराधीन हामी िसपाहीह ’ (सन् १९७०),  असीत राईका ‘िवचार पात 

ज तो झन जीवन’ (सन् १९७०), ‘िज दगीको संघष’ (सन् १९७०), ‘अि त वको खोज’ (सन् 

१९७०), सु रेश राईको ‘िठहीको रात’ (सन् १९७०), न द हाङ्िखमको ‘लाश’ (सन् १९७०), 

समीरण ि यदश को ‘बिलवेदी’ (सन् १९७०), आन ड रोङगोङको ‘अमर साँझ’ (सन् १९७०), 

स रता धानको ‘अचना’ (सन् १९७०), ओिकयामा वाइनको ‘नागबेली’ (सन् १९७०), सुवास 

िघिसङको ‘फूलमाया’ (सन् १९७१), अजुन िनरौलाका ‘िश रषको बतास’ (सन् १९७१), न द 

हाङ्िखमको ‘अक  अनुहार’ (सन् १९७१), समीरण ि यदश को ‘पोिखएको िज दगी’ (सन् 

१९७१), हक यो जन ‘िवरही’ को ‘दु ई मुहान एक ोत’ (सन् १९७२), असीत राईको 

‘िवशृङ्खलता’ (सन् १९७३), मोहन दु खुनको ‘क वयता’ (सन् १९७३), र ‘बौरा’ (सन् १९७५),  
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जय धमलाका ‘अधलो समाज’ (सन् १९७५), ‘रातो िमिन कट’ (सन् १९७६), िपटर जे काथकको 

‘ येक ठाउँ येक मा छे’ (सन् १९७७), ओिकयामा वाइनको ‘सुनाखरी’ (सन् १९७८), मोहन 

दु खुनको ‘झरीबतास र फागुन’ (सन् १९७९), अिसत राईका ‘य णा’ (सन् १९८०), शरद छे ीको 

‘अनुनाद’ (सन् १९८०), गोिव द शमाको ‘लड्न ज मेकाह ’ (सन् १९८०) भगीरत रावतको ‘वास 

सि करहेछ’ (सन् १९८१), शेरमान थापाको ‘प थर बो छ’ (सन् १९८१), इ  सु दासको ‘िनयित’ 

(सन् १९८२), िव मवीर थापाको ‘िवगतको प रवेशिभ ’ (सन् १९८३), म ये  धानको 

‘नीलक ठ’ (सन् १९८४),  िव मवीर थापाको ‘िट टादेिख सतलजस म’ (सन् १९८६), अिसत 

राईको ‘नयाँ ि ितजको खोज’ (सन् १९८७), तुलसी क यपको ‘संक प’ (सन् १९८८), 

लीलाबहादु र ीका ‘अतृ ’, (सन् १९८८) र ‘ पु को छेउछाउ’ (सन् १९८८) आिद मुख 

रहकेा भेिट छन ्।  

  यसै अविधमा िसि कमबाट यहाँका गङ्गा ‘क ान’ कृत ‘िनदयी’ (सन् १९६७) िसि कमको 

पिहलो औप यािसक कृित र गङ्गा ‘क ान’ पिहलो िसि कमेली उप यासकार रहेका देिख छन ्भने 

गङ्गाकै अ य कािशत उप यासह मा ‘िजउँदो लाश’ (सन् १९७०), ‘मह वहीन कुमारी व’ (सन् 
१९७४), आिद भेिट छन् । ७  यस कालमा देखापन अ य उप यासकार र उप यासह मा अजुन 

िनरौलाको ‘घाम डुबेपिछ’ (सन् १९७६), आर. के. धानको ‘िनलम’ (सन् १९७८), मदन राईको  

‘नीला’ (सन् १९७९), सुवास दीपकको बाल उप यास ‘अिभषेक’ (सन् १९८०), चुिनलाल 

िघिमरेको ‘पापी’ (सन् १९८०), राधाकृ ण शमाको ‘भ न नसकेका कुरा’ (सन् १९८१), अिन राज. 

के. े को (ह तिलिखत) ‘सानो कुरा’ आिद उ लेखनीय पाइ छ । यसरी नै असम-

पूवा चलितरबाट उप यास लेखन कायमा अहम योगदान पु  याउने सजकह मा काशीराम सुवेदी 

( ितदान), के. बी. नेपाली (मेरो घर मेरो संसार, समपण, त ीर एक रातको), शेरमान थापा (प थर 

बो छ - सन् १९८२), िव मवीर थापा ( िवगतको प रवेशिभ  - सन् १९८२, िट टादेिख 

सतलजस म ),लोकनाथ उपा याय चापागाई ँ (आँधी - सन् १९९९), स त कुमार देवान (पहाड़ 

पवत, कथा ब ल शु  ह छ), रोिहत गौतम (अि न थान), च े र दु बे (देशको माटो, िज दगीको 

बाटो), मोहन कुमार े  (सानी आमाको छोरो), काश सुवेदी (डोबह ), गुनु  घत (वैरागी, चोखो 

माया, ायि त, सपना आिद), ह र अिधकारी (मु टुिभ को ितसना), आिद मुख रहेका  पाइ छन ् ।      

 अतः यस अविधमा लेिखएका अिधकांश उप यासह ले दाज िलङका िचयाबारीह का 

िकनारीकृत नेपालीह को जीवनको यथाथ िच ण गरेको दे न पाइ छ । िच हारीको स कटमा परेका 

नेपालीह ले जातीय अि मताकालािग यु रत सङ्घष गरेका कथाह  र सातै दाज िलङमा 

िचयाखेतीको थापनाकालदेिख नेपालीह को जीवनगाथा िचयाको बोटसँगै गाँिसएर आएको हनाले 

यससँग स ब  नेपालीह को सङ्घषशील जीवन भोगाइका कथा यथालाई नै यी उप यासकारह ले 

७. दीपक ितवारी, सन् २०१५, ‘िसि कमेली नेपाली उप यासः एक अ ययन’, आधुिनक भारतेली नेपाली  

     उप यास, (स पा. - िदलकुमार धान), वीरपाडा, प.ृ स.ं १०८  ।            
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आ ना उप यासमा उतारेका देिख छन ् । यस अित र  कितपय उप यासह ले यु परक 

िवषयह लाई औप यािसकता दान गरी भारतीय गोखाह को बहादु री, देशको सीमा 

सुर ाकालािग िदइएको योगदानको िच णका साथै यु को प रणामबाट जि मएका नेपाली जीवनका 

िवसङ्गितपूण प लाई पिन आ यानी प दान गरेको भेिट छ । यस कारका िवशेषता वोध गराउने 

औप यािसक कृितह मा काश कोिवदका ‘नोयो’ (सन् १९६४), जी िछ रङको ‘यु  र शाि त’ 

(सन् १९६८), सुवास िघिसङका ‘लुङखुम या प’ (सन् १६९), ‘अिजला’ (सन् १९६९), अिसत 

राईको ‘समाि  एउटा युग एउटा संसार’ (सन् १९६९), समीरण ि यदश को ‘बलीवेदी’ (सन् 

१९७०), न द हाङ्िखमका ‘लाश’ (सन् १९७०), ‘अक  अनुहार’ (सन् १९७१) उ लेखनीय 

पाइ छन् । गितवादी वर र शैलीका उप यासह मा सु रेश राईका ‘ ाि त’ (सन् १९६४), 

‘भोकाएको मा छे’ (सन् १९६६), ‘पराधीन हामी िसपाहीह ’ (सन् १९७०), वीरे  सु बाको ‘मूल 

सडकितर’ (सन् १९६८), मोहन दु खुनका ‘क यता’ (सन् १९७३), ‘बौरा’ (सन् १९७५), र 

‘झरीबतास र फागुन’ (सन् १९७९), अिसत राईका ‘ ि हीन ि ’ (सन् १९६६), ‘िज दगीको संघष 

अि त वको खोज’ (सन् १९७०), ‘य णा’ (सन् १९७०), ‘नयाँ ि ितजको खोज’ (सन् १९८७), 

हक यो जनको ‘दु ई मुहान एक ोत’ (सन् १९७२), जय धमलाको ‘अघलो समाज’ (सन् १९७५), 

गोिव द शमाको ‘लड्न ज मेकाह ’ (सन् १९८०) आिद मुख देिख छ । यसरी नै बालसािह यको 

फाँटमा बालउप यास लेखनको वाह पिन यस अविधमा उ लेखनीय पमा बढ्दो पाइ छ । यस 

स दभमा बाल उप यासकार सुवास दीपकको ‘अिभषेक’ (सन् १९८०), र गीता उपा यायको ‘आमा 

म फ ट भए’ँ (सन् १९८७) आिद मुख कृितह  हन् ।   

 यसै गरी कथा लेखनको े मा सन् १९६४ देिख सन् १९८९ िभ  देखापन उप यासकार र 

औप यािसक कृितह मा हक यो जन ‘िवरही’ को ‘शेष उपहार’ (सन् १९६४), सु रेश राईको ‘स  

सु रेश’ (सन् १९६४), मायादेवी सु बाको ‘िबलौना’ (सन् १९६४), ल मीदास ब नेतको ‘ मृित’ 

(सन् १९६४), समीरण छे ी ‘ि यदश ’को ‘फुटेको मु रली’ (सन् १९६४), दावाको ‘चुनौती’ (सन् 

१९६४), अगमिसंह िगरीको स पादनमा कािशत सामू िहक कथासङ् ह ‘इ ेणी’ (सन् १९६४), 

नरबहादु र दाहालको स पादनमा कािशत सामू िहक कथासङ् ह ‘हा ो पुकार’ (सन् १९६४),   

बालकृ ण पराजुलीको स पादनमा कािशत सामू िहक कथासङ् ह ‘कुमु िदनी कथाकु ज’        

(सन् १९६४), धनवीर पुरीको ‘ यो फे र फकन’ (सन् १९६४), दशरथ सु बा ‘फागो’ (सन् १९६४) 

आिद। गनु िसंह गु ङको ‘या ामा’ (सन् १९६५), च कला नेवारको ‘ममता’ (सन् १९६५), 

ह र  बमजनको ‘आ नै डायरीःआ नै कहानी’ (सन् १९६५), जगत छे ीको ‘अ त ’ (सन् 

१९६५), सु रेश राईको ‘एउटा लाजको कुरो’ (सन् १९६५), हरीश बमजनको ‘१००० को नोट’ (सन् 

१९६५), नारादकुमार छे ीको ‘िपपासा’ (सन् १९६५), काश राई ‘कोिवद’को ‘चोट’ (सन् 

१९६५), काश ‘रेखा’ (सन् १९६५), जगत छे ीको स पादनमा कािशत सामु िहक 

कथासँगालो‘एक बोटः बाह थुङ्गा’ (सन् १९६५) आिद । टी. आर. िदयालीको ‘ठूलो घरक  छोरी’ 
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(सन् १९६६), गाि यल राणाको ‘आहित’ (सन् १९६६), िदल सु बाको ‘एक खोलाको दु ई 

िकनारा’ (सन् १९६६), रािधका रायाको ‘ितमी नगएक  भए’ (सन् १९६६) आिद। इ  सु दासको 

‘रानीखोला’ (सन् १९६७), समीरण छे ी ‘ि यदश ’को ‘असफल िच कार’ (सन् १९६७), काजी 

धानको ‘आठ घ टा’ (सन् १९६७), हरीश मो ान ‘अ लारे’ को ‘तथागत’ (सन् १९६७), 

जीतमान राईको ‘प र य ा’ (सन् १९६७), मोहन िवरहीको ‘गरीबको आँस’ु (सन् १९६७), गोपाल 

गु ङको ‘शेष ’ (सन् १९६७), असीत राईको ‘अ ले निचनेको ‘म’ (सन् १९६७), ह रमदन 

गु ङको ‘सुनको चुरा’ (सन् १९६७), एडोन रोङगोङको ‘िबपना हार’ (सन् १९६७), जी. िछ रङको 

‘कलाकार’ (सन् १९६७) आिद। नकुल ‘काजी’को ‘जीवन- ’ (सन् १९६८), सूयकुमार सु बाको 

‘एक योग : एक खोजी’ (सन् १९६८), ए. बी. गहतरारजको ‘का छी सानी’ (सन् १९६९), न द 

हाङ्िखमको ‘ ीितका िच ीह ’ (सन् १९६९), समीरण छे ी ‘ि यदश ’को ‘पोिखएको िज दगी’ 

(सन् १९६९), धनहाङ सु बाको ‘हिसना’ (सन् १९६९), िवनोदकुमार राईको ‘जीवन अिन सङ्घष’ 

(सन् १९६९), रामलाल अिधकारीको ‘आफै ज मेकाह ’ (सन् १९६९), गजे भूषण दाहालको 

स पादनमा कािशत सामू िहक कथासँगालो ‘जूनक री’ (सन् १९६९), वीरिव म गु ङको 

स पादनमा कािशत सामू िहक कथासँगालो ‘तीन ितया तीन’ (सन् १९६९) आिद। कुमार 

िघिसङको ‘ ख’ (सन् १९७०), न द हाङ्िखमको ‘उ मु ि ’ (सन् १९७०), के. बी. नेपालीको 

‘क पना’ (सन् १९७०), ेम यो जनको ‘जीवनका पाइला’ (सन् १९७०), उदयकुमार धानको 

‘एक थोपा पानी’ (सन् १९७०), पूण राईको ‘िसमलको भुवा’ (सन् १९७०), सु रेश राईको ‘मेरो 

हजुरका कथा’ (सन् १९७०), युवराज शमा का लेको ‘ याँिकएको किसङ्गर’ (सन् १९७०), 

वस तकुमार राईको ‘मु टुको बह’ (सन् १९७०), एडोन रोङगोङको ‘साना-ठूला ताराह ’ (सन् 

१९७०), खुशनारायण धानको ‘दु ःख पी आँस’ु (सन् १९७०), भरत सु बा र रामकुमार सु बाको 

सङ्कलनमा कािशत ‘आ बखडा’ (सन् १९७०) आिद। मोहन ठकुरीको ‘मेरो अँगालोको रात’ 

(सन् १९७१), िदल साहनीको ‘युगपु ष’ (सन् १९७१), मिण राईको ‘ह रयो पोते’ (सन् १९७१), 

शरद् कुमार छे ीको ‘िब बहीन ितिब ब’ (सन् १९७१), आई. के. िसंहको ‘ यो रात फे र आउँदैन’ 

(सन् १९७१), जय धमालाको ‘चा लता’ (सन् १९७१), ेम गु ङ र वीरका त िसंहको 

‘िचहानकको फूल’ (सन् १९७१), इ बहादु र राईको ‘कथा था’ (आयामेली कथा र िवचारसँगालो, 

सन् १९७२), पूण रीईको ‘िसमलको भुवा’ (सन् १९७२), शरद्  छे ीका ‘िव ब- ितिव ब’ (सन् 

१९७२), ‘कथा मृित’ (सन् १९७३), धनवीर पुरीका ‘घरिभ को पखाल’ (सन् १९७४), सानु  

लामाको ‘कथा - स पद’ (सन् १९७४), रामलाल अिधकारीको ‘थिमनी का छी’ (सन् १९७९), 

शरद्  छे ीको ‘बाईसधारा’ (सन् १९७८), आई. के. िसंहको ‘ढुङगा, बालुवा अिन माटोको सङ्गम’ 

(सन् १९८०), पूण सु बाका ‘अ मेघ य का घोडाह ’ (सन् १९८०), माधव बुढाथोक को ‘अझै 

धुवाँ आइरहे यो’ (सन् १९८१),माया ठकुरीको ‘साँघु  तरेपिछ’ (सन् १९८१), शरद्  छे ीको ‘तरल  
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कथाह ’ (सन् १९८३), मोहन ठकुरीको ‘ ाङ्ओभर’ (सन् १९८३), िकताबिसंह राईको ‘पहलो 

गुलाफको फुल’ (सन् १९८३), सु रेश राईको ‘पोखरीिभ ’ (सन् १९८३), कण थामीको ‘अिन 

बादल यसरी फािट छ’ (सन् १९८४), ‘नँया बाटो’ (सन् १९८४), िव दया सु बाको ‘कथा म’ (सन् 

१९८४), शरद्  छे ीको ‘च यूह’ (सन् १९८५), पूण राईका ‘ग लीग ली ाि तको उ ोषणा’ 

(सन् १९८५), र ‘बालुवाको अक  तह’ (सन् १९८५), इ बहादु र राईको ‘कठपुतलीको मन’ 

(लीलावादी ि चेत वा िस ा तमा आधा रत कथासङ् ह, सन् १९८६), मिणकुमार धानको 

‘आज रिमता छैन’ (सन् १९८६), समीरण छे ी ‘ि यदश को’ ‘अक  मा छे’ (सन् १९८७),  शरद 

छे ीको ‘समय र बाँसुरीको धुन’ (सन् १९८८) आिद कृितह  उ लेखनीय रहेका पाइ छन् । यसै गरी 

यस अविधका अिधकाङ्श कृितह  वछ दतावाद, यथाथवाद, अितयथाथवाद, आदश मुख 

यथाथवाद, िवसङ्गितवाद, अि त ववाद, मनोिव ेषणवाद आिद वृि मा आधा रत रहेका   

पाइ छ ।  

 व तुतः यस अविध भारतीय नेपाली ग ा यान लेखन े मा चुर मा ामा कृितह  िसजना 

ग रएको एवम् कािशत भएको पाइ छ । यसरी यी कृितह ले भारतीय नेपाली सािह यलाई समृ  

पान शंसनीय काय गरेको मा न सिक छ ।       

  

 ३.३.४ उ र-आधुिनककाल वा उ र- योगकाल (सन् १९९० देिख यता)      

 इ बहादु र राईको लीला लेखनसँगसँगै भारतीय नेपाली ग ा यान लेखनको िदशामा उ र-

आधुिनककाल वा उ र- योगकालको शु वात भएको मािन छ । उ र-आधुिनककाल वा उ र-

योगकालमा आएर देखापन दाज िलङबाट कािशत उप यासह मा ेम धानको ‘उदासीन 

खह ’ (सन् १९९९), र ‘ योगको मेिसन’ (सन् १९९९), िव ा सु बाको ‘अथाह’ (सन ्

१९९९), ब ीनारायण धानको ‘मौली’ (सन् १९९३), र ‘भुमरी’ (सन् २००२), िव ा सु बाको 

‘नगमन’ (सन् २००६),  दीप गु ङको ‘पो टर र लात’ (सन् २०१०) आिद उ लेखनीय रहेको 

पाइ छ । यसरी नै िसि कम े बाट सिवता चामिलङकृत ‘ ती ा’ (सन् १९९०), भीम दाहालको 

‘अभी को खोज’ (सन् १९९२), न दु  दु तराज ‘िनशा’को ‘अमर उपहार’ (सन् १९९२), ेम 

थुलुङको ‘ यागप ’ (सन् १९९४), आर. के. धानको ‘अमर उपहार’ (सन् १९९४), धरणी 

यौपानेको ‘अधुरो सङ्गम’ (सन् १९९४), िज. आर. खुलालको ‘बालिववाह’ (सन् १९९६), िस. 

िप. देवानको ‘प रवतन’ (सन् १९९६), च पािण भ राईको ‘शि को खोज’ (सन् १९९८), सानु  

लामाको ‘िहमालचुली’ (सन् १९९८), स तोष गु ाको ‘िवयोग’ (सन् १९९८), किपलमिण 

अिधकारीको ‘दु खेको चोट’ (सन् १९९९), वि तका छे ीको अनु िदत उप यास ‘सती’ (सन् 

१९९९), स तोष गु ाको ‘िवयोग’ (सन् २०००), िट. िब. च  सु बाको ‘जीवनदेिख धेरै टाढ़ा’ (सन् 

२०००), उपमान ब नेत ारा अनू िदत ‘लालरेखा’ (सन् २००१), सुवास दीपक ारा अनू िदत ‘पल-  
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िवपल’ (सन् २००१), भीम दाहालको ‘ ोह’ (सन् २००२), डुकनाथ नेपालको ‘भीड’ (सन् 

२००२), जोयेल िव को ‘ या टन बड़ा’ (सन् २००२), सुवास दीपक ारा अनू िदत ‘कमालपुरको 

चम कार’ (सन् २००३), स तोष गु ाको ‘ ती ा’ (सन् २००४), गङ्गा ‘क ान’ को ‘इ द’ु (सन् 

२००४), मु ि नाथ पोखरेलको ‘बाचा’ (सन् २००४), भीम दाहालको ‘िव ोह’ (सन् २००५), 

पारसमिण ‘शम’को ‘ल यितर’ (सन् २००६), एम. िड. काक को ‘िसंहासन’ (सन् २००६), एम. 

एस. खानको ‘क णा सागर’ (सन् २००८), गोवधन बाँ तोलाको ‘तर मन आ नै हो’ (सन् 

२००८), बेनकुमार राईको ‘ि ितजः एक आकाङ् ा’ (सन् २००८), िज. आर. खुलालको 

‘शरदऋत’ु (सन् २००८), शङ्करदेव ढकालको ‘कालोभारी’ (सन् २००८), नीरबहादु र शङ्करको 

‘ ेम ती ा’ (सन् २००९), गहर ‘उदासी’को ‘अक  ती ा’ (सन् २०११), इि दरा ‘ि टफन’ को 

‘कमयोगी अ बेडकर’ (सन् २०१२) आिद औप यािसक कृितह  मुख रहेको दे न पाइ छ । यस 

अविधमा स य रहने कथाकारह मा शरद छे ी, गु  धान, दीप गु ङ, िव ा सु बा, स जय 

िव , उदय थुलुङ, कालुिसंह रणपहली, िदनेश खाती, इ बहादु र गु ङ, इ बहादु र छे ी, आई. के. 

िसंह, कण थामी, इ मिण दनाल, मनोज यो जन, मायादेवी यो जन, च  शमा, िनमा िनची शेपा, 

िस ाथ राई, काश हांगिखम, गौरी ने बाङ, माधव बुढ़ाथोक , डेशल राई, भानु  छे ी, रोिबन नेचाल 

राई, सुिम ा अिवरल, सुरज धड्कन, राजबहादु र राई, कुमार चामिलङ, गोपीच  धान, पदमबहादु र 

राई, िमङ िलवाङ, अनमोल थापा, सुवास सोताङ, नीना राई, नीरज थापा, सा  ले चा, िवजय 

सुवेदी आिद मुख देिख छन् । िसि कमका ऊजावान कथाकारह मा केदार गु ङ, गहर उदासी, 

वीण राई ‘जुमेली’, िछ रङ पा जो शेपा, कमला आँस,ु बेनिसंह राई, सुधा राई, िथ साद नेपाल, 

खुसे  राई, उपमान ब नेत, चुिनलाल िघिमरे, टेकबहादु र गु ङ तामी, च साद रजाल, िदलु  

मा के, देवकुमार दु मी, णय लािमछान,े आय लािमछान,े िवजयकुमार सु बा, धन ‘िनद ष’ सु बा, 

वीरभ  काक ढोली, ु व लोहागण, गोबरधन बा तोला, िवनोद सोरक , दलमान मु िखया पीर,  

पौडयाल, थमन नौबाग आिद मुख रहेका थाहा देिख छ। यसै गरी असम-पूवा चलबाट यस अविध 

जीतबहादु र सुनार, खड़कराज िगरी, अनािमका राई, शाि त थापा, मु नी सापकोटा आिद स य 

कथा सजकह का पमा रहेको दे न पाइ छ ।  

  उ र-आधुिनककाल वा उ र- योगकाल (सन् १९९० देिख आजस म) को स दभमा भारतीय 

नेपाली ग ा यान लेखनमा चिलत प रपाटीभ दा िभ न कथानक, कथानक-िव तारयोजना, 

तु ितिश प, कायपीिठका (Setting), सारव तु  (Theme)- रोजाइ तथा नवीन भािषक बुनोट (वा 

िव यास) देखा पदछ, जसले गदा ती ग ा याना मक कृितह लाई प रपाटीब भ दा िभ नै िक ामा 

राखेर अ ययन गनु  पन ह छ ।  आजको ग ा यान लेखनको या ा अलेखन (Anti-creation) को 

िदशाितर बढ़ीसकेको भेिट छ । आजको युगअनुसार पर प रत उप यासले नयाँ औप यािसक व प 

हण गरी अउप यास (Anti-novel), अिधउप यास-पराउप यास (Meta-fiction), अितउप यास 

(Surfiction) अिन सू उप यास (Knot writing) आिद योगशील लेखनितर अ सर भइरहेको 
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थाहा पाइ छ । अतः भारतीय नेपाली ग ा यानको प र े यमा सव थम भएर देखापन दीप 

गु ङको ‘पो टर र लात’ (सन् २०१०) उप यास पिहलो सू  उप यासको नमूनाको पमा रहेको 

पाइ छ । उप यास लेखनको तुलनामा सन् १९९० को दशकदेिख यता भारतीय नेपाली कथामा क य 

र िश प दु वैको योगमा िविवधता आएको पाइ छ । यस अविधमा रोमाि टक, सामािजक, 

यथाथवादी तथा मनोिव ेषणा मक वृि का कथाकृितह  भ दा बढ़ी योगमूलक कथाह , 

अि त व-िच तनयु , िन सारतावोधी, िवसंगितवोधी तथा गितवादी ज ता िच तनयु  कथाह  

पिन लेिखएका र लेिख दै गरेका भेिट छन् । नेपाली कथामा लामा कथा, कथानकिवहीन कथा 

(Plotless Story)  र अकथा (Anti-Story), मु क लेखनकै प रपाटीमा लेिखए झ ला दो साना 

कथा र लघु  कथा आिदको योगह  हदँै आएको पाइ छ । आजका कथा सजकह मा कितपय 

इ बहादु र राई ारा कथामा थािलएको िवचारसिहतको नवीन योग (आयािमक लेखन तथा लीला-

लेखन) बाट अिभ े रत ब दै एवम् कितपयह  भने य  िवचार र दशन र योगको प रपाटीभ दा 

अलग उिभएर िव सािह यमा देखा प ररहेका नवीन िच तन, नयाँ वैचा रक ऊजा, नौला सं रचना, 

नौला कथानक, पिव यास, िश प-शैलीलाई आ नै अ ययन-मनन ारा आ मसात् गरी कथा 

रचनामा योगरत् हँदै गरेका दे न पाइ छ ।     
   

३. ४ िन कष-   

 भारतीय नेपाली ग ा यानको पृ भू िम र यसको िवकासपर परालाई हेदा उप यास - लेखन भ दा 

कथा लेखन सािह य बढ़ी फ टाएको थाहा पाइ छ । भारतीय नेपाली कथाको इितहासमा पचासको 

दशकदेिख सन् २००८ सालस म २५० भ दा अिधक कथासङ् ह  कािशत पमा भेिट छन ्भने 

उप यासको चािहँ हालस म गणना गन नसिकएको देिख छ । यसै गरी भारतीय नेपाली ग ा यान 

पर परामा मा यिमककाल (सन् १९३६ देिख १९६३ स म) को अविध सबैभ दा बढ़ी भावशाली 

रहेको थाहा ला छ । िकनिक यस कालमा सुधारवादी, आदशवादी एवम् धािमक औपदेिशक 

व पलाई मशः या दै व छ दतावादी-यथाथवादी धाराितरको सङ्केत ग ा यानह मा 

देखापद गएको भेिट छ । ग लेखन े मा न बेको दशकदेिख भारतीय नेपाली ग ा यानले िव  

सािह यलाई अङ्गालेर समसामियक सािहि यक मू य र मा यतालाई आ मसात गद िवसङ्गितवाद, 

अि त ववाद, गितवाद, अितयथाथवाद इ यािद वादह लाई लेखनको िविवध नव योगह मा 

नारी मू य, िकनारीकरण, सबलटन, डाय पोरा, लोकि य सािह य अ ययन, समाजशा ीय 

अ ययन, मानवशा ीय अ ययन, ऋतुपरक अ ययन, यु परक अ ययन, औपिनवेिशक मू य, 

आ चिलक प रवेश िवमष आिद िस ा तह लाई समेत आधार गरी भारतीय नेपाली ग आ यान 

लेखनको पर परा नवीन व प र नयाँ िदशा दिशत गन अ सर रहेको देिख छ । यस बाहेक 

भारतीय नेपाली जन जीवनको असुर ा- वोध, कु ठा, आिथक कमजोरीबाट उ प न क ण 

जीवनशैलीको सम या, सामािजक कुसं कार र ढ़ी, रितरागा मक अनुभू ित, दैिनक सङ्घषबाट 
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उ जेका मानिसक अव था, भावुकतापूण जीवन ि , सामा य िव ोह चेतना इ यािद िवषयव तुलाई 

पिन ती ग ा यानह ले दिशत गन स म रहेको भेिट छ ।          

    

३.५ ग ा यानको सै ाि तक व प           

३.५.१ ग को प रभािषत व प       

 ‘ग ’ भ नाले ‘प  बाहेकको रचना िवशेष ोकव  नगरेर रचना ग रएका’ ८ भनी सं कृत 
नेपाली श दकोष-ले बताएको देिख छ । सं कृत भाषामा ‘ग ’ अिन अङ् ेजी भाषामा ‘ ोज’ 
भनेर बु िझन ेश दलाई हबट रडको इङ्िलस ोज टाइल-ले ‘सािह यमा छ दलाई ितर कार गद 
लयको िविवधतालाई आ मसात गन’ ९ भनरे ‘ग ’ को जानकारी गराएको भेिट छ । यसरी नै ‘का य 
वा सािह यका सं रचना मक िश प तथा शैलीिवशेषको िवभािजत भेदम ये एक, छ द र लयको 
औपचा रक ब धनमा आधा रत नभएको भेद’ १० भनेर नेपाली वृहत श दकोश-मा अथाइएको 
पाइ छ । प  सािह य िवपरीत श द योजना, वा य िव यास, ब धगत् संशि  ि कोण आिद 

ात य त व िनिहत रहने सूचना मक सािह यको एउटा िवधा िवशेष नै ग  हो ११ भ न े धारणा 
घन याम नेपालले य  गरेको पाइ छ । मोहनराज शमाले “ ग  भनेको भाषाको िनयिमत गितशील 
गठन हो ” १२  भनेको भेिट छ ।  
 व तुतः उपयु  श दकोशह  अिन िव ानह का धारणाह का आधारमा ‘ग ’ सािह य प  
सािह य िवपरीत श द योजना वा िवधा िवशेष हो जो ोकरिहत तर लयव  ह छ अिन सूचना मक 
गुणले यु  अिन गितशील भािषक गठनले आव  ह छ भ ने बु िझ छ ।                

   
 ३.५.२ आ यानको प रभािषत व प       

 ‘आ यान’ श द सं कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आएको त सम श द हो । “ सं कृतको या 

धातुमा युट यय र आ उपसग लागेर आ यान श द बनेको हो ” १३ भनेर सं कृत िह दी 

कोशले बताएको पाइ छ । यु पितका आधारमा यस श दले भ न,ु घोषणा गन,ु जनाउन,ु समाचार 

सुनाउन ुभ ने इ यािद अथ िद छ । यसबाहेक कुनै पुरानो कथा वा इितवृत भ ने अथमा पिन यस 
श दको यवहार हने गरेको पाइ छ । यसै ममा याम सु दरदासको िह दी श द सागर              

ले “ िक सा, उप यासको नौवटा भेदम ये एउटा ” १४  भनेर अ याएको पाइ छ। वेब टस सेके डरी 

कूल िड सनरी ले “ अङ् ेजीको ‘िफ सन’ श द यािटनको ‘िफि ओ’ बाट िवकिसत भएर  

 
८.  िव ि छरोमिण पं  कुलच  गौतम, सं कृत नेपाली श दकोष, महे  सं कृत िव विव ालय,  प.ृ स.ं २३ । 
९. हबट रड, सन् १९६३, इङिलस ोज टाइल, ल डन, प.ृ स.ं  IX – XI  

 १०. वासुदेव ि पाठी र अ य (स पा.), सन् १९८३, नेपाली बृहत श दकोश, प.ृ स.ं  ३२३ ।   

११. घन याम नेपाल, सन १९६३,  शैली िव ान, गा तोक, प.ृ स.ं ११८ ।  
 १२. मोहनराज शमा, सन् १९०६, समकालीन समालोचना िस ा त र योग, काठमाड ,  प.ृ स.ं ३८० । 

१३. वामन िशवराज आ टे, सन् १९६६, सं कृत िह दी कोश, िद ली, प.ृ स.ं  १३९ ।   

१४. याम सु दरदास (स पा.), वष- १९६७, िह दी श द सागर, प.ृ स.ं ४१६ ।    
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आएको हो भने यसको यु पितगत अथ बनाउन,ु आिव कार गन,ु वाङ पान,ु छ न,ु भान पानु  आिद 
एवम् यस श दको योग या ट, रयिलटी वा थ श दको िवलोमका पमा पिन        ग र छ ”  १५ 

भनेर बताएको पाइ छ । यसरी नै नेपाली वृहत श दकोषले ‘आ यान’ श दलाई “ किहने  वा 

भिनने कुरो वा भाव, बयान, वणन, वृता त कहानी, कथा, उप यासका िविभ न भेदम ये पा ारा 
भ न नलगाई वयं  उप यासकारले नै सबै कुरा भ ने भेद ” १६ भनेको पाइ छ ।     

 व तुतः उपयु  श दकोषह का आधारमा ‘आ यान’ भ नाले कुन ै कथा मक िवषय वा 

इितवृतलाई जनाउने या घोषणा गन श दको यवहार िवशेष बु िझ छ । पूव य सािह य शा मा 

‘आ यान’ श दको योग पर परा इ वीको सात  शता दीदेिख नै भएको पाइ छ। भारतीय 

आलोचनाका े मा आचाय भामहले सं कृतमा ग  का यका कथा र आ याियका गरेर दु ई भेद 

देखाएका छन् । उनले बताएअनुसार “ कथा रिसलो किव वमय रचना हो र यसमा सु मा 

मङ्गलाचरण ह छ, यसमा स जनको गुणक तन, दु जनको िन दा ग रएको ह छ अिन किवको प रचय 
तुत ग रएको ह छ । ” १७  

 ‘दशकुमार च र ’, ‘वासवद ा’, ‘कादा बरी’ आिदलाई यसै वगमा रािखएको देिख छ । 

भामहको मतानुसार “आ याियकाको रचना कथा ज तो भए तापिन यसको सु मा किवले आ नो 

कथा पिन तुत गरेको ह छ अिन प र छेदमा उ वासको योग गरी यसको अगािड़ आया, व ृ , 

उपरव ृ  कुनै छ दले अ योि  ज तो गरी आगामी उ वासको कथा पन सू िचत गन काम गछ । ” 
१८ ‘हषच रत’ लाई यसको उदाहरण मा न सिक छ । यस ि बाट हेदा कथा र आ याियका एकै 

कारका   देिखँदनै । कथामा मङ्गलाचरण बाहेक अ य छ दको योगमा िनि तता देिखँदैन । 

आ याियकािभ  आया, व ृ  र अपरव ृ  ज ता छ दह को आयोजना गरेर अघािड़ आउने 

उ वासको सूचना िदइ छ । यसरी भामहले िवषयव त,ु शैली, व ा छ द र भाषाका ि ले कथा र 

आ याियकालाई िभ न-िभ नै मानेको तीत ह छ ।    

 भामहपिछ नव  शता दीमा आचाय द डीले आ नो थ ‘का यादश’मा आ यानबारे चचा 
गरेका छन् । द डीले “ कथा र आ याियकामाझ िभ नता नहन,े कथा र आ याियकाको रचना 
कसैले पिन गनस न,े यी दु वैलाई एकै जाितका रचना मा ने र अ य िकिसमका आ यानह  पिन 
यसिभ  नै पन िवचार तुत गरेको पाइ छ । ” १९ यसरी भामहको िवचार द डीबाट ख डन भएको 
देिख छ । “अि नपुराणमा आ याियका कथा, ख डका य, प रकथा र कथािलका गरेर ग  
कथानकका पाँचवटा भेद देखाइएको भेिट छ । ” २० यसै ममा “आ याियकामा पर परादेिख चलेर 
आएको स य कथाको तु ित हन,े कथामा स यको अंश थोरै र क पना धेरै रहन,े ख डका यमा पूण 
 

 १५. सन् १९१३, वेब टस सेके डरी कूल िड सनरी, प.ृ स.ं  २६८-२६९ ।    
१६. वासुदेव ि पाठी र अ य (स पा.), सन् १९८३, नेपाली बृहत श दकोश, पूववत,् प.ृ स.ं १०२ -१०३ । 
१७. सोमनाथ शमा, सन् २००१, सािह य दीप, काठमाड , प.ृ स.ं ९४ । 
१८. सोमनाथ शमा, सन् २००१, सािह य दीप, पूववत,् प.ृ स.ं ९४ ।  
१९. सोमनाथ शमा, सन् २००१, सािह य दीप,  पूववत,् प.ृ स.ं ९४ ।  
२०. सोमनाथ शमा, सन् २००१, सािह य दीप,  पूववत,् प.ृ स.ं ९५ ।  
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कथानक नहन ेर िवचको सानो टु ा कथा हन,े प रकथामा पशुप ीका क पना धान कथा रहन,े 
कथािलकामा एउटा कथािभ  अ य धेरै कथाह  जोिडने कुरोको तु ित” द डीको प रभाषामा 
पाइ छ । २१ यस ि कोणमा ‘रमोप यान, ह रशच ोपा यान’ आिद आ याियका, ‘काद बरी’ 
आिद कथा, ‘शुन:शोफा यान’ आिद ख डका य, ‘प चत ’, ‘िहतोपदेश’ आिदमा परेका साना-
साना पशुप ीका कथाह , प रकथा, ‘कथास रतसागर’, ‘वेतालप चिवंशती’, ‘ ाि श पु िलका’ 
आिद कथािलकािभ  रहन े देिख छ । यसरी छुटपुट पमा सािह यको िव ागत वग करण गरेर 
आ यानलाई प रभािषत गन काम पूव य सािह यशा मा भामहदेिख नै हँदै आएको पाइ छ । पूव 
आचायह ारा य  मतािदका आधारमा येक िव ा-उपिव ाका ल ण केलाएर ितनको प  

प िनधारण गन काम आचाय िव नाथले गरेको पाइ छ । ‘सािह य दपण’ मा का यका िविवध प  
र कारह बारे िव तारपवूक िवचार गद ितनले ग  सािह यका कथा र आ याियका गरी दु ई भेद 
देखाएको भेिट छ । २२ आचाय िव नाथअनुसार “ प व  कथावृत् व तु  आ याियका हो अिन 
ग मा रिचत सरस अथात रसा मक कृित कथा हो । ” २३ घन याम नेपालले “ सािह यदपण’मा 
आचाय िव नाथले कथा र आ याियका माझ िभ नता देखाए तापिन ल ण-िन पणमा भने 
आचाय द डीकै मतलाई उपयु  ठहयाउँद ै सािह यका िवधाका पमा आ यानको छु ै उ लेख 
आव यक नरहेको तथा कथा र आ याियकािभ  आ यान वतः समेिटन आउने मत आचाय 
िव नाथको रहेको पाइ छ ” २४ भनेर जानकारी गराएका भेिट छ । सािह यका िवधाकै पमा कथा र 
आ याियका िभ न िभ न नहने कुरा गरेर आ यानको अक  अथतफ पिन ितनले सङ्केत गरेको 
देिख छ । यसरी भारतीय का यशा मा इसाको सातौ ँ  शता दीदेिख नै आ यान श दको योग 
भएको पाइ छ ।  
 आधुिनक युगमा भारतीय अ य सािह यमा ज तै नेपाली सािह यमा आ यान श दको योग जुन 

कारले भएको छ यसको स ब ध ाचीन भारतीय पर परामा ग  सािह यका िविश  भेद मािनने 

आ यान वा आ याियका, कथा आिदसँग निजक देिखए तापिन व प सङ्गठनका ि ले 

आधुिनक भारतीय सािह यमा चिलत आ यान श द अङ् ेजी िफ सनकै पयायका पमा 

यवहार  भएको  देिख छ । आधुिनक कालमा िफ सन श दले का पिनक घटनाह को वृ ा तसँग 

स ब ध रा ने, आ याना मक सं रचना भएको कथा एवम् उप यासज ता सािहि यक िवधा बुझाउने 

काम गरेको पाइ छ ।               

 इ टनटको सहयोगमा अमे रक  िश ािवद तथा आ यानशा ी जेरा ड जे. ि सले आ नो 
पु तक यारोटोलजी : द फाम फङ्सन अफ यारेिटभ मा “आ यान वा तवमा िव यापी, 

अन त, प रवत य, खास वा का पिनक घटनाह का ितिनिध जो समयअनुसार व तु  वा 
घटनाह का मव पमा आव  ह छ” २५ भनेर जानकारी  गराएको भेिट छ । यसरी नै घन याम 

 
 २१. सोमनाथ शमा, सन् २००१, सािह य दीप,  पूववत,् प.ृ स.ं ९५ ।   

२२. घन याम नेपाल, सन् २००५, आ यानका कुरा, िसलगढी, प.ृ स.ं २० ।  
२३. ई र बराल (स पा.), सन् १९९६, यालबाट, काठमाड , प.ृ स.ं १९ ।   

 २४. घन याम नेपाल, सन् २००५, आ यानका कुरा, पूववत,् प.ृ स.ं २०-२१ ।  
 २५. https://books.google.co.in        २४-०२-२०१८      
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नेपालले ‘आ यान श दले सािह यगत् अनेक प र आकृिततफ औं याए पिन अचेल आ यान 
भ नाले कथा र उप यासलाई संयु  पमा बु ने - बुझाउने धेर चलन चलेको छ’ २६ भनेर बताएका 
छन् । मोहनराज शमाअनुसार ‘आ यान’ भनेको ‘घटना धान वणना मक सं रचना एवम् कि पत वा  
बनाइएको कथा हो । २७      
 व तुतः सािह यमा ‘ग ा यान’ भनेको सामा यतया ग मा लेिखएको आ यान भ ने बु िझ छ । 
नेपाली सािह यको मा यािमककालदेिख यही श द आज पय त चलनमा आएको देिख छ । 
मा यिमककालको उ रा ितर कथा र उप यास दु इ अलग-अलग छु एको िवधा भएको भेिट छ । 
यसभ दा अिघ आ यानत व भएको सोलोडोलो िवधा ग ा यान ह यो एवम् कथा र उप यासमा 

आ याना मक कित ल णह  साझा रहेको भेिट छ । अतः ग ा यान भ नाले छ दिवहीनता, 
प ता, सूचना मकता एवम ् सदा या येय, व तुिन  पमा िव े य र िनि त अथका िनि त 

िनि त श दको योग भएको सािह यको एक सश  िवधा िवशेष हो भ ने तीत ह छ । आधुिनक 
सािह यमा कथा र उप यासको समि वत व प नै ग ा यान हो तथा दु वैलाई समान पमा िचनाउने 
आधारत व आ यान त व न ैहो भ न ेबुिझ छ ।   
          

 ३.६ ग ा यानका त वह       
 सािहि यक सं रचनामा योग ग रने िविभ न घटक वा अवयवलाई त व भिन छ । एवम ् जुन  
स र क त वह का योगबाट िसङ्गो सं रचनाको िनमाण भएको जा न पाइ छ । यस कार 
सािहि यक सं रचनाका एउटा िवधा िवशेष ग ा यानको िनमाणमा िविभ न त वह को आव यकता 
रहने बु िझ छ । यी त वह ले ग ा यानका िनमाणलाई पूणता दान गन साथै ग ा यानले प  
व प ा  गदछ भ ने बु न सिक छ । आधुिनक समालोचकह ले ग ा यानलाई पूणता दान गन 

ती आधारह लाई त व नभनेर उपकरणको सं ा िदएको पिन दे न पाइ छ ।    
 ग ा यानका त व तथा यसका व प-संरचनाबारे नवीन, ि कोण राखी अ ययन गरी तुत 
गन समालोचकह मा दयाराम े  ‘स भव’, मोहनराज शमा, घन याम नेपाल आिद रहेका   
देिख छ । घन याम नेपालले “१) कथाव त,ु कथानक, कथा, २) पा  एवं  च र िच ण, ३) िवचार- 
त व वा सारव त,ु ४)  पयावरण र िच वृि , ५) प र े य ६) तीक र िव ब, ७) समय, गित र लय, 
८) भाषा, बुनोटः सं रचना भनेर” २८ आ यानका त वह  भनी िनधारण गरेको पाइ छ । मोहनराज 
शमाअनुसार सािह यमा कथाकथनलाई बढी मह व िदने तथा जसलाई कथा धान भनेर जािनने 
ग िवधामा- १) कथा र २) उप यास अिन कथाकथनलाई थोरै मह विदने अिन जसलाई कथा मक 
भनेर बु िझने ग  सािह यका िवधाह मा- १) नाटक, २) एकाङ्क  र ३) आ मकथा आिद रहेका 
पाइ छ, एवम् प ा मक िवधामा चािह-ँ १) महाका य र २) ख डका य ह छन् भनेर जानकारी 
िदइएको पाइ छ। २९ यसरी कथालाई पाकार िदन योगमा याइने मुख उपकरणह  भनी 
मोहनराज शमाले “ कथानक, च र  र प रवेशलाई थूल उपकरण अिन िवषयसू , भाषा, शैली,  
 
२६. घन याम नेपाल, (स पा), सन् २००५, आ यानका कुरा, पूववत,्  प.ृ स.ं १७ ।       
२७. मोहनराज शमा, सन् १९०६, समकालीन समालोचना िस ा त र योग, काठमाड ,   
      प.ृ स.ं  ३७१ – ३७४ ।  
२८. घन याम नेपाल, सन् २००५, आ यानका कुरा, पूववत,् प.ृ स.ं २८ । 
२९. मोहनराज शमा, सन् १९०६, समकालीन समालोचना िस ा त र योग, पूववत,्  प.ृ स.ं ३८० ।  
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उ े य र ि िब दु लाई सू म उपकरण” ३० भनेर बताएको पाइ छ ।   
 व तुतः ग ा यानलाई सबल र पूण बनाउन यसको शैली, प, पा , घटना आिद थु ै 
सङ्घटकह को आव यकता पदछ । ग ा यानिभ  िनि त पमा यी नै त वह  ह छन् भ ने 
कुरामा िव ानह माझ मतमता तर रहेको थाहा पाइ छ । आ यानकारह ले िनधारण गरेका 
कथानक, च र , सारव त,ु पयावरण, प र े य, तीक र िव ब, गित र लय, भाषा, आिद मूलभूत 
त वह लाई नै आजको स दभमा ग ा यानलाई स पूणता दान गन आव यक त वह  नै 
ग ा यानको सं रचना एवं  व पगत ामािणक र िव सनीय प  हो भनेर मा न सिक छ ।       
 
३.७ कथा र उप यासको ग ा याना मक व प        
 सािह यमा ग ा यान भनेको सामा यतया ग मा लेिखएको आ यान भ ने बु िझ छ । भारतीय 
नेपाली सािह यको े  यापक छ; यसका िविवध िवधा छन् तीम ये पिन सािह यका मूल तीनवटा 
िवधा- ग , प  र नाट्य पाइ छ । पूव य का य पर परामा ‘ग ा यान’ श द नै योग भएको 
देिख छ । नेपाली सािह यको मा यािमककालदेिख यही श द आज पय त यु  पाइ छ । 
मा यिमककालको उ रा ितर कथा र उप यास दु इ अलग-अलग छु एका िवधा भएका भेिट छन ्। 
यसभ दा अिघ आ यानत व भएको सोलोडोलो िवधा ग ा यान ह यो भ ने बु िझ छ । पिछ 

लामो आ यानले उप यास र छोटो आ यानले कथाको प धारण गरेको अनुभव ह छ । यसरी 
मा यिमककालमा ग ा यान र आधुिनक कालमा कथा र उप यासको समि वत म य पलाई 
ग ा यान भ ने पर परा िवकिसत भएको पाइ छ । मोहनराज शमाले “ सािहि यक िवधा कथा र 
उप यासलाई आ यानकै एउटा कार रहेको र कथा र उप यासको दु ईहाँगे वृ  आ यान 
िव सािह य र नेपाली सािह यमा पिन िनकै याि मएको देिख छ ” ३१ भ ने म त य गरेको भेिट छ ।    
 ड य.ू एच. हडसनले आ नो एन इ ोड सन टू िद टडी आफ िलटरेचर पु तकमा कथा र 

उप यास बीचको सीमा रेखालाई टसँग छुट्याउँदै लेखेका छन-् “ उप यास शारी रक पमा दु लो 

बनाउँदैमा यो लघु  कथा ब दैन यसैले कथा र उप यास बीचको फरक आकार वा प मा  नभएर 
कार अथात् उ े य, योजना र सं रचनामा पिन ह छ । ” ३२ वा तवमा कथा तथा उप यास यी दु वै 

सािहि यक िवधाह ले कथा वणनकै मा यम कथाकार वा उप यासकारको मूल भाव, ि  वा 

दशनलाई अिभ य  गन भए तापिन दु वै िवधाको िश प-िविधमा भने अव य फरक पाउन सिक छ । 

अक ितर सािह य शा ीय ि कोणले हेदा कथा तथा उप यास आपसमा मेल खाने त वह  ायः 

एकै कारका भएता पिन मूल पमा ती त वह लाई कथाकार र उप यासकारले बे ला-बे लै तवरले 

आफूिभ  समेटी आ नो मूल आवाजलाई पाठक सामु  पु  याउने काम गरेका ह छन् । यसैले एउटै 

पाठकले कथा र उप यासबाट बे ला-बे लै आ वाद ा  ग ररहेको ह छ । यस कार दु वै कारका 

िवधाबाट िभ न आ वादन र मानव जीवनका िविभ न अव था तथा ि थितसँग स ब  कुराह  नै 

कट हन आउन ेत यह  दे न पाइ छ ।  

 
३०. मोहनराज शमा, सन् १९०६, समकालीन समालोचना िस ा त र योग, पूववत,्  प.ृ स.ं ३८१ ।   
३१. मोहनराज शमा, सन् १९०६, समकालीन समालोचना िस ा त र योग, पूववत,्  प.ृ स.ं २३२ ।    
३२. https://books google.co.in        २६-०२-२०१८      
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अतः कथा र उप यास दवुै पृथक् र वत  रचना कार भए पिन दु वैको मूलभाव वा आ त रक व प 
भने ‘आ यान’ नै रहेको ह छ । ‘ग ’ मा लेिखने ितनको वाि क व प िभ न रहेको भएतापिन 
दु वैलाई सि मि त पमा ‘ग ा यान’ भ न ुयुि यु  ह छ । यसरी नै िभ न व पमा रहेका दु इवटा 
सािहि यक िवधा कथा र उप यासमा पाइने कितपय समानता र असमानताका ल णह  पिन िन न 

पमा भेिट छन् । दु वैमा पाइने केही समानताह  यस कार छन् –  
 
३.७.१ समानता-       
क) कथा र उप यास दु वै ‘आ यान’ हन ्।  

ख) दु वैमा भािषक मा यमको कार ‘ग ’ नै  रहेको ह छ ।   

ग) दु वै िवधाको तु ित अ य  ह छ, वतमानकािलक तु ित हँदा घटना, पा , थान आिद भने 

परो  ज ता ला न ेह छन ्।  

घ) दु वैमा पा को काय यापार अथात् घटना, व त,ु सङ्ग आिद पाइ छन ्।  

ङ) दु वमैा घटना अिभ यि मा वणना मक, िववरणा मक, या या मक आिद शैली अँगािलएको 

ह छ । 

च) दु वै नै सािह यका य र पाठ्य भेद हन ्तथािप, यभ दा पिन अिधकांश पमा पाठ्य नै रहेको 

ह छ । 

छ) दु वैमा थम पु ष वा तृतीय पु ष ि िब दु कोमा यम घटना िव तार ग र छ । इ यािद ।  

 
 ३.७.२ असमानता-     

क) संरचनागत आधारमा हेदा कथालाई सानो अथात् २-४ पृ देिख ५०-६० पृ स मको अिन 

उप यासलाई  भने ठूलो अथात् ५०-६० पृ देिख ४-५ हजार पृ स म रहेका थाहा पाइ छ ।   

ख) कथाको आयाम लघु अथात जीवनको लघु  ख डको समावेश रहेको पाइ छ भने उप यासको 

आयाम बृहत् अथात् जीवनको बृहत् कथाख डको समावेश रहेको देिख छ ।  

ग) े गत् आधारमा हे रंदा कथाको े  एकप ीय वा जीवनको कुनै एक प को िच णमा मा  

समािहत रहेको ह छ भने उप यासको े  भने सम  वा जीवनको सम  िच णमा समािहत रहेको 

ह छ ।  

घ) कथामा पा  थोरै रहने अिन यहाँ कम पा को उपि थितिसतै जीवनका एक अशंिवशेषको 

तु ित रहेको ह छ भने उप यासको पा  धेरै रहेको अिन यहाँ धेरै पा को उपि थितिसतै कितपय 

च र को पूण िवकास भएको दे न पाइ छ ।   

ङ) तु ितकरणको आधारमा हेदा कथामा सीिमत वा एक िवशेष कुराको मा  समावेश पाइ छ भने 

उप यासमा िव तृत अथात ्िविवध कुराको समावेश रहेको ह छ ।      

 व तुतः कथा र उप यास दु वै सािह यक ग  िवधा हन् तापिन कथाले उप यासको ठाउँ िलन 

नसकेका थाहा पाइ छ । उप यासले मानव जीवनको िवशाल प रिधलाई िच म गन स छ भ न े
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कथाको आ नै सीिमत े  छ र यसले सीिमत अि त व बोकेको पाइ छ। कथा आफमा एउटा 

वत  िवधा हो भने उप यासको पिन आ नै वत  अि त व रहेको देिख छ । दु वै एक-अकाका 

प रपूरक भने हन नस न ेबु िझ छ । कथाले मानव जीवनको एउटा िनि त प रिधलाई मा  समेटन 

स छ एवम् यसमा सं ि तालाई िवशेष यान िदइएको थाहा पाइ छ भने उप यासले मानवसँग 

स बि धत बा  एवं  आ त रक जीवन-जगतसँग स ब ध रा ने हरेक घात- ितघात, सुख-दु ःख, 

आँस-ुहाँसो, िवरोध-अ तिवरोध तथा मानव संवेदनाका िविवध प लाई समट्ेन सकेको बु िझ छ ।  

  
 ३.८ भारतीय नेपाली ग ा यानह का औपिनवेिशक स दभमा सङ्ि  िववेचना-  

     औपिनवेिशक स दभमा दाज िलङ र इ  सु दासको ग ा यानह लाई िव ेषण एवम् 

मू याङ्कन गन पूव भारतीय नेपाली ग ा यान े मा ग ा यानकार इ  सु दासकै समकालीन 

भएर देखा पन केही मुख ग ा यानकारह  अिन औपिनवेिशकरणको िवशेषता िचि त हने ितनका 

कृितह लाई थममा कथागत-कृित अिन दो ोमा औप यािसक-कृित गरी दु इ भागमा छु याएर 

चचा गन उपयु  ठहछ ।    

 
 ३.८.१ कथाकार पनारायण िसंहको  िम टर एच. बी.  या नेट कथामा औपिनवेिशक  

                             स दभ-              

 नेपाली सािह यमा धेरै य ता ितभाह  छन् जसले धेरै लेखे अिन याित ा  गरे तर थोरै मा  

य ता ितभाह  छन् जसले थोरै लेखे तर िसि को िशखर छोए । य ता थोरै ितभाह  म ये 

पनारायण िसंह पिन एक हन् । उनको ज म २५ फे ुअरी, सन् १९०४ को िदन िसपाहीधुरामा, 

खसाङ, दाज िलङ (भारत) मा भएको अिन मृ य ु २६ जनवरी, सन ् १९५५ दाज िलङमा भएको 

थाहा पाइ छ । कथाकार िसंहको थम कथा ‘अ नपूणा’ सन् १९२७ मा देहरादू नको ‘गोखा सेवक’ 

मा छािपएको िथयो एवम् पिछ सन् १९४० मा ‘खोजी’ छािपएपिछ भने उनका कथाह  िनर तर 

पमा देखा पन थालेका पाइ छ । उनले थोरै कथा लेखे पिन उ कृ  कथाह  लेखेर िसि को 

ग रमा पाएका देिख छन ्। िवशेष दु इवटा िव यु पिछ भारतीय नेपाली समाज र जनजीवनमा देखा 

परेका नव जागरण र प रवतनको प उनका कथाह मा अङ्िकत भएको दे न पाइ छ । ‘कथा 

नवर न’ (सन् १९५०) िभ का ‘िव वंश जीवन’, ‘ह याका रणी’, ‘धनमतीको िसनेमा व न’, 

‘िम टर एच. बी. या नेट’, ‘आमा’ आिद कथाह ले नयाँ प रवतन नयाँ सामािजक प र नूतन 

चेतनबोधले अ ािलएका भारतीय नेपाली जीवनको ितिनिध व गरेका थाहा पाइ छ । यसरी नै 

‘पु पराग’, ‘िब ेको बाहन’, ‘िज मेवारी कसको’? आिद कथाह ले सामािजक िवकृितका उ ाटन 

गरेका देिख छ । भारतीय नेपाली कथा सािह य- े मा एक िवशेष ितभा िलएर देखा पन िसंह 

आ नो सश  लेखनी ारा एक उ लेखनीय कथाकारका पमा ित ािपत रहेको दे न पाइ छ । 
उनका सबै कथाह  व तु  र शैली दु वै ि ले मािझएका भेिट छन् । उनको बहचिचत कथा िम टर  
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एच. बी. या नेट – मा औपिनवेिशक स दभ अवलोकनीय पाइ छ ।            

 सन् १९४० को ‘खोजी’ मा छािपएपिछ  सन् १९५० मा ‘कथा नवर न’ कथासङ् हमा कािशत 

‘एच. बी. या नेट’ एक च र  धान कथा रहेको भेिट छ । जसमा िम टर एच. बी. या नेट ज तो 

पा को मा यम ि िटश औपिनवेिशक कालमा दाज िलङ्गे नेपाली समाज र यहाँका 

वािस दाह को रहन-सहनको उ ाटन ग रएको देिख छ । तुत कथामा आ नो िव ाथ  जीवनदेिख 

नै सहपाठीह  माझमा लबरपाँड़ेको नामले िस  िम टर एच. बी. या नेटलाई झु टो बो नुमा 

िसपालु  अिन िसधा-सोझा मािनसह लाई सोझै आ नो वा जालमा फँसाउन स ने समाजको एक 

असत् पा को पमा उभाइएको छ । िम टर एच. बी. या नेटको वभावलाई जा दा जा दै पिन 

सहपाठी रिहसकेका लेखक पिन िम टर एच. बी. या नेटको धूतताबाट बाँ न सकेका छैनन् । 

उसको रवाफ्, बोलाई र ठूला-ठूला कुरा सुनेर म ख पारेका लेखक पिन या नेटको जालोमा फँ न 

आउँछन ् । या नेटले भने झ एकचोिट धनी हने लोभनमा फँसेर आ नो ीमतीले जोगाइराखेको 

पैसा पिन या नेटलाई सु ि पिदन िहचिकचाउँदैनन् । अ तमा या नेट पु िलसबाट बाँ न स दैन । 

अ लाई ठगेको ख डमा उसलाई जेलमा पठाइ छ । तर पिन उसको वभावमा भन े प रवतन  

आउँदैन । पिहले झ जेलमा पिन अ लाई ठूला-ठूला कुराह  हाँ ने उसको वानी भने यथावत नै 

रहेको लेखकले भे ाउँछन् ।      

 तुत कथामा उपिनवेशकालीन दाज िलङको प रवेश तथा ितनताकका वािस दामा अङ् ेजी 

भाषा र सं कारको भावको िच ण ग रएको पाइ छ । औपिनवेिशक सां कृितक मायाजालमा 

फँसेका तुत कथाको मूल नायाक एच. बी. या नेट ज तो यि को आचारणले अङ् ेजी भाषा-

सािह य, पोसाक तथा सां कृितक त रकाह  हा ा थानीय पर पराभ दा बढी स य र उ च छन् 

भ ने कुरोलाई दसाइएको पाइ छ । कथाको एउटा संवाद-      

  

 ‘कसो हो, िम टर आर. एन.! िच नुह छ के मलाई?’ ‘फकर हेरे । वयं  एच. वी. ब नेत । कालो 

सजको नयाँ छाँटको सुट । रातो रेशमको कमीज, रातो नेकटाई र कोटका मािथ ला पाकेटमा रातो 
तीनकुने माल ह रयो रङ्गको फे ट ाट। कालो सुएड लेदरको जु ा ।’ ३३    

 

यसरी नै अक  उदाहरणमा-   

  

 ‘िम टर एच. बी. ब नेत-प का साहब । िम टर ब नेतले मेरा दािहने हातका चार औ ं ला िनमोठेर 
तीन-चार पटक अं ेजी द तूर मुतािबक ह लाइिदए ।’ ३४    

 
 
३३. पनारायण िसंह, सन् १९९२, कथा नवर न, िशलाङ, प.ृ स.ं ९० ।       

 ३४. पनारायण िसंह, सन् १९९२, कथा नवर न, पूववत,् प.ृ स.ं ९० । 
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अङ् ेजी पिहरन र रहन सहनमा म त ब नेतले रवाफसाथ एक स चा र इमा दार िश ण पेशामा 

कायरत तुत कथाका लेखक पा लाई कसेको यङ् य य तो पाइ छ-   

  

 ‘सेतो लानेलको पतलून-टेिनस खे ने रबरको जु ा । कालो लेजरको कोट औ हातमा टेिनस 

 याकेट । सेतो रेशमको मालले मुख पु दै िम टर ब नेतले भन, िम टर आर. एन. ! तपाई ं ले अ  
काम नगरेर यो मा टरको चु थो काम िकन गनुभएको ? कूल मा टर ! छयाः - रबीश !!’ ३५   

 

 अक   उदाहरण हेर  -  

  

 ‘सोमरस चढ़ाएर कौचमा लमत न भई चुरोट स काएर िम टर ब नेतले भने िम टर आर. एन. 

ज मभ र हलो जो ने गो  ज तो भएर ज म िबताउने ? रातिदन केटाह  चराएर ? मा टरको काम ? 
चु थो, बु नुभो ? चु थो ! औ मा टरको तलब-माँगेको भीख, बु न-ुभो माँगेको भीख !’ ३६   

 

 यसरी ि िटशकालीन दाज िलङमा सां कृितक औपिनविेशकरणको भावले मािनसह  

आ ा त िथए भ ने कुरा ित तुत कथाका नायक िम टर एच. बी. यासनेटको च र ले सङ्केत 

गरेको प  ह छ । उपिनवेशकालीन दाज िलङमा ि िटशह ारा स चािलत कितपय 

िव ालयह मा दान ग रने अङ् ेजी भाषाको िश ाको प रणाम व प भािषक 

औपिनवेिशकरणको भाव थानीय मािनसह मा कि को िथयो भ ने कुरा कथाको मूल पा को 

नेपाली जाितगत थरलाई ‘ब नेत’ देिख ‘ या नेट’ भनेर स बोधन ग रनुबाट पिन िस  हन आउँछ । 

अकाितर स पूण कथाभ र अिधकाङ्श नै अङ् ेजी श दह को योगले सो कुरोको माण अझ 

यथाथ ह छ । ज तै-   

  

 ‘िम टर एच. बी. या नेट, ए. एस. एस. आई. (ल डन), िम टर आर. एन., पाकेट, िस ेट-केस, 

लीभा, े ड, िमस डेजी, वाई. वाई., िच-अ- र-यो, थड लास, यािनिट रयम, इ सपे टर र 

डाइरे टर, गुड बाई, गुड मोरिनङ्ग, हेडमा टर, कूल-मा टर, नो ओफे स, लीडर, होटल एभरे , 

वेल देन, काड, ाभो, िमस ए ा, ा डी, लास, बे ट अब ल स, िम टर डेिभड, कलर-मिन, यूरोप, 

या नेट ए ड ए ा क पनी िलिमटेड, ले चर, शेयर, फेल, िडयर मी, सेिभङ याङ्क, आिफस, 
पीटी, ि भी कौि सल’ ३७  आिद ।    

 व तुतः स जीव उ तेीअनुसार “ औपिनवेिशकवादको सं कृितिभ  आ नो प रचय सध  

 
 ३५. पनारायण िसंह, सन् १९९२, कथा नवर न, पूववत,् प.ृ स.ं ९४ । 

३६. पनारायण िसंह, सन् १९९२, कथा नवर न, पूववत,् प.ृ स.ं ९७ । 

 ३७. पनारायण िसंह, सन् १९९२, कथा नवर न, पूववत,् प.ृ स.ं ९१-१०९ ।   
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खैरोपनसँग बाँधेको हनेछ ” ३८ भ ने कथनलाई ‘िम टर एच. बी. या नेट’ कथाले उदाङ्गो पारेको 

थाहा पाइ छ ।                

  
३.८.२ कथाकार हायमनदास राई ‘िकरात’को  चौिकदार कथामा औपिनवेिशक स दभ-  

 नेपाली सािह यका मूध य सेवक कथाकार हायमनदास राई ‘िकरात’ ११ फरवरी सन् १९१९ मा 

साधु  गाउँ, अ पर फाग,ू गो बथान, डुवस, पि म बङ्गाल (भारत) मा ज मेका हन् । सन् १९४८ 

पिछ ‘बटुवा’ नामक कथाकृित िलएर नेपाली सािह यको सेवामा अ सर भएका कथाकार ‘िकरात’ 

नेपाली कथा सािह यका एकजना सश  कथाकार हन ्। कथागत पु तक काशनका हकमा उनका 
चौक दार (कथासङ् ह, सन् १९५२), अभािगनीको साथी (कथासङ् ह, सन् १९५५), िबनायो 

(कथासङ् ह, सन् १९५६), बटुवा (कथासङ् ह, सन् १९५७), आँधीबेहरी (कथासङ् ह, सन् 

१९६१), िवजय (कथासङ् ह, सन् १९५५), पङ्खी (कथासङ् ह, सन् २०००), केही निमलेका 

रेखाह  (कथासङ् ह, भाग एक-सन् २००६), (कथासङ् ह, भाग दु इ-सन् २००७) र हाइिकंग 

(कथासङ् ह, सन् २०१०) गरी ज मा दशवटा कथासङ् ह  कािशत भेिट छन ्।  

 देश वत पूव ि टीश कालको दाज िलङ लगायत डुवस े ितर गाई गोठ रा ने, गाई-व त,ु 

भेड़ा-बा ा चराउने, चोइली, आरा काट्न,े पहाड़बाट जीिवकोपाजनका लािग परदेिशने, दू ध बे न,े 

खेती-पाती गन, कमानमा िचया गोदाम ङ् ने चौक दार, कमानमा िचयाप ी िट ने आिद िन नवगको 

कथा- यथालाई ‘िकरात’का कथाह ले तुत गरेको भेिट छ । उनका ायः सबैजसो पा ह  

समाजका समथवान वा शि शालीह बाट िथचोिमचोमा परेर हेिपएका, िनचो रएका शोिषत र 

पीिड़त पाइ छन् । मूलतः उनको कथा लेखन या ाले आजस म लगभग या र वषको लामो घु ती 

पार ग रस दा पिन उनलाई सािह य सेवामा अनवरत, अिव ा त र िन वाथ  सेवकको भू िमकामा 

स य रहँदै आ ना समकालीनह  पनारायण िसंह, िशवकुमार राई, इ  सु दास, इ बहादु र राई, 

एम. एम. गु ङदेिख िलएर आजका उदय थुलुङ, दीप गु ङ, स जय िव , वीण राई जुमेली, 

शमशेर अली भृित स मका कथाकारह का लहरमा उभेको दे न पाइ छ  

 सन् १९५२ सालमा नवयुग नेपाली सािह य मि दरको काशनबाट थम सं करण र सन् २००३- 
मा ‘कथाथ’ काशनबाट दो ो सं करणको पमा कािशत चौक दार ‘िकरात’को पिहलो 

कथासङ् ह रहेको देिख छ । यसमा ‘चौक दार’, ‘सं कार’, ‘गीत मेिट छ’, ‘केशर’, ‘ ितशोध’, 

‘िबजुलीको चमक’, ‘पृिथवी खो भएपिछ’, ‘मेरी घरक ’, ‘स या’ गरी ज मा नौवटा कथाह  
सङ् िहत छन ् । ‘िकरात’- का कितपय कथाम ये चौक दार कथा औपिनवेिशक स दभमा हेन 

आव यक देिख छ ।    

      ‘चौक दार’ कथासङ् हको पिहलो कथा ‘चौक दार’- मा दा प य ेम र जीवनमा आइपन केही 

सम या, समझदारी-असमझदारी, स झौताह लाई तुत ग रएको पाइ छ । िचयाकमानको  

 
 ३८. स जीव उ ेती, सन् २०१२, िस ा तका कुरा, काठमाड , प.ृ स.ं १९८ ।     
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कारखानाको चौक दारलाई भखरै िबहे गरेर पिन रा री सुखभोग गन नपाएकोमा एक कारले 
छट्पटी र लालसा रहेको ह छ । आ नो साथी धनवीरले रातको बा -एक बजेस म उसलाई पालो 
िदन नआउँदा उ कुि ठत भई धनवीरलाई अनेक शङ्का-उपशङ्का गदछ । एक िदन राती चौक दार 
गोदामलाई छाड़ी आ नो घरितर जाँदा धनवीरले आ नी वा नी िस मालाई ध याएर शारी रक 
स भोग गन खोजेको देखेपिछ उसले धनवीरलाई िपट्छ । धनवीर चलाक  गरेर फु केर िचया 
गोदामितर भा छ । चौक दार सोझो छ । उसक  वा नी िस माको िबहेअिघ धनवीरसँग ेम- सङ्ग र 
शारी रक लसपस भए पिन िबहेपिछ चािहँ चौक दार ित इमानदार रह छे, यसथ धनवीरले उसलाई 
शरीर मा दा उ मानेक  िथइन । अक ितर उ  घटना भएकै समयाविधमा चौक दार र धनवीरले आ-
आ नो पालोमा ङ्नु  पन िचया गोदामिभ  कुन ै चोर पसेको धनवीरले थाहा पाएपिछ त उ टै 
धनवीरको चलाक मा सोझो चौक दारले सबै कुरोलाई भू न बा य हन पु छ । गोदाम ङ्नु  पन 
आ नो पालोमा चौक दारको अनुपि थितको फाइदा उठाएर िचया-प ी चोरी गन चोर पसेको र उ  
कुरो यिद कमानका मािलकको कानमा पु गे मािलकको सजाईिसतै नोकरीबाट समेत हात धुन पन 
कुरो चतुर धनबीरले सोझो चौक दारलाई स झना गराएपिछ धनवीरले िदएको तीनपाने र सी र 
चोरले गोदाम छोड़ेर भा दा भूइँमा झारी राखेको एउटा कालो कोटमा चौक दार फु क भइ 
धनवीरलाई माफ  िदइहा छ । चौक दारले एक िदन वा नी िस मालाई िज काएर मन चोन हँदा 
िस माले आँसुस र भई माया- ेम र भि को वाचा क छे । पानी प रसकेपिछको व छ नीलाकाश 
झ िस मा पिन व छ भई  उ ित समिपत रहेको कुरा य  गछ । कुनै कलु िषत भाव र खोट नभएको 
चौक दार र िस मा दु वै सोझा, िनरीह, इमा दार र चोखो दयका द पित हन् । यसरी समाजका िन न 
आिथक वगमा दा प य जीवन भोिगरहेका मािनसह का शंका र यसको िनवारण तुत गन लो न-े
वा नीको पिव  नातामा कितपय साना-ठूला कुराह  भइरहने देखाउँदै ेम र ब धन कायम रहनुपछ 

भ ने उ े यलाई कथािभ  िविवध घटना मह कामा यम देखाइएको पाइ छ । कथाका तीन 
पा ह माझ आकषण-िवकषण पैदा गरी कथालाई ि कोणा मक ेम प िदइएको भेिट छ ।   
 ‘चौक दार’ कथाको कथाव त ु कमाने जन-जीवन आधा रत देिख छ । कथामा आिथक 

औपिनवेिशकरणको िच ण रहेको थाहा पाइ छ । ि िटशकालीन भारतमा ज मी हकका दाज िलङ 

तथा डुवस भू िमितरका कमाने जीवनलाई आ नै आँखाले देखेका एवम् भोगेका कथाकार िकरातले 

तुत कथामाफत् कमाने पृ भू िममा िन नवग य तथा शोिषत समुदायको िवप नताको कारण व प 

कसरी यसले ितनीह को नीिज नैसिगक स ब धमा समेत भाव तु याएको िथयो भ ने कुरोलाई 

िच ण गरेको देिख छ ।      

 ि िटशकालीन भारतमा ज मी हकका दाज िलङ तथा डुवस भू िमितरका कमाने जीवनलाई आ नै 

आँखाले देखेका एवम् भोगेका कथाकार ‘िकरात’ले तुत कथामाफत् कमाने पृ भू िममा 

िन नवग य तथा शोिषत जन-मानसह ले रात-िदन एक गरेर मजदू री गनुपदा कसरी नीिज नैसिगक 

स ब ध समेत कायम गन वि चत ब नु  प य  साथै यस कारको प रि थितले कसरी उनीह को 

जीवनमा गिहरो उतार-चढाऊ आउँथे भ ने कुरोलाई कथामा देखाएका पाइ छ । कथाको मु य पा  

चौक दार र उसको वा नी िस मा कमानमा मजदु री गछन ् । एकाितर िचया कमानिभ  

मािलकह को शोषणमा रही िबहानदेिख िबलुक स म ैप ी िट ने िस मा अिन अक ितर रात-िबरात, 
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ठ डा-गम  नभनी एवम् यानो लुगािदको अभाव समेत झे दै िचया गोदाम ङ् ने चौक दारलाई 

कसरी आ-आ नो दा पा य जीवनबाट ा  हने सुख-भोगदेिख वि चत हनुपरेको कुरो कथाको िन न 

ा तले काश पारेको देिख छ । उदाहरण-      

 

 ‘अझै पालो पु गेको छैन, यी तीन तारा यात गोदामको सोझै मािथ आइपु यो, जाड़ो कटकटी 

लािगराखेको छ । यो धुसा, ध न यो धुसाले जीउ यानो पारेको छ । िछः मधेसको काँठ, कित िचसो 

बतास चलेको हो ।, ‘िबहान िबहानै उठेर ऊ कमान जा छे, यस बेलास म म सु ितनै रह छु । बेलुक  

घाम डु नु  अिघ नै म गोदाम जा छु । राती त बा  बजे अिघ किहले फकको छु र । यस बेला 
थाकेक  िबचरी म त िन ामा ह छे, उठाउँ त िझजो मानली ।’ ३९ 
 

 ि िटश उपिनवेशकालीन दाज िलङ े का कमानह मा मजदु री गन िमकह लाई कमानबाट 

सुख-सुिवधाका कुनै यव था नरहेको बु िझ छ । िचया कमानिभ  आिथक स प न मािलक 

कमानका कोठीमा यानो भएर पलंगमा आरामले सु छन,् अकाितर कमानको सुर ामा चौक दारी 

पेशामा रात-िबरात खट्ने िनमुखा िमकह का अव था बढ़ी दयनीय रहेको पाइ छ । कथाकार 

भ छन-्   

 

 ‘ टन् टन् टन.्.... । दस बजेको घंटी ला यो, चारैितर चकम न अँ यारो िथयो । आकाशमा 

ताराह  चि करहेका िथए चौक दारले एक प ट गोदामको सबै ठाँउ चहारेर हे  यो अिन अझै दु इ 
घ टा छ भ दै एउटा बोरा ओ याएर एक कुनामा सु यो ।’ ४०      

 

 तुत कथामा चौक दार झ िमकह को इमा दा रता र मािलक ितको नूनको सोझो रहने 

वृितले उपिनवेिशत जीवन भो न वा य िचया िमकह को ि थितको अनुमान गन सिक छ । 

आ नै ीमतीमािथ कु ि  रा ने धनवीरिसत  गद-गदा अचानक गोदामिभ  पसेको चोरले 

ब सा लड़ाएर भागेको आवाजले कमानको मािलकबाट सजाईिसतै नौकरीबाट समेत हात धुनु  पन 

ासले चौक दार र धनवीरमाझ  यु मा िवराम ला छ । कमजोर आिथक ि थितकै कारण य तो 

िवपद्  सृि  भएको देिख छ । उदाहरण-  

 

 ‘आ नो नोकरीको माया छ भने िहँड़ । न  भोिल यो पतीस िपयाँ पिन फु स होला ।’, ‘होइन 

दा य,ू हामी दु वै गरीब हौ, नोकरी छ र खा छौ, न  भए के ठेगान । हेर अब बा नप  न लाग , ब  

यी लथािलंग भएको समान तहलाएर िमलाई राख  । भोिल कसैले चाल पाउनेछैन । ऐले बेला िनकै 

 
 ३९. ी ‘िकरात’, सन् २००३, चौक दार, गो बथान, प.ृ स.ं १ ।    

 ४०. ी ‘िकरात’, सन् २००३, चौक दार, पूववत,्  प.ृ स.ं ५-६  ।    
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 छ ।’ ४१   

 

 यसरी नै ि िटश कालीन दाज िलङ े का कमानमा कायरत मजदू रह लाई कमानले िदन ेिन न 

रोजको भरमा आ नो जीवन धा न बा य हनु  परेका अिन उनीह लाई पु िगसरी भनेको किह ये 

नभएको देिख छ । सध लु े र झु े भएर एकनासले कमानको िसमािभ  िदन-रात प र म गन 

िमकह को िनि त कमानका मािलक अङ् ेज साहेबह ले लगाउने महँगो र सु िकलो पोशाकह  

म येका ‘कोट’ (Coat) जीवनमा एकैप ट भए पिन लगाउन पाउनु  भनेको त झन सपनाको कुरा नै 

सा ात िवपना भएर आएझ ह यो । अतः तुत कथािभ  आिथक ि थितको मारले िथिचएका 

चौक दार र धनवीर ज ता पा ह को जीवन िच णलाई समावेश गरेर कथाकार ‘िकरात’ ले 

आिथक औपिनवेिशकरणका भावधारा बुझाउन खोजेको पाइ छ । उदाहरण-        

 

  ‘चौक दारले यो कोट उठाएर हे  यो अिन भ यो- यो ता नयै छ । धनबीरले फे र पन याश ब ीको 

उ यालोमा लगेर ह  यो– हो, त अिघ ता थो ो भिनरा’को । म लगाइरहेर  है । उसले लगायो । 

चौक दारले हेरेर भ यो- अिल ठूलो हँदो रहेछ। धनबीरले कोट खोलेर चौक दारलाई िदयो । उसले 

पिन िमलायो । धनबीरले हेरेर भ यो- अहो दा य,ू िमलेछ । आँगमै छेके ज तो; ितमी लगाऊ हौ । 

चौक दार अिल खुशी भयो- हो के? धनबीरले भ यो- होनी । आँगमा खु चेको तानेर- यी हेरन, ितमी 
लैजाऊ हौ ।’  ४२  

 

 सम मा कथाकार ‘िकरात’ले तुत कथा ‘चौिकदार’ को मा यम ि िटश उपिनवेशकालमा 

दाज िलङ े ितर कमानमा िदन रात कठोर मजदु री गरी जीवन धा ने िन न वग य मािनसह का 

आिथक औपिनवेिशकरणको िच ण दशाउन चाहेको देिख छ । िचयाबारीमा रात-िवरात नभनी पशु 

सरह खटेर बाँ नु  पन िमकह ले दा प य जीवनको सुख भोग समेत गन नपाउनु  अिन सध अभाव 

र अपुगकै जीवन बाँ न िववश जीवन शैलीको िच ण यस कथािभ  पाइ छ भने सो घटनाह  

अङ् ेज िचया कमानका मािलकह को औपिनवेिशक वच वकै यथाथ नमूनाह  हन् भ न   

सिक छ ।  

 
  ३.८.३  कथाकार िशवकुमार राईको माछाको मोल कथामा औपिनवेिशक स दभ-   

 २६ अ ेल सन् १९१९ को िदन िसि कमको रनाक भ ने ज गामा ज मकेा अिन २२ जुलाई, सन् 

१९९५ शिनबारका िदन िबहान ६ : ३० बजेितर अवसान भएका िशवकुमार राई नेपाली कथा 

जगतका एकजना अ बल कथाकार हन् । कथाकार िशवकुमार राईले दैनि दन जीवनमा हा ा 

 
 ४१. ी ‘िकरात’, सन् २००३, चौक दार, पूववत,्  प.ृ स.ं १०-११ ।   

४२  ी ‘िकरात’, सन् २००३, चौक दार, पूववत,्  प.ृ स.ं १२ ।     
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मािनसह ले भो न परेको दा य ि थितलाई, मानवीय मनको कमजोरीलाई, सामािजक पमा या  

कु-लत, कु- था, एवम ्अ धिव ासले िसत ढ गी समाजको िच णलाई बड़ो आकषक ढङ्गमा 

आ ना कथाह मा अिभ यि  िदएका भेिट छन् । िशवकुमार राईको कथामा पाइने अक  सश  

प  उसको भाषा शैलीलाई मा न सिक छ । उनको भाषा अ य त मीठो अिन ठेट र नेपाली 

श दह को योग गनमा उनी अित सफल भएका पाइ छ । नेपाली कथा सािह यको िवकासमा 
अहम योगदान पु  याउने िशवकुमार राई ारा िलिखत कथा कृितह मा ि टयर (कथा सङ् ह, सन ्

१९५१), या ी (कथा सङ् ह, सन ्१९५५), खहरे (कथासङ् ह, सन ्१९७६), बड़ा िडनर (कथा 

सङ् ह, सन ्१९८६), र िशव कुमार राईका सात कथा (कथा सङ् ह, सन् १९९४) आिद रहेका 

पाइ छन ् । भारतीय नेपाली कथा सािह य- े मा एक िवशेष ितभा िलएर देखा पन राई आ नो 

सश  लेखनी ारा एक उ लेखनीय कथाकारका पमा ित ािपत रहेको दे न पाइ छ । उनका सबै 
कथाह  व तु  र शैली दु वै ि ले मािझएका भेिट छन् । उनको बहचिचत कथा माछाको मोल – मा 

औपिनवेिशक स दभ अवलोकनीय पाइ छ ।                    
 ‘ टीयर’ (सन् १९५१) कथासङ् हिभ  सङ् िहत माछाको मोल कथा समाजका एक 

िन नवग य मछुवारे पेशाको मा यम आ नो जीवन धा ने पा को जीवन िच णमािथ आधा रत 

पाइ छ । दिलत र दयनीय तथा उपिनवेिशत नेपाली जीवनको उ कृ  नमूनाको पमा पाइने तुत 

कथा ‘माछाको मोल’ को नायक रने ामा चलको मजीवी एक माझी रहेको देिख छ । अिव ाम 

रात-िदन पहाड़ी खोलामा कठोर प र म गरी प े का माछाको बेच-िबखनबाट हने अथाजन नै उनको 

एक मा  आिथक ोत रहेको पाइ छ । एक िदन आफूले मारेको माछालाई बजारमा िब  गन 

ममा रनेको प रचय एकजना पित य  पस नेिसत ह छ । अतः प रवार िविहन ए लो जीवन बाँ दै 

आएको जवान रनेले हातमा मोटो रकम जु ट्याई यसै पस नीिसत घरजाम गन सपना दयमा साँचेर 

अझ दो बर जोश र जाँगरले खोलामा माछा मान जा छ, तर अ य िदनको तुलनामा माछा पान 

थािपएको ढिड़यामा फँसेको बे े तै माछाह  बटु दा-बटु दै पहाड़को टाकुराबाट उल  आएको 

वखाको भेलले माछािसतै सोहोरेर लाँदा गो े दहमा पु रन पु छ र ‘य ो माछाको मोल...?’ भ दा-

नभ दै उसको दु ःखत मृ यु  ह छ । जुन दहमा उसको बाबुको पिन दश वषअिघ यसरी नै मृ यु  भएको 

ह छ । यसरी रात-िदन कठोर प र म गरी माछा मान रनेको िववश र दयनीय जीवनको का िणक 

कथा रहेको पाइ छ- ‘माछाको मोल’ । 

 भारतको दाज िलङ े का भाव-भूिमलाई छँुदै कथा ले ने िशवकुमार राईले यह का िन न वग य 

मािनसह को सामािजक-आिथक र मानिसक ि थितह को यथाथ िच ण गरेका ह छन् । 

अङ् ेजह को शोषण र शासनदेिख भारतले वत ता पाउ जेलस मपिन दाज िलङका अिधकांश 

नेपाली जन मानस समािजक तथा आिथक संकट्कै सम याले िपरोिलएका अिन पर परागत 

औपिनवेिशक सा ा यवादी शोषणको घानमा नै परेका िवषय उनको कथाको धरातल िनिमत भएको 
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देिख छ । अङ् ेजह पिछ पिन गैर अङ् ेजह का अिधन खिट खाने नेपाली जनमानसको ितनीिध 

रनेको वास-गृह, उसले लगाएको पिहरन र उसको िनर तरको सङ्घषलाई ‘माछाको मोल’ कथाले 

अिभ यि  िदएको देिख छ-   

 ‘छा ोबािहर िन केपिछ रने माझीले आँखीभौमािथ दािहने हात तेसाएर आकाशितर हे  यो र फे र यो 

बहलाउँदो खोलोलाई एकटक हेन ला यो । पु ड्को खँिदलो मािनस, औिध पु रानो कालो िजनको दौरा र 

सु वाल लगाएको, तर दस ठाउँ टाले पिन यस लुगालाई झु ो भ नुपन । धक, कालै इ कोटमा पू रै दजन 

सेता टाँकको लहर, रंग उिडसकेको पु रानो खाँडीको टोपी, पाँसुलामािथस म सु वाल सुकाएको, रने 
एकछाँटको देिख यो ।’ ४३    

  कथामा रहेको उ  िच णले रनेको अथाजन अित तु छ रहेको थाहा पाइ छ । एकाितर देश 

वािधनतापूव उपिनवेशक अङ् ेजह बाट शोिषत दाज िलङ पहाड़ी े का सीधा-सोझा 

मािनसह  देश वाधीन भएप ातपिन गैर अङ् ेजह को सामािजक र आिथक शोषणमा परी 

आ नो मलाई स तो मू यमा बे न बा य हन परेको कटु यथाथलाई कथामा िन न सङ्गले पु ि  

गदछ । उदाहरण-   

  

 ‘चोकमा एक मा छेले सो यो, ए दाइ, माछा कसरी ? आठ आना सेर । खोलामा लिड़िह ने 

माछाको पिन य ो मोल ? दु ःख हेरेर त यो के मोल र ? रनेले नील परेको र चोट लागेको ठाँउ हेद 

भ यो । रनेलाई माछाको मोल योभ दा पिन अझै बेसी हनुपन भ ने लागेको िथयो, तर खास माछाको 
मोल यसलाई समेत थाहा िथएन । ’ ४४    

 

 तुत कथामा िचि त खोला खरसाङ अ चलमा ब ने बालासन खोला हो भ न सिक छ । जुन 

खोला तराई े मा पहाड़ भएर आउँछ । मधेश ख डितर पाइने िह सा, ट ा, इ माछाको साटो राई 

क ले, असला, बुदनुा, ढिड़या माछाआिद मारी बाँसको घारोमा झु ा लगाएर बजारमा बे न लाने 

मछुवारे रनकेो च र माफत ् यसबेलाको अङ् ेजी यव थामा ती उपिनवेशकह  रने झ 

मछुवारेह बाट उपकृत भइरहेको पिन आभास ह छ । कथाको सङ्गमा पसल, होटलह को 

चचाले यो कुरोलाई पु ि  िदएका भेिट छन् । ि िटशकालदेिख नै दाज िलङ पहाडी े मा 

पाठशालाको अभावमा अिधकाङ्श अिशि त रहेका नेपाली समाजिभ  टाठा-बाठाह कै 

च ा तमा िपिस दै आउने रने र पस नी ज ता िनमुखाह लाई भने आ नो मको वा तिवक मू य 

समेत थाहा नभएको त य तुत कथाबाट थाहा ला छ । एउटा उदाहरण-    

  ‘रनेले थालमा हे  यो, राता, राता मसलामा भु टेका माछा, पट्पटी फुटेका, हेदा खाऊँ खाऊँ  

 
 ४३. ई र बराल (स पा.), सन् १९९६, ‘माछाको मोल’, यालबाट, पूववत,् प.ृ स.ं ३२८ ।     

   ४४. ई र बराल (स पा.), सन् १९९६, ‘माछाको मोल’, यालबाट, पूववत,् प.ृ स.ं ३२९ ।      
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ला न े । यसको िज ो रालमा डु यो, यसले सो यो, कसरी ? दु ई आना गोटा। एउटा माछाको 

टु ाको मोल ? यो एक चोिट अतािलयो अनुमान टुंगो नला नाले । यस वा नीमािनसले 

सहजसाथ भनी, हैन के भनेको, यही माछा त हो िन हटेलमा पु नासाथ आठ आना टु ा भइहा छ, 

दु ई आना अिन कसरी बेसी भयो र ? रनेले स यो ठीकै हो, माछाको मोल या तै हनुपन, म साँचै 

क ती दाममा बे न लािगरहेछु । तरै पिन ती दु वै पारखीले माछाको खास मोल िच न सकेका   
िथएनन् ।’ ४५  

 यस कार ‘माछाको मोल’ कथाले ि िटशह ारा एक उपिनवेशको पमा शासन गरी 

छोड़ेपिछको दाज िलङे पहाड़ी े  व रपरीका िचया कमानमा िचया पेशा बाहेक खेती-पाती तथा 

माछािद बेच-िबखन ज ता पेशा अ याई दैिनक मजदु री गरी खटीखाने िनमुखा मािनसह को िच ण 

गद ितनीह का जीवनमा आिथक र सामािजक औपिनवेिशकरणको भाव य  पले रही रहेको 

कुरालाई मरण गराउन सकेको बु िझ छ ।     
 

 ३.८.४ कथाकार एम. एम. गु ङको  िट टा ब छ सध ज तो कथामा औपिनवेिशक स दभ-  

 १ जनवरी, सन् १९२६ को िदन दाज िलङको भोटे ब तीमा ज मकेा एम. एम. गु ङ भारतीय 

नेपाली सािह यका एक िविश  र आदरणीय यि वका पमा रहेको थाहा पाइ छ । कलक ा 

िव िव ालयबाट बी. ए. स मको वा ययन गरेका गु ङले पिछ िश कको पमा जािगरे जीवनको 

शु वात गरेतापिन पिछ िस कोना ला टेसनमा जािगरे भई अिन यह  ब धकको पदमा कायरत रही 

जािगरबाट अवकाश हण गरेका देिख छ । नेपाली सािह यका उनी एक सफल कथाकार. कुशल 

िनब धकार र व र  लोकसािह यकारका पमा िचिन छन् । िवशेष गरी कथालेखनमा एम. एम. 
गु ङ बढ़ी द  रहेका छन् । उनका दु इवटा कथासङ् ह घरसंसार (सन् १९५८) र िट टा ब छ 

सधज तो (सन् १९८२) कािशत पाइ छन् । कथाकृितबाहेक उनका अ य कािशत पु तकह मा- 

‘िबिसएको सं कृित’ (लोक सं कृितस ब धी लेखह , सन् १९८०), ‘The Nepali Folk Tales’ 

(अङ् ेजीमा), ‘बीस जना िबतेका यात भारतीय नेपाली सािह यकारह ’ उ लेखनीय रहेका पाइ छन ्।  

आ नो जािगरे जीवनको मणको िसलिसलामा दाज िलङ पहाड़, ब ती-ब ती, कमान-कमान, 

खोला-क दरामा मण गदा बटुलेका अनुभव र देख-ेसुनेका य र घटनाह लाई नै उनले आ ना 

कथाह मा अङ्कन गरेको बु न सिक छ । उनका ायैः कथामा ामीण े को िन नवग य 

जनजीवनको तथात य िच णिसतै रमाइला-नरमाइला, ाकृितक सौ दय, जीवनका सुख-द-ुख, पीर-

यथा, संघष, पुग-अपुग, उकालो-ओराली ज ता प को उ ाटन भएको पाइ छ । यसका साथै उनले 

आ ना कथामा िविवध लोकताि वक प लाई पिन समावशे गराएको भेिट छ । एम. एम. गु ङका 

कथाह बारे व र  समी क राजनारायण धान भ छन-् ‘मूलतः ी एम. एम. गु ङका कथाह को 

आधार ामीण जीवन छ । ामीण समाजमा लेखकको हेलमेल बढेको हनाले उनका कथाह को 

 
४५. ई र बराल (स पा.), सन् १९९६, ‘माछाको मोल’, यालबाट, पूववत,् प.ृ स.ं ३३० ।   
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शि  यहाँबाट आिजत छ । यसैले उनका कथाह मा गाउँमा अिशि त र सं कृत जनताका सुख-
दु ःख, आशा-िनराशा, भावना-संवेदना, ि याकलापको िच ण छ।’ ४६ एम. एम. गु ङका कितपय 

कथाम ये िट टा ब छ सध ज तो कथा औपिनवेिशक स दभमा हेन आव यक देिख छ ।     

 कथाकार गु ङको कथासङ् ह ‘िट टा ब छ सध ज तो’ (सन् १९८२)- िभ  यही शीषकमा 

रहेको ‘िट टा ब छ सध ज तो’ कथा अ य त मम पश  रहेको पाइ छ । तुत कथाका मु य पा ा 

मैचाङले दश िपयाँको अभावमा म डल जेठालाई एउटा ज खु  भाले ब दक  रा नु  नै लो न-े

वा नी िनमा र मैचाङको झगड़ाको कारण बनेको देिख छ । िनमाले यित सानो कारणमा आ नी 

सहधिमनी मैचाङलाई कुट्छ । यरी कुटाइिभ  िन न वग य जन-जीवनको यथाथता धे न पाइ छ । 

यसरी वा नीलाई कुटेपिछ भन ेिनमालाई प ाताप वोध ह छ । मैचाङिसत उसले माफ  मा छ र फेरी 

सामा य अव था ह छ । कथाको मूल पा -पा ा िनमा र मैचाङ हन ्। दु वै आिथक िवप न रहे पिन 

प र मी, सोझा, कत यपरायण र इमा दार  छन ् । िनमा केही झ क  र एकोहोरे वभावको रहेको 

देिख छ । पिह यैबाट उसको जेठा म डलिसत आंिशक भनावैरी भएको हँदा उनै जेठा म डलकहा ँ

मैचाङले दश िपयाँको अभावमा भालेलाई ब दक  राखेको थाहा पाएपिछ िनमालाई कता-कता 

ई या र लानी ला छ । यसकारण िनमाले मैचाङलाई उसको अहं वको ितपू ितको पमा कुटेको हो 

भ ने बु िझ छ ।   

 तुत कथािभ  दाज िलङको नेपाली समाजमा ि िटशह को उपिनवेशकालदेिख नै 

पर परागत पमा चिलआएको ह ामा एकचोटी हाट भन था रहेको सङ्ग थाहा पाइ छ । कुमार 

धानअनुसार “ आइतवार िबहान धेरै कोस व रपरी पहाड़ितरबाट हजार को सं यामा गाउँलेह  
ह ा िदनको सौदा गन (दाज िलङ) बजार आउँछन ् ” ४७ भ ने ऐितहािसक त यले यस कुरोलाई पु ि  

िदएको थाहा पाइ छ । कथािभ  एउटा सङ्ग-  

 

 ‘राित भा सामा ब ता लो न-े वा नीमाझ कुरा च छन-् भोिल त हाट भनु  जानु  छ, तलको काक  

जेठाले िघऊ-दही लैजाने कुरा ग य  ।..... हा ो पिन यसपाला िघऊ िनकै परेको छ । दाम को िघऊ 

सा ै पछ । छुप  पिन लैजाऊँ होला, अचेल त खूब िब छ भ छ । कुखुराको फुल, लालभड़ा, िन ब,ु 
खोसानी र अ  य तै तुलफूल भारीमा हािलिदएको छु ।’ ४८    

 

 यसरी आिथक िवप न मािनसह ले ह ामा एकचोटी गाउँ-घरितर ला ने हाटह ितर आ नै 

बारीह ितर िदन-रात प र म गरी उ जाएका तुल-फूलह  िब  गरी जीवन धा ने गरेका यलाई  

 
४६. अिवनाश े  (स पा.), सन् २००७, आधुिनक भारतीय नेपाली कथा, लिलतपुर, प.ृ स.ं २७४ । 

४७. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं ४८ ।    
४८. राधा शमा, नवीन पौडयाल, सन् २००५, ‘िट टा ब छ सध ज तो’ नेपाली कथा समी ा, दाज िलङ,  

       प.ृ स.ं १८२ ।  
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समावेश गरेर कथाकार गु ङले तुत कथामा िन न वग य जन-समुदायमािथ देिखएको दयनीय 

आिथक सङ्कटको यथाथ िच ण गन सफल बनेका छन् ।  

 यसरी नै अङ् ेजह को औपिनवेिशक कालदेिख नै दाज िलङको नेपाली जन-मानस अिधकांश 

नै मजीवी र सवहारा रहेका थाहा पाइ छ । देश वत तापिछ गैर अङ् ेजह कै अिधन एउटा 

गरीब प रवारले चरम आिथक बोझको सङ्कट झे द ै उपिनवेिशत जीवन बाँ न वा य बनेका 

सङ्गलाई कथाकार गु ङले तुत कथामा यसरी वणन गरेका छन् -   

  

 ‘ब ीको उ यालोमा उसले सु ितरहेका वा नी र छोराह लाई िनयालेर हेछ । दु वै दौराह  लुगा  

वाङपाले भइसकेका, वा नी चािहँको यारर फाटेको, शायद िहजो उसलाई कुट्दा होला, 
फ रयाको रंग पिन पुरानो भएर रंग उिड़सकेको ।’ ४९ 

 

  तुत कथािभ  किह यै पुगीसरी नरहेको दाज िलङका जन-जीवनमा अठा  शता दीको 

अङ् ेजह कै पालादेिख महाजन वा दालचामलका यापारी र सूदखोरह कहाँ आ नो व तुभाव 

िधतो राखी कजा िलनु  पन तथा िपयाँ पैसा आिद सापटी िलनु  पन वृित यथावत रहीआएको 

त यको िच ण पाइ छ । यस स दभमा कुमार धानअनुसार “ ऋणले िवशेष िचयाकमानका 

िमकह  र सरदारह  त भएको समकालीन उ लेख छ । िधतो राखेर आना सूदमा कजा िलंदा 

याजको दर ७५ ितशत पु यो अिन समय िब दै जाँदा साउँसूदमािथ च वृि - याज फे र सबै 

जोड़ेर यसमािथ याज ला दा एक सय िपयाँ आना सूदमा िलएको ते  महीनापिछ यो कजा २२० 
िपयाँ ब यो ” ५० भ ने ऐितहािसक त यले यस बेलाको नेपाली मजीवीह को आिथक 

अव था कित िन न तरमा िथयो भ ने आभास गराउँछ । कथामा जेठा म डल ज तो च र को 

मा यम यो कुरा स य र ामािणक रहेको बु न पाइ छ । एउटा उ रण-  

  

 ‘ मैचाङ भ छे- होइन यो भाले त मैले म डल जेठालाई कबुली सकेक  छु । िकन ? कसरी ? 

िनमा झ ि कएर सो छ । मैचाङ भ छे- यसपाला घर खच पु गेन, म डलीकोबाट दश िपयाँ सापटी 
माग । टेममा ितनू  भनेको छ उसले । पु गेन भने घरमा भाले छ, यही ँ  िदउँला भनेको छु ।’ ५१    

 

 यसरी जेठा म डलले केही िपयाँ िदएर गाउँघरका गरीब िनमुखाह लाई आिथक शोषण गन  

 
४९. राधा शमा, नवीन पौडयाल, सन् २००५, ‘िट टा ब छ सध ज तो’ नेपाली कथा समी ा, पूववत,्  

      प.ृ स.ं १८४ ।    
 ५०. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर,  पूववत,् प.ृ स.ं ३० ।   

 ५१. राधा शमा, नवीन पौडयाल, सन् २००५, ‘िट टा ब छ सध ज तो’ नेपाली कथा समी ा, पूववत,्  

      प.ृ स.ं १८४ ।     
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गछ । उसले सानो ऋणमा कसैको घरबारी लिगिद छ, कसैको दु हना गाई हाँकेर ला छ, कसैको 

बढ़ेक  चेलीलाई नरा ो नजरले हेछ । यसथ, ऊ गाउँ िपराहाको पमा देखा पदछ । यस कार 

उपिनवेशक अङ् ेजह  र सूदखोर महाजन वा दाल-चामलका यापारीह कै ितिनिधको पमा 

जेठा म डललाई तुत कथामा देिख छ । उसकै भु वले िनमा र मैचाङ ज ता साधारण गाँउले 

अिशि त खटीखाने िन नवग य प रवारको जीवन भािवत ब छ । चरम आिथक दु दशामा परेका 

यसताकका िन न-वग य समाजको वा तिवक प कित क ण र दयनीय िथयो भ ने िवषयलाई 

कथाले उजागर गरेको पाइ छ । यस कार ‘िट टा ब दैछ सध ज तो’ कथािभ  ि िटश 

औपिनवेिशकरणको भाव यथाथ पमा रहेको थाहा ला छ ।    
 

 ३.८.५ कथाकार इ  बहादु र राईको िव  ित ा चरणमा कथामा औपिनवेिशक स दभ-    

   नेपाली सािह यमा इ बहादु र राई एउटा िविश   र ेय नाम हो । उनको ज म ३ फरवरी, सन् 

१९२७ मा खरसाङ निगचैको बालासन भ ने ठाउँमा भएको िथयो । उनी कथाकार, उप यासकार, 

नाटककार, समालोचक मा  नभएर सािह यमा ते ो आयाम आ दोलनका णेता, भाषा-

आ दोलनका पथ दशक, लीला-लेखनका वतक ज ता यि वका धनी हन् । उनको हालस म 
मोठ दु ईवटा कथा सङ् ह िवपना कितपय (कथासङ् ह, सन् १९६०), कथा था (आयामेली 

कथा र िवचारसँगालो, सन् १९७२) र कठपुतलीको मन (लीलावादी ि चेत वा िस ा तमा 

आधा रत कथासङ् ह, सन् १९८६) आिद कािशत पाइ छन ् । कथाकार राईको ‘रातभ र हरी 

च यो’ शीषकको पिहलो कथा गुमानिसंह चामिलङको स पादनमा कािशत हने पि का ‘सािह य-

सङ्गम’ को वष १: अङ्क १, जुलाई, सन् १९५९ मा छािपएपिछ उनले नेपाली कथा-सािह यलाई 

उवरता दान गरेको थाहा पाइ छ ।     

 कथाकार राईले आ ना धेरजसो कथामा ठेट नेपाली र थानीय भाषा-बोलीको योग गरेका 

भेिट छन् । ‘िवपना कितपय’ कथा सङ्कलनका अिधकाङ्श सहभागी पा ह  समाज सापेि त 

रहेका थाहा पाइ छ । जसिभ  चौक दार, िमक, चपरासी, माली, पु िलस, कृषक, हाटबजारमा साग-

स जी बे ने, पहाड़ी औषंधी  जड़ीबुटी बे न,े काठको काम गन बढ़ाई आिद ज ता पेशा भएका 

हनाले समाजको बहसङ् यक यि को हाँसो-रोदन, सुख-दु ःख, पीर- यथा र जीवनका उकाली-

ओ ालीह को ितनीिध व हनेगरी पा ह  तुत ग रएका पाइ छन् । एवम्  त  सबैजसो पा ह  

आिथक सङ्कटको रोगले िपरोिलएका अिन िगजोिलएका देिख छन ्।   

 कथाकार राईका कथाया ालाई िनया दा ‘िवपना कितपय’ (सन् १९६०), मा सामािजक 

यथाथवादी वृित, ‘कथा था’ (सन् १९७२) मा आयामेली वा आयािमक िच तन वृि  र 

‘कठपुतलीको मन’ (सन् १९८६) मा लीलावादी लेखन- वृि  भेिट छन् । उनका सबै कथाह  व तु  

र शैली दु वै ि ले मािझएका भेिट छन् । उनका ायैः कथाह मा यसताकको ि िटश 

औपिनवेिशक यव थाको य -अ य  भावको छाप दे न पाइ छ । तथािप, 
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‘कठपुतलीको मन’ (सन् १९८६) कथासङ हमा कािशत उनको बहचिचत कथा िव  ित ा 

चरणमा – मा औपिनवेिशक स दभ अवलोकनीय पाइ छ ।                   

 िव का अ य मुलुकह मा झ ि िटशह को औपिनवेिशक शोषणबाट भारतले पिन १५ अग त 

सन् १९४७ मा मु ि  पाएतापिन वतन यो रकालपिछ पिन भारतीय सामािजक, आिथक, 

राजनैितक तथा शैि क आिद यव थाह  गैरअङ् ेजह को उपभो ावादी शासन र शोषणमा परेर 

भािवत बनेका थाहा ला छ । अतः तुत कथा ‘िव  ित ा चरणमा’ को शीषकले यस कुरातफ 

सङ्केितक अथवोध गरेको बु िझ छ ।   

 आफू जिह ये उचाई ँ मा बसी तल जमीनमा बसेका िनमुखाह मािथ शासन गनु  नै 

उपिनवेशकह को च र  रहेको थाहा ला छ । अतः तुत कथाका कथाकार जो सामािजक र 

आिथक हैिसयतले बामपु ड्के (म यमवग य) छ, ले सुपरमाकटको अ लो िबि डङलाई देखेर 

अवाक र आ ायचिकत बनेपिछ उसको िति या यसरी यि एको थाहा पाइ छ-  

  

 ‘यित िवशाल, य तो सु दर िबि डग ! ‘सुपर माकट’ ? यहा ँ? ? पुरानै पुरानो घरह , होचो र 

कित भ केको, माझमा यहाँ यो िबि डङ्ग उ जेछ कैले ? कित, नौ तला ? मािथ मािथको यो 
अिफसह  हो ?’ ५२   

 

  उपिनवेशकह ले नौलो ठाउँमा डेरा हालेपिछ पिह ये यहाँका हरेक वग र व तुह लाई 

आफूितर आकिषत गछन् अिन आ ना जालमा उपिनवेिशतह लाई फँसाउन सफल भएपिछ 

िव तारै-िव तारै शोषण गद ला छन् भ ने कुरोितर सङ्केत गद ला छन् भ न े तुत कथािभ को 

ासङ्िगक एउटा उदाहरण-    

 

 ‘कित फरािकलो िसंड़ी । कालो संगममर हो यो िब याएको ? राजारानीलाई भ दा कम वागत    
छैन ।’ ५३ 

 

 कथावाचकलाई सुपरमाकटमा िभि एपिछ यहाँका हरेक व तुह ले आकृ  गरेको थाहा   

पाइ छ । यालमा दिशत बु ेदार कचौराह , थालह  देखेपिछ कथावाचक छ क परेका 

आफूिभ को एउटा िवरोिधता यसरी यि एका पाइ छ-  

  

 ‘खानु  पातमा खाँदा पिन ह छ, होइन ? पात पिन िकन ? हातमा खाँदा, ढुङ्गामा खाँदा, यो  

 
  
 ५२. इ बहादु र राई, सन् १९८९, ‘िव  ित ा चरणमा’, कठपुतलीको मन, कलक ा, प.ृ स.ं ४० ।    
 ५३. इ बहादु र राई, सन् १९८९, ‘िव  ित ा चरणमा’, कठपुतलीको मन, पूववत,् प.ृ स.ं ४० ।   
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   होला खास खानु  । िन खर । थाल सुनकोमा, बु ैबु ामा खानु  ?’ ५४   
 

 िवगतको हा ो इितहासलाई हेदा िस भरदेिख काँसको थालस मको या ा तय गरेको छ हा ो 

समाजले । कतै सुनको थालमा पु न पिन पाए ह यो भ ने स च के नपलाउँदो होला र हा ो 

अवचेतनमा ? उपिनवेशवादीह ले हा ो खास खानुलाई पिन खोिसिदएका बु िझ छ । केवल 

मा यममा  रािखिदएको पाइ छ । अतः तुत कथािभ  कथाकार राईको ‘थाल सुनकोमा बु ैबु ामा 

खानु  ? भ ने कथनले स यता र सं कृितिबच एउटा िवरोधाभास रहेको बु िझ छ । उपिनवेशह का 

उपभो ावादले मा छेलाई कताितर लाँदैछ स यताितरै हो के ? शङ्का पिन राखेका देिख छ 

कथाकारले । अतः तुत कथािभ  स यता र सं कृितिबचको कथाकारको िवरोधाभास यहाँ य तो 

रहेको पाइ छ-  

 

 ‘मनपद  र रसउठ्दो पिन एक थोक (बैठक सजाउने थोक दे छु) सब चि कने चाँदीको । खरले 

छाएको छा ो (चाँदीको) िपडी बसेका बुढा (चाँदीको), हलो चाँदीकै यहीनेर ठड्याएको, आँगनमा 

मकैका धोगाह  (चाँदीको), सुकाएको थाङ् नो, पर गोठमा चाँदीकै गाई र बाछा, पनेराबाट गा ीमा 
पानी बोकेर गइरहेका चाँदीका ती न द भाउ यू   हनस छन ्।’ ५५    

  

 उपिनवेशवादीह ले आफूले आजन गरेको स यताको िवकासमूलक लाभह  एकाितर सबैलाई 

बाँड़े ज तो गरी अक ितर भने आ नै स यता र सं कृितको फुइँ उपिनवेिशतह मािथ जिहले पिन 

थो ने अ यास गरेको जा न पाइ छ । व तुतः देशले वत ता ा  गरेपिछ पिन आजको समाजमा 

बेलायती उपिनवेशकह ले छोिड़राखेको यही अ यासको जड़ ‘सामािसक सं कृित’ (Composite 

Culture) को पमा िव मान रहेको थाहा पाइ छ । अतः जुन सामािसक सं कृितको 

प रणाम व प आज वत  देशको वत  समाजका हरेक े मा उपिनवेशवादी भाव य  

रहेको कुरोको उ ाटन तुत कथािभ  य तो रहेको पाइ छ-    

 

 ‘दे छु : तीन देवीह , साम ीह को लामो टेबलपिछ उभेका, हे ररहेका । कुनको हो वाणी, 

कसितर हनुपन मेरो शरणागित, जा ने जु  िथएन । फे र धड़ले उिनराखेको कोट हेर । ट्िवडको, 

खरानी रंगको, धक बुनाइको । बािहरी पाकेटह । िसलाइ-काम सब हातको । छेवैमा आइछन् । िनलो 

साड़ी, लाउज, टीका । हातको ? दो  योएछु सहमितमा ज तो । कालरमा हातले बिखया गरेको यो,   
बताइन् । कालरलाई औ ं लाह ले सहलाइन् । इंगिलश िचज सब ।’ ५६    

 
 ५४. इ बहादु र राई, सन् १९८९, ‘िव  ित ा चरणमा’, कठपुतलीको मन, पूववत,् प.ृ स.ं ४१ ।   
 ५५. इ बहादु र राई, सन् १९८९, ‘िव  ित ा चरणमा’, कठपुतलीको मन, पूववत,्  प.ृ स.ं ४१ ।   
 ५६. इ बहादु र राई, सन् १९८९, ‘िव  ित ा चरणमा’, कठपुतलीको मन, पूववत,्  प.ृ स.ं ४५ ।    
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यसै गरी कथावाचकले उ  सुपर माकटिभ बाट कमसेकम एउटा जु ाको ‘लेस’ मा  भएपिन िकनेर 
घर फिकने ज ता काय यापार देखाएर उपिनवेिशतह  जिहले पिन उपिनवेशकह को उपभो ावादी 
मनोवै ािनक जालमा सहजै फँिसने गरेको कुरोितर सङ्केत गरेको देिख छ । अतः कुनै न कुनै बाटो 
भएर उपिनवेशवादीह  मािनसको आ मपिहचान मेटाउन हदम त लीन रह छन् भ ने कुरोलाई 
उदाङ्गो पान तुत कथा ‘िव  ित ा चरणमा’ सफल भएको मा न सिक छ ।        
 
३.८.६ कथाकार ब ीनारायण धानको बोनस कथामा औपिनवेिशक स दभ-   
 १४ जनवरी सन् १९२७ मा ज मकेा अिन सन ्२०१० मा अवशान भएका ब ीनारायण धान 

भारतीय नेपाली सािह य-समाजका सश  ितभाशाली यि वह म ये एक हन ्। उनी एक जना 

आदश िश क र राजनैितक यि वको पमा िवशेष िति त र प रिचत रहेका छन् । नेपाली 

सािह यको इितहासमा आ यान लेखन र अनुवाद कायमा उनको नाम र योगदान उ लेखनीय रहेको 

छ । 

सन् १९४८ सालमा अिखल भारतीय गोखालीगको मुखप  ‘गोखा’ मा उनको ‘महिष 

कालमा स’ शीषक जीवनीपरक लेख थमप ट छापामा आएको समयदेिख जीवनभर िसजना मक 

सािह यलेखन र अनुवाद कायमा साधनारत रहेको थाहा पाइ छ । उनको कलम गितवादी आ यान 

लेखन, जीवनीलेखन र अनुवादको े मा बढ़ी सि य रहेको  पाइ छ । नेपाली सािह यका अित र  

िह दी, बङ्गला र अङ् ेजी सािह यको अ ययन र िच तनमा समेत गिहरो अिभ िच रा ने कथाकार 

धान मु शी ेमच द, शरतच , बङ्िकमच , कृ णच दर, चा स िडक स, िविलयम वड वथ, 

िलयो ट सटाय, याि सम गोक , मोपासाँ, एिमल जोला, ए तोन चेखोभ, कालमा स आिदका 

सािह य लेखनशैली र वैचा रक िच तनबाट यादै े रत र भािवत रहेको कुरा उनका कितपय 

लेखािदबाट बु न सिक छ ।   

ब ीनारायण धानका िसजना मक कृितह  हालस म कािशत कृितह  मैले ‘आमा’ 

(िव िस  लेखक याि सम गोक को ‘मदर’ – को अनुवाद सन् १९७६),  ‘महिष कालमा स’ 

(जीनवीमूलक कृित, सन् १९७७), ‘मौली’ (मौिलक सामािजक उप यास, सन् १९९३), 

‘नवचेतनाका चीर मशाल-गणेशलाल सु बा’ (जीवनमूलक कृित, सन् १९९९), ‘बौ  देशह को 

प र मण’ (फा-िहयानिलिखत ली याङ्सी-को अङ् ेजी अनुवाद ए रेकड अव् बु ि - को नेपाली 

अनुवाद, सन् २०००), ‘भुमरी’ (मौिलक सामािजक उप यास, सन् २००२), ‘संगत’ (कथासङ् ह, 

सन् २००२), ‘भो गाको गडितरबाट’ (अले जे डर रि कन ारा िलिखत म द याङ् स- को 

अनुवाद, सन् २००८), ‘केही स झनाह ’ (सं मरणा मक िनब ध, सङ् ह, सन् २००८), 

‘गफसफमा रतनलाल ा ण’ (सं मरणा मक लेख सङ् ह, सन् २००९, स पा. डा. मोहन पी. 

दाहाल), शीषक कृितह  कािशत पाइ छ भेिट छन् । ‘स तान’ (मौिलक कथा सङ् ह), 

‘गणेशलाल सु बा’ (मनो ाफ अङ् ेजीमा), ‘भिजन सोयल अपटनट र ए ड वायट लोज द डो’- 

को नेपाली अनुवाद कृितह  पिन काशन ती ु  रहेको जा न पाइ छ । मूलतः गितवादी चेतना र 
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िच तनमानै आि त भएर ले न चाउने ब ीनारायण ग ा यान लेखनमा बढ़ी सफल र चिचत   

छन् ।  
 उनको पिहलो कथासङ् ह संगत (सन् २००२) िनमाण काशन िसि कम ारा कािशत भएको 

पाइ छन् । यसमा ज मा एघारवटा िविवध िवषयका कथाह  समावेश रहेका देिख छन् । यस 

सङ् हिभ  ‘संगत’, ‘िशकारको रहर’, ‘बोनस’, ‘िम टर परश’ु, ‘िसकेको पाठ’, ‘ड्याम गुरखाज, 

‘मानवीरको अवकाश’, ‘ ितिहंसा’, ‘अवैध नेह’, ‘ ाइभर तेजवीरको कथा’ र ‘ याउँिखरी र 

बमाको जङ्गल’ शीषक कथाहर रहेका छन ् । ‘संगत’ कथासङ् हमा सङ् हीत कथाह म ये 
बोनस शीषक कथामा िचयाबगानको वगसङ्घष, शोषकले शोिषतमािथ गरेको अ याय, अ यचार र 

शोषणका मूल स दभह लाई क य व तुको पमा िटिपएको पाइ छ । मूलतः अङ् ेज 

मािलकह पिछ भारतीय मूलकै कमान मािलकह ले कमानिभ  िनमुखा िमकह मािथ गरेको 

औपिनवेिशक शोषण र अ यचारको पदाफास गन ुनै तुत कथाको अिभ  रहेको बु िझ छ । उनका 
सबै कथाह  व तु  र शैली दवुै ि ले मािझएका भेिट छन् तथािप, उनको चिचत कथा बोनस - मा 

औपिनवेिशक स दभ अवलोकनीय पाइ छ ।  

 तुत कथा ‘बोनस’ मा िचयाकमानको वगसङ्घषलाई के ीय पृ भू िममा राखी िचया कमानका 

िन न आिथक अव थालाई िच ण ग रएको पाइ छ । कथाका पा  तथा च र ह  शोषक र 

शोिषतवगका पमा रहेका भेिट छन् । एकाितर िचया िमकह मािथ चरम आिथक शोषणको मार 

रहेको देिख छ भने अकाितर कमान मािलकको हकुमतको अिधन रात-िदन एक गरेर कमानमा 

खट्दापिन जुखु रेको बाबु  ज ता पा ले कमानबाट ा  हने िन न आय- ोतको भरमा पा रवा रक 

भरण-पोषणमै स झौता गनु  पन अव थाको िच ण पाइ छ । यसरी नै वषमा कमानबाट ा  हने 

बोनसले आ नो सामा य आव यकताको पुत  धरी गन नस नु  ज ता चरम आिथक अभावको 

ि थित दशाउने एउटा उदाहरण-   

 

 ‘दश आउने महीना ला यो । िदन सध ह स प य । ज तै िदन भएको बेलामा पिन काममा नगई 

नहने । एक िदन, दु इ िदन ढीलो भयो भने हािजरा चढ्दैन िथयो । कुनै िदन गैरहािजर भयो भने हािजरा 

त गयो-गयो, रािसनमा ोराटा ला यो’, ‘यो पािल बोनस पाइयो भने य तो गछु, उ तो गछु यो 

िक छु, यो िक छु भ ने क म जुखु रेको बाबुले पिन बनाउँदै िथयो । धेरै िदन भयो, उसले जु ा िक ने 

इ छा गरेको । कित वष भयो उसले या ला मा  लाएर िहँड़ेको । यो पािल बोनसको पैसाले एक 
जोड़ा जु ा त िक छु नै िक छु ।’  ५७    

  

 तुत कथामा कथाकार धानले कमानमा िमकह लाई िवतरण ग रन ेरािसनमा ‘ ोराटा’ भ ने  

िनयम बारे चचा गरेका भेिट छन् । अतः यो ‘ ोराटा’ श दको अथबारे यस शोधाथ ले बा ाकोट 

 
 ५७. ब ीनारायण धान, सन् २००२, ‘बोनस’, संगत, ना ची-िसि कम, प.ृ स.ं १३ ।               



९७ 
 

िनवासी िलला बहादु र छे ीसङ्ग स पक गदा - ‘कमान मजदू रह लेमा नागा नबसी दैिनक हाजीर 

रहेमा, ह ा वा मिहनामा पाइने हाजीराबाटै रािसनको पैसा कािटने न  कुनै कारणवश् काममा 

अनुपि थत रहेको ख डमा हािजरा पिन नपाइने उ टो कमानबाट िदइने रािसन पिन पैसा ितरेर मा  
पाइने ज ता िनयम नै ‘ ोराटा’ हो ’ ५८  भनेर छे ीले बताए । यसरी कमानमा ोराटा ज तो कठोर 

िनयमह  झे दै जीवन धा न ेजुखु रेको बाबु, िचया िमकह  अिन िमकह लाई आ नो हक-िहत 

िदलाउन हेतु  ितिनिध व गन िमक सङ्गठन (यूिनयन) का नेताह  जेठा खड्का, सानो भाइह  

शोिषतवगलाई ितिनिध व गन सफल र जीव त पा ह  रहेका पाइ छन ् । अकाितर कमानको  

यानेजर साहेब, िचया क पनीका िनदशक िम टर िसंघानीया आिदलाई शोषकवगका ितनीिध 

पा का पमा रहेको देिख छ ।       

 सन् १८३५ मा दाज िलङ पहाड़ लगायत यसका सङ् ल न े ह ितर अङ् ेज अिधकारी डा. 

या बेलको स यतामा िचयाको खेती सु  गनमा उपिनवेशक अङ् ेजह  सफल बनेका िथए भ ने 

कुरो थाहा ला छ । यसरी िचया उ ोग मौलाएर गएपिछ कमानका िमकह मा शोषण र अ यचार 

पिन बढेर गएको कुरा जा न पाइ छ । काला तरमा ि िटश औपिनवेिशक शोषण त बाट भारतले 

वत ता ा  गरेतापिन पिछबाट गैरअङ् ेजह  जो अङ् ेजह झ खैरौ नभएपिन अङ् ेजी भाषा 

बो न र अङ् ेजी सं कार र स यताका नगीच रहेर आफूलाई स य ठा थे, ितनीह  अिधकाङ्श 

कमानह ितर नयाँ मािलक र िनदशकको पमा आएपिछ पिन असहाय िमकह मािथ शोषण, 

अ याय र अ यचार रोिकने कुरामा कुनै प रवतन नआएको जा न पाइ छ । जसरी ह छ कुनै न कुनै 

जु ि  लगाएरै क पनी मािलक र नदशकह  िमकह को खून-पसीनाको कुनै मोल िदन  त पर 

नरहेको, िमकह को िनि त भने कमान नै आ नो संसार रहेको साथै कमानको मािलक एवम् 

िनदशकलाई आ नो पालनहार ठा ने वृि  रहेको त यह  पाइ छन् एउटा त य-   

 

 ‘ मािलक प का िथए कमानको यानेजर साहेब र उसका दु इजना सहायक ब धह  । अिन 

िहजो मा  बागडो ा हवाई अड्डामा उि एका क पनीका एक डाइरे टर िम टर िसंघािनया । 

िसंघािनया बंगालमा आउनुप  यो भने उनी यै कमानमा आउनु  मन पराउँथे। आज यु िनयनका 

नेताह सँग बोनस स ब धी बैठक छ भ दा उनलाई पिन चासो लागेर यो बैठकमा सामेल हन 

आएका हन ् । सध सभामा उनी क पनीको दु इ पैसा बेसी आमदनी गराएर नै छाड़् थे । न  कमान, 

कारखाना ब द ग रिद थे । इमज सीको बेला त हो । के ह यो अ ? िम. िसंघािनया स झ थे । उनको 
िनि त यो त सानो कुरा िथयो ।’ ५९   

 

  
 ५८. िमित- २६-०९-२०१७ को िदन ‘बोनस’ कथािभ  कथाकारले योग गरेका श द- ‘ ोराटा’- को अथबारे  

       बा ाकोट िनवासी िलला बहादु र  छे ीको स पकबाट ा  जानकारी  ।          

५९. ब ीनारायण धान, सन् २००२, ‘बोनस’, संगत, पूववत,्  प.ृ स.ं १३ ।             
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अक  एउटा उदाहरण- 

  

 ‘ िसंघािनया साहेब मुसुमुसु  हाँिसरहेका िथए । माइलावीर सरदारले उठेर हात जोरेर भने, हजुर सा’ 

ब । यहाँ क पनी सा’ ब पिन हनुह छ...उनले जुंगा चाट्दै थुक िनले, सा’ ब, तपाईह  हा ो बाबु  

हनुह छ । छोराछोरीलाई क ती भोजन िदएर आमा-बाबुको आ मा पिन त स तोष हँदैन िन । यित 
क ती बोनस पाएर य तो महँगीमा हामीले दश- यौहार कसरी मनाउनु  । दया होओस् हजुर!’ ६०     

 

 तुत कथामा िचयाकमानमा वषमा एकचोिट चाड़बाडको मुखमा येक वष िदइने बोनसलाई 

के ीय पृ भू िममा रािखएको थाहा पाइ छ । अिघ लो वष बीस ितशतको दरले कमानमा बोनस 

िदइएको तर देशमा चिलरहेको आपतकालीन ि थितको बहाना बनाएर केवल सो  ितशत मा  

िदने ताव पा रत हँदा कमानमा सबै मजदु रह  िमलेर मािलकवगको िव मा िवशाल नारा-जुलूस 

िनका न बा य हनपु गेका थाहा पाइ छन् । यसरी कमानिभ  वे छचारी मािलकवगको अ याय र 

अ यचारको िव  मजदू रह मा िवरोधको सचेतना पहलाउन सु  गरेको सङ्केत पिन कथाकार 

धानले तुत कथामा िदएका छन-् 

 

 ‘ सबै मजदू रह , आइमाईह , लो ने मा छेह , छोकड़ा, लोकड़ा सबै तैयार िथए। चार तारीख 

आयो। यस िदन ती काममा गएनन ् । सबै आ नो आ नो पाट को झ डा िलएर जुलूसमा िहँड्न  

लागे । सानोभाइ अिघ-अिघ नारा लाउँदै िहँड़दै िथयो । जेठा खड्का बीचमा। माइलावीर कतै 

देिखएनन ्। मजदू रह ले नारा लाइरहेका िथए, ‘हा ो बोनस- काट्नु  पाउँदैन, पाउँदैन ।’ ‘मजदू रमािथ 

अ यचार गन-ु पाउँदैन, पाउँदैन ।’ ‘हामीलाई बीस परसे ट बोनस- िदनैपछ, िदनैपछ ।’ ‘मजदू रको 
एकता- िज दाबाद, िज दाबाद ।’ ६१   

 

  यसरी िमकह ारा कमानको यव था िव  िवरोध भएपिछ मािलकह ले 

िचया िमकह मािथ उनीह को संवैधािनक हक-अिधकार र वत तालाई समेत दबाउने भरम दु र 

यास गद अझ अ याय, अ यचार गन पु िलस बल समेत खनाएर गोली चलाई असहाय 

िमकह को ह या समेत गरेका यथाथ िच ण कथामा य तो पाइ छ-      

 

 ‘ हठात् मोटर गाड़ी आएको ठूलो घुरघु रे आवाज आयो। दु इवटा ठूलो कबाट पचास-साठीजना 

पु िलसह  गोली- ग ािसत लैस भएर ओल ।’, ‘ ब दुक पड्केको आवाज आयो । जेठा खड्का 

यह  थु ो ला यो । सबैितर हाहाकार मि चयो । मा छेह  भा न खो दा काँड़े तारमा अि झएर खु ा 

 
 ६०. ब ीनारायण धान, सन् २००२, ‘बोनस’,  संगत, पूववत,् प.ृ स.ं १५ ।       

६१. ब ीनारायण धान, सन् २००२, ‘बोनस’,  संगत, पूववत,् प.ृ स.ं १६ ।    
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काटे, लुगा फटाए । धेरै मिहला मजदू रह  यहाँ परे । जुखु रेक  आमा र पो ची पिन परे । जुखु रेको 

बाबुकहाँ भा यो प ो भएन । पु िलसले आँशु  यास पिन चलायो । वातावरण नै धुवै-धुवाँले भ रयो । 
मािनसह  ँ दै र कराउँदै भागे ।’ ६२     

  

 मूलतः ि िटश उपिनवेशकालदेिख नै दाज िलङ र यसका सङ्गल न े ह ितर ि थत 

िचयाकमानिभ  मािलकवगको चरम शोषण चलेर आएको जा न पाइ छ । अतः यस कारको 

अ याय र अ यचारको िव  िचया िमकवगले चलाएको एकताब  एवम् सङ्घषपूण 

जनआ दोलनको सश  आवाज बोकेको तुत कथा ‘बोनस’ ले िचया कमानका गैरअङ् ेज 

मािलकह का औपिनवेिशक वच वलाई उ ाटन गन सफल रहेका छन् भिन मा न सिक छ ।       

  
  ३.८.७  कथाकार असीत राईको िचरह रत िचयाबारीको िच कार कथामा औपिनवेिशक    

                              स दभ-                
२४ नोभे बर, सन् १९४० जङ्गपना िचयाकमान, महादनी-दाज िलङ मा ज म हण गरेका 

असीत राई भारतीय नेपाली सािह य-समाजका एक मूध य सािहि यक यि व हन् । ग ा यान 

लेखनको े मा उनको नाम र योगदान भारतेली नेपाली सािह यको इितहासमा अिघ लो पङ्ि मा 
द रन आइपु छ । उनका कािशत कथासङ् हह मा वस तराग, (कथासङ् ह, सन् १९६३), 

अमू य पुर कार (कथासङ् ह, सन् १९६७), अ  निचनेको म (कथासङ् ह, सन् १९६७), 

सन त िजजीिवषा (कथासङ् ह, सन् २००६) आिद पाइ छन् ।    

कथाकार असीत राईको कथासङ् ह स ास िजजीिवषा (सन् २००६)- मा ज मा ब ीसवटा 

िविवध आयामका क यिवषय धान कथाह  सङ्गृहीत रहेका पाइ छन ् । जसम ये ‘िचरह रत 

िचयाबारीको िच कार’ शीषक कथामा िचयाबगानको वगसङ्घष, शोषकले शोिषतमािथ गरेको 

अ याय, अ यचार र शोषणका मूल स दभह लाई क य व तुको पमा िटिपएको हनाले यहाँ 

औपिनवेिशक स दभमा यस कथाको सङ्ि  िववेचना ग र छ ।  

 ‘िचरह रत िचयाबारीको िच कार’ कथािभ  भारतवष वत पूव अङ् ेज मािलकह ले शोषण 

र शासन गरेका दाज िलङ पहाड़ी े का कमानह मा भारतवष वत ो र पिछ पिन कमान 

मािलकह को अ यचार र शोषण भने यथावत नै रहेको एवम् मजदू रह मा य ता अ यचारह को 

िव  िवरोधको चेतना स म जागृित हँदै गरेको ि थित आिदको िच ण रहेको पाइ छ ।          

तुत कथामा िमकह मािथ चरम आिथक शोषणको मार रहेको देिख छ । कमान मािलकको 

हकुमतको अिधन िबहानदेिख बेलुक स म एक गरेर कमानमा खट्दापिन च पा र बलबहादु र ज ता 

मजदू रह लाई कतैबाट जस भने पाइएको देिख दैन ।  िबहान ग तीमा पु नमा केही िढलो भएमा 

यानेजरको ह काई त सु नु  नै पछ भएन िदनै भरीको हािजरादेिख हात धुनु  पन ि थितको िच ण 

 
६२. ब ीनारायण धान, सन् २००२ संगत, पूववत,् प.ृ स.ं १९ ।                 
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रहेको पाइ छ । कथािभ  रहेका ासङ्िगक केही उदाहरणह -    

 

‘ घाँसको भारी िबसाएर याँ... याँ हँदै बलबहादु र िभ  प दै भ छ- ग तीमा झन घ टा लािग 
स यो.......काम भने सिक दैन ।’ ६३  

 

 यसरी नै अक  उदाहरण-  

 

 ‘ सानी छोरीलाई े ज मा पु  याएर ग ती टारमा पु दा छुटेर मजदु रह  तलितर....परितर 

िचयाबारीिभ  प दै िथए । केही पर लौरो ह लाउँदै मेनेजर मु सी बाबु  र गाडन बाबुसँग कराउँदै िथए-

ग ती नभेट्ने सबलाई फकाउन.ु....यो बलबहादु र र उसको वा नीले त झन् किहले ग ती भेट्दैन । 
माफ निदन.ू.....घर फकाइ पठाउन ु!...’ ६४ 

 

 समालोचक राम च  धानले “ उपिनवेशकह ले वु िनयादी तरका केही सुख-सुिवधाह  िदए 

पिन वा तवमा आ नो औपिनवेिशक वच विभ  उपिनवेिशतह लाई शासन र शोषण गन 
उनीह रको अिभ  रहेको ह छ ” ६५ भ ने  जानकारी गराएको पाइ छ । अतः उपिनवेशकह ले 

िविवध कारले उपिनवेशकह को खुन र पिसना चु न जु ि  लगाउँछन् भ ने बु िझ छ । तुत 

कथािभ  िचया िमकह मािथ शासन र शोषण गनलाई िविवध कारले षढ्य  र ने ग रएको 

त य पाइ छ -    

 

 ‘ य तै ह छन,् य ताह कै बीच बसेर हामीले काम िलनु  पछ, किहले ध काउनु  पछ, किहले डर 
देखाउनु  पछ, कह  माया र सहानुभू ित पिन देखाउनु  पछ । आिखर हामीलाई काम िलनुछ । ’ ६६  

 

 कमानिभ  मािलक र यानेजरको शोषण र अ यचारलाई चुनौित िदन तथाकिथत असाहय 

मजदू रह का सहाराको नाउँमा जि मएका यू िनयनका नेतृ ववगले भने ‘हड़ताल’ िप अ  पाएको 

देिख छ । तर आ नै गाला आ नै लबेटा भने झ हड़तालको हाँक जितनै िपटे पिन मािलक र 

यानेजरलाई कुन ै असर पन होइन, आिखर सम याको जाँतोमा त आफै िपिसनु  पन यथाथ पिन 

मजदू रह लाई थाहा रहेको भेिट छ । उदाहरण-   

 

 
 ६३. असीत राई , सन् २००६, स त िजजीिवषा, िसि कम, प.ृ स.ं १७६  ।    

 ६४. असीत राई , सन् २००६, स त िजजीिवषा, पूववत,् २००६, प.ृ स.ं १७७ ।  

 ६५. राम च  धान, सन् २०१७, कोलोिनयािल म इन इि डया, यू  िद ली, प.ृ स.ं २६ ।  

 ६६. असीत राई, २००६, स त िजजीिवषा, पूववत,् २००६, प.ृ स.ं १७९ । 
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 ‘ भोिलदेिख हड़ताल अरे ! च पा तसर ऐ ं ठन परे ज तो बो छे । यही महीना बुझाउनु  पन 

नानीह को मािसक शु क, परी ा शु क, नयाँ िक नु  पन यु िनफमको लुगा, महाजनको रहल र नया ँ

बाँक  उधारो खाएको मासुको पैसा, फे ँ ला, फे ँ ला भ दैभ दै फािटसकेको लुङ्गी, बाबुचाही ँ को 

नखाई नहने र सीको बाँक   िच ह,  िच ह,  िच ह भएर लाम ला छन् । नौनाड़ी ग छ, 
हात च नै छाड़् छ ।’ ६७     

  

 यसरी दाज लङ पहाड़मा िचयाखेती सु  भएदेिख नै ि िटसह का अिधन थानीयह ले भने 

केवल दु ःख मा ै झे दै आएका जा न पाइ छ । मूलतः अङ् ेज हकुमतकै िसको गद देशले 

वािध ता ा  गरेपिछ पिन िचया कमानका गैरअङ् ेजी ब ध प बाट िचया मजदू रह मािथ चरम 

शोषण हँदै आएको देिख छ । अतः य तै चरम शोषणको िव  कमानका शोिषत िमकह ारा  

मािलकप ह को िव  ग रएका आ दोलनको यथाथ िच णलाई ‘स त िजजीिवषा’ कथाको 

मा यम उदाङ्गो पान कथाकार राई सफल भएको देिख छ ।  
  

 ३.९ भारतीय नेपाली उप यासमा औपिनवेिशक स दभ-   

 ग ा यानकार इ  सु दासका समकालीन केही मुख उप यासकारह का उप यासह लाई 

औपिनवेिशक स दभमा िववेचन गदा अिधकाङ्श उप यासह का कथाव तुह मा अङ् ेज 

मािलकह को अिधनदेिख िचयाखेतीको िव तारको कथा, ि िटस औपिनवेिशकरणको झलक, 

िचयाबारीिभ  अङ् ेज उपिनवेशकह का अ यचार एवम् शोषण, नारी उ मु ि को आवाज इ यािद 

कुरो नै िवशेष ितिवि बत भएको पाइ छ । अतः यहाँ औपिनवेिशक स दभमा केही मुख 

उप यासह का सङ्ि  िववेचना ग र छ ।        

 
 ३.९.१ उप यासकार लैनिसंह बाङ्गदेलको मुलुक बािहर उप यासमा औपिनवेिशक स दभ-    

 भारतीय नेपाली सािह यका एक मूध य सािहि यक यि व लैनिसंह बाङ्गदेलको ज म 

दाज िलङमा सन् १९२३ मा भएको िथयो । नेपाली उप यास लेखनमा मशः देखा परेका ितल मी 
अ ू तता, नैितकता, आदशता र वछ दतावादपिछ उनको मुलुक बािहर (सन् १९४८) ले  

यथाथवादी धरातलमा उतारेका थाहा पाइ छ । मूलतः नेपाली सािह यको यो एक गौरवमय 
उपल धीको पमा रहेको कुरो अनुभूत गन स छ  । यसपिछ उनका माइतघर (सन् १९५०), 

लङ्गड़ाको साथी (सन् १९५१), रे ा ट (सन् १९६८) आिद उप यासह ले नेपाली उप यास 

लेखनको िदशा नयाँ मोड़ह  थ दै लगेको देिख छ । उप यासकार बाङ्देल स पूण पमा एक 

यथाथवादी उप यासकारका रहेका थाहा ला छ । उनले आ नो जीवनमा भोगेका अनुभू ितलाई 

उप यासमा ज ताको त तै उतारेका देिख छ । मुलतः हा ा व रप र ितिदन देखापन घटना र च र - 

 
६७. असीत राई, २००६, स त िजजीिवषा, पूववत,् २००६, प.ृ स.ं १७९- १८० ।         
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लाई नै उनले आ नो औप यािसक अ ययनको मुख िवषय बनाएका भेिट छ ।    
 लैनिसंह बाङ्देलको मुलुक बािहर (सन् १९४८) उप यासमा उ नाइस  अिन बीस  शता दीमा 

िहमाली े मा औपिनवेिशक वच वको फल व प देखा परेका राजनैितक, आिथक प रवतनलाई 

समेट्न े यास भएको देिख छ । तुत उप यासको समय थम र ि तीय िव यु को सेरोफेरो रहे 

पिन १९ औ ं  शता दीको उ रा  अिन २० औ ं  शता दीको नेपालीह को जीवनमा देखा पन 

आिथक-राजनैितक प रवतनको घटनालाई यसले िच ण गरेको थाह पाइ छ ।    

 अङ् ेजह ले भारतमा आ नो उपिनवेश थािपत नगरेस म भारत कृिष धान मुलुक रहेको 

थाहा  पाइ छ । जीवन यापनका िनि त चािहने सबै कुराह  गाउँमा नै उ पादन हन ेगरेको ऐितहािसक 

िववरणह का अ ययनबाट बु िझ छ । पिछ घरेलु  उ ोग ध धाको पतनको कारणले भारतीय 

मुलुकमा पर परागत अथ- यव थामा ठूलो प रवतन आएपिछ नयाँ राजनैितक प रवतनले समाजको 

आधारमा नै ठुलो हेरफेर याएको जा न पाइ छ । नयाँ कारका भू िम यव था अिन भू िम कर 

यव थाले समाजको सं रचनामा नै उथुलपुथुल याइिदएपिछ पु त देिख कमाएर याएको जमीन 

नयाँ यव थाको कारण सोझै सरकारको हातमा गएको देिख छ । अक ितर अङ् ेज सरकारले कर 

भु ानको िनि त म य थह को िनयु ि  गरेका थाहा ला छ । अतः ाकृितक कारणह ले गदा 

फसलको उ पादन कम हँदा समेत य ता म य थह बाट जबज ती कर असु ने हँदा कृषकह  

ऋणदाताह का शरणमा पन बा य बनेका र आ नो जमीनलाई घरौटी स म रा न कृषकह  वा य 

ब नु  परेका िववरणह  िविवध ऐितहािसक िववरणह बाट जा न पाइ छ ।  मूलतः क पनी सरकारले 

िसि कम सरकारलाई बा य बनाई दाज िलङको भू िम हात पारेपिछ यस े मा िचयाको खेती सु  

गरेका हन ् । यसरी िचया उ ोगको सु वातिसतै िहमालय े ितरबाट पर परागत कृिष कम छोडी 

पलायन भएका एवम् यतै दाज िलङ पहाड़ी े का मािनसह  पिन मीक जीवन िबताउन बा य 

बनेका कुराह  थाहा ला छ ।    

     एकाितर भारतीय मुलुकमा अङ् ेजी उपिनवेशवादी सा ा यको धलीमली हँदा अकाितर  

नेपालको राजनैितक तथा आिथक अव था पिन डाँवाडोल रहेको पाइ छ । यस स दभमा बालच  

शमाले “ राणाह ले शोषणको पराका ा नाघेका िथए । वीरशमसेरले देशको अिधकाअिधक भाग 

आ नो यि गत स पि को पमा देशबािहरका याङ्कमा जमा गराउने नयाँ प रपािट बसालेका 

िथए । यसको साथै उनले आ ना प रवारको िनि त देशको उ जाऊ जमीन िबताको पमा िलएका 
िथए  ” ६८ भनेर जानकारी गराएका छन् । यसरी राणाह का े ीय अिधकारीह ले े ीय पमा 

अ यचारको जुन ता डव चलाएका िथए यसको कारण हजार का सङ् यामा नेपालीह  आ नो 

थलो छोडेर पलायन हन परेको िथयो भ ने बु िझ छ । यसरी न ैहरा साद याटज अनुसार ‘उ नाइस  

शता दीको उ राध अिन बीस  शता दीको पूवाधमा िव भ र नै थाना तरणको म चलेको 

देिख छ । थान तरणको ढाँचागत िवशेषतालाई अ ययन गदा साना-साना आिथक सम यामा परेका   

 
६८. बालच  शमा, सन् १९७६, नेपालको ऐितहािसक िववेचना, वाराणसी, प.ृ स.ं ३५२ ।    
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मािनसह  छेउ-छाउका सहरह मा थाना तरण हने गथ भने ठुला-ठुला वा ग भीर आिथक 
सम याले िपरोिलएकाह  टाढा-टाढा पलायन भएका देिख छन’् ६९ भ ने जानकारी पाइ छ । तुत 

उप यासमा विणत त यले यस कुरोलाई पु ि  िदएको पाइ छ-  

 

 ‘ िहउँद लागेपिछ कित पहाड़ ख डका मािनसह  – कित त ण-त णीह  रमाउँदै हातेमालो 

गरी सीमाना काटेर मुगलान प थे । दाज िलङ आउपुगेपिछ कोही िट टाितर आरा काट्ने तथा त ता 

बो ने ठेका काम खोजेर गथ- तर कित ता मधेशितर पिन प थे- कित आसाम कोइलाखािनितर काम 
खो न जा थे ।’ ७० 

 

अक  उदाहरण- 

 ‘  फे र िहउँद ला यो । पहाड़ ख डबाट मुगलान प ने मािनसह  फे र आउन थाले । त नी, 

त नेरी बुढ़ापाकासरह घुम-राड़ी बोकेर हलका हल मुगलातनितर पसे । दाज िलङ आएर कसैले आरा 

काट्न,े ढुवानी गन ठीका काम खोजेर गरे, कोही कोइला चोइलीको ठीका िलएर आसामितर      
िहं ड़े । ’ ७१   

 

 तुत उप यास ‘मुलुक बािहर’ लाई अङ् ेज औपिनवेिशककरणको जाँतोमा िपिसएको नेपाली 

िमकह कै गाथा हो भ न सिक छ । अठार -उ नाइस  शता दीमा आ नो े मा आएको 

राजनैितक तथा आिथक प रवतनले ाकृितक पमा कृिष अिन पशुपालन गरेर जीवन िबताउने ती 

सीधा-सोझा मािनसह को पर परागत यवसाय नै िछिनएका कारण व प हात मुख जोन 

उनीह लाई अ य िवक पको खाँचो परेकाले य तो समयमा नयाँ उ ोग खोलेर अथ उपाजन 

ग ररहेका औपिनवेिशक मािलकह लाई आ नो स तो म बे न उनीह  बा य बनेका कुराह  

भेिट छन ्। रन,े याउँची, मािहला भुजेल, खािलङ बुढा, का छा राई, मिसनीज ता अनग ती िसधा-

सोझा मािनसह  वनमा चोइली काट्न, आरा काट्न, ढुङ्गा फोन ज ता ममा सङ्ल न भएका 

देिख छन् । दलबहादु रका िपता ह तलाल अङ् ेजह ारा िचयाको खेती थािलएको सु वाती 

अविधितर अिन भखर-भखर रेलको िलख बसाइरहेको तथा प क  सडक िनमाण भइरहेको समय 

घुम पहाडमा आएका कुरोले तुत उप यासको आ यानले ि िटश उपिनवेशकालीन दाज िलङको 

प रवेशलाई िचि त गरेको बु िझ छ ।  

   व तुतः तुत उप यासले भेटेको समय पिन यही नै रहेको पाइ छ भने यही समयमा नै िहमाली  

 
 ६९. हरा साद याटज , सन् १९८७, इ टनल माइ ेसन इन इ डीया-अ केस टडी अफ बेङ्गाल,  

       कोलक ा, प.ृ स.ं ६८ । 
७०. लैनिसंह बाङदेल, सन् २००९, मुलुकबािहर, काठमाडौ, प.ृ स.ं १ ।                  

७१. लैनिसंह बाङदेल, सन् २००९, मुलुकबािहर, पूववत,् प.ृ स.ं २७  ।                   
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े मा बसोबासो गन मािनसह  पिन म बे न आ नो थलोबाट पलायन भएका देिख छ । अतः 

अभाव र शोषणले त य तो थलोमा पुनः फिकएर जान नचाहने उप यासको एउटा पा ले यसो 

भनेका पाइ छन्  

  

 ‘ अब पहाड फकर के गन? उही पहाडको एक कुनामा पसेर फे र लु े झु े भएर ब नुपछ..... 

गरीबी जीवन िबताउनुपछ..........खेतीपाती छ भ नु  नाम मा .ै.........आफैले हाड िखयाएर 
नजोतेस म वषभ र खान पु दैन । नून िलनलाई सात सामल बोकेर भोट पु नुपछ........।’ ७२   

  

 व तुतः ‘मुलुकबािहर’ उप यासलाई इितहासले हेला गरेका अ ण खोलादेिख इरावदी नदीस म 

छ रएर बसेका िमकह का जीवन गाथाको पमा पाउन सिक छ । आ नै ठाँउमा आफै बेिचनु  

परेको हतभागीह को बा यताको िच ण यसमा नीिहत पाइ छन् भन ेजीवनमा उपिनवेशवादीह लाई 

आ नो पिसना मा  होइन आ नो रगत पिन बे नु  परेको इितहासको साँचो लेखा-जोखा 

‘मुलुकबािहर’ उप यासले गरेको थाहा पाइ छ ।  
 

३.९.२ उप यासकार इ बहादु र राईको आज रिमता छ उप यासमा औपिनवेिशक स दभ-   

 नेपाली सािह यमा इ बहादु र राई एउटा िविश   र ेय नाम हो । उनको ज म ३ फरवरी, सन् 
१९२७ मा खरसाङ निगचैको बालासन भ ने ठाउँमा भएको िथयो । नेपाली सािह यका िविभ न 
िव ाह मा इ बहादु र राईले कलम चलाएका देिख छ । उनका स पूण कृितह , लेख, रचनाह  
सबै नै नेपाली सािह यका अमू य स पि ह  हन ्भ न सिक छ । उप यासकार इ बहादु र राईको 
हालस म कािशत एउटै उप यास आज रिमता छ (सन् १९६४) ले राईलाई व र  उप यासकारको 
आसनमा आिसन गराउन समथ भएको मा न सिक छ । मलूतः भारतको दाज िलङ पहाड़मा ि टीश 
औपिनवेिशकरणको शोषण र अ यचार झे दै िचयाबारी र बजारमा थायी पले ब ने नेपालीह को 
जनजीवन र राजनैितक चेतना भो ने जीव त पा -पा ाका यथाथ िच ण तुत उप यासले गरेका 
भेिट छ ।     
 तुत उप यासमा िवशेष गरी िचया क पनीमा मािलक र ब ध प का िव मा मजदु रह को 
सङ्ब ता र आ दोलनलाई मुखता िदइएको पाइ छ । दाज िलङका िचयाकमानका िमकह ले 
सन् १९५५-५६ ितर िमक सङ्गठनह को त परतामा ठुलो आ दोलन गरेका िथए । सय वष जित 
शोषणमा िपि सएपिछ िमकह मा आएको जागरणको चेतनाको िच ण उप यासमा विणत जुलुस 
र िमकह को आ दोलनले िदएको देिख छ । तुत उप यासिभ  िचयाबारीिसत जोिड़एको 
आ नो अि त वको र ाका िनि त िमकह  मनस म पिन तयार रहेका घटना-िच णह  पाइ छन् ।   
कोट अफ इ वायरी र ट्याि डङ अडरका िव मा नारा लगाइरहेका िचया िमकह को 
जुलुसमा िहिड़रहेको एउटा केटोको कथन यस स दभमा यहाँ ासङ्िगक देिख छ । उदाहरण- 
 
 
७२. लैनिसंह बाङदेल, सन् २००९, मुलुकबािहर, पूववत,् प.ृ स.ं ३  ।                  
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‘ हा ो ज गामा आएर हामीलाई अ ले िनका दै छ । ह र दाज ु! म मछु ।’  ७३      
 

 यसरी िचयाकमानको भू िमिसत आफूलाई सध जोिड़एको ठा ने समाजको ितिनिध व उ  
पा ले गरेको बु िझ छ । िचयाकमानबाट उ छेद भई आफू घर िवहीन हन स ने ासको अिभ यि  
उप यासको एउटा पा  जनकको मा यम य  ग रएका पाइ छन ्। उदाहरण-   
 
 ‘ दाज िलङ हा ो हो औ हामी दाज िलङको चार वगिमल िभ को सहरका कोठी र दोकानह , 

यसदेिख बािहर कमानह , जिमन, खह  व मान र कुचिबहारको िथयो होला, ऐले सरकारको 

होला वा वङ्गाली र कैयाँह ले िक न सकेर ितनीह को होला; तापिन दाज िलङ हा ो हो । 

दाज िलङको फु ो र रातो माटोलाई जसले खनेर खानेकुरा उमान स छ दाज िलङ आिददेिख 

अ ततक उनीह को हो । अ  कसैको हनै स ै न। माटोले जसलाई िद छ, यो ठाउँ उसैको हो, अ  
त आशामा बसेकाह  मा  हन ्।’  ७४   

  

 यसरी नै दाज िलङ  पहाड़का  िविभ न ठाउँमा छ रएर बसेका साथै ठुलो भूभाग िचयाकमानको 

े मा बसेका मजीवी मािनसह को दाज िलङ ितको अिधकारको सूचना उप यासले िदएको 

देिख छ । यहाँको भूिम, कृित र मािनस एका-अकामा स पूरक भई वष  वषदेिख बाँचेको, बसेको 

अनुभू ितको काशन तुत उप यासमा भएको पाइ छ । एउटा उदाहरण- 

 

 ‘दाज िलङका ठूलठूला टाउनहल, याङ्क, लब, कोठोह मा जसले पैसा िदए उसैले बनाए 

भनेर उनीह कै नाम छ तर ती सब बनाउँदा िनधारमा ना लो गाड्न,े क मर भँचाउने, िबमारी हन,े मन 
अगिणत नेपालीह  िथए। दाज िलङ ितनीह ले बनाएका हन.्.।.’ ७५ 

 

 िचया कमानका िनमुखा मजदू रह ले ि िटशकै समयदेिख अ याय, अ यचार र शोषण ख दै 

आएका थाहा पाइ छ । आ नो हक र अिधकार खो न दाज िलङका सहरमा धेरैवटा कमानबाट 

आएका मजदु रको जुलुसमािथ पु िलसले गोली चलाएको र िमकह को मृ यु  भएको, घाइते भएको 

िववरण उप यासमा पाइ छ । उदाहरण-  

 

 ‘ दस !.......... फायर !....... । ड्याम-ड्याम-ड्याम-ड्याम.......रिवले दे यो तीन-चार जना 

लिडसकेका छन्। अनुहारमा रगतको िछटा लागेको रिवले थाहा पायो फे र िबिसहा यो । सनमती 

रगतको आहालमा लिडरहेक  िथई । ऊ यता.........फायर ! फे र हकुम भयो । रिवलाई कता-कता 

 
 ७३. इ  बहादु र राई, सन् १९९४, आज रिमता छ, काठमाड , प.ृ स.ं १७१ ।    

७४. इ  बहादु र राई, सन् १९९४, आज रिमता छ, पूववत,् प.ृ स.ं  १३४ ।    

७५. इ  बहादु र राई, सन् १९९४, आज रिमता छ, पूववत,् प.ृ स.ं  १३४ ।    
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छमम दु यो अिन केही थाहा भएन ।’ ७६  

 

 यसरी पचासको दशकमा िज लाभ रका कमानका मजदु रह ले सङ्घब  भई गरेको आ दोलन 

र मागरेट्स होपको गोलीका डको प र े यमा विणत िववरणह को आधारमा ‘आज रिमता छ’ 

उप यासको मूल ल य देश वत ो र िचया कमानका गैरअङ् ेज मािलकह का औपिनवेिशक 

वच व कै उदाङ्गो प दशाउनु  रहेको मा न सिक छ ।      

  
  ३.९.३ उप यासकार रिव  कुमार मो ानको दु इ पात एक सुइरो उप यासमा    

          औपिनवेिशक स दभ-   

 भारतीय उप यास लेखनको े मा एक थािपत यि वको पमा प रिचत रवी  कुमार 
मो ानका ज मा चारवटा उप यासह  मैले वरको भोको भूत (सन् १९६२), किललो फूल 

गुलाफको (सन् १९६८), दु इ पात एक सुइरो (सन् १९६५), र िनमाणको बाटोमा (सन् ?) आिद 

कािशत पाइ छन ् । उप यासकार मो ानले आ ना उप यासह का मा यम समाजका 

िनमुखाह का दु खा त कथाको िच ण तथा िचयाबगानका िमकह को शोिषत र तािड़त 

जनजीवनलाई उ ानटन गरेका भेिट छन् ।   
 सन् १९६५ मा कािशत रिव  कुमार मो ानको दु इ पात एक सुइरो उप यास िभ  भारत 

वाधीन हनुभ दा दु ई दशक अिघदेिख र भारत वाधीन भएको केही वष पिछस मको घटना-

अविधलाई समेटेको बु िझ छ । िबहान उठेदेिख बेलुकास म िचयाबारीमा पशु सरह खट्नपुन 

बा यतामा रहेका प ी िट ने िचया िमकह , चपरासी, बैदार, बाब,ु बडाबाबुह लाई पा  बनाई 

लेिखएको तुत उप यासले िन नवग य िचया िमकह को कमजोर आिथक अव थाको िच ण 

गरेका छन ्। सध ठीक समयमा काममा पु नुपन खटनमा रहेका िमकह  कुनै िदन अिलकित पिन 

िढलो पु गे उनीह को यस िदनको रोज नै कािट यो । यसरी एक िदनको रोज हराए तापिन काम भने 

गनु  नै परेको िच ण उप यासमा पाइ छ-   

 

‘ आज िदनभ र उसले मिसन ज तो काम ग  यो । खाजा खाने बेलामा उसले अ ले खाएको हेद, 

थुक घु टु क िन दै प ी िटपी नै र ो; रगतलाई पिसना बनाई नै र ो, हड्डी घोटी नै र ो । यसको 
मोल आज काम गरेरै पिन नागा छ ऊ । घोर अ यचार सिहरहेछ ।’ ७७    

 

 सम मा दाज िलङका कमानितरको जीवनशैली, सामािजक-सां कृितक प रवेश, ि िटशकालीन 

कठोर शासन र िमकह को जीवनमा रहेको राजनैितक चेतनाको शू यता इ यािद प ह लाई - 

 
७६. इ  बहादु र राई, सन् १९९४, आज रिमता छ, पूववत,् प.ृ स.ं  १४४ ।      

७७. मो ान रवी  कुमार, सन् १९६५, दु ई पात एक सुइरो, काठमाड , प.ृ स.ं  १५ ।    
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‘दु इ पात एक सुइरो’ (सन् १९६५) उप यासले उदाङ्गो पारेको छ भिन मा न सिक छ ।   

 
३.९.४ उप यासकार सुवासको  मने उप यासमा औपिनवेिशक स दभ-    

 सुवासको ज म २३ जून सन् १९३६ मा भएको िथयो । सुवासले ‘धुवा’ँ (सन् १९६५) पि काको 

स पादन पिछ सािह य सेवामा स य पमा देखापद आ नो किवता-संकलन ‘कोिपला’ को 

काशनपिछ भने उप यास िवधालाई अिभ यि को मा यम बनाउन पु गेका थाहा पाइ छ । 
उप यासकार सुवासले आ नो उप यास फूलमाया मा िचया बगानको जनजीवनको च र  िच ण 

गन र लुङखुम या पमा फौजी दाज-ुिभह को सङघषमय कथाको यथाथतालाई समा न सकेका 

भेिट छन् । यसरी नै उनका अ य उप यासह  उ मरी अरे, खो ो मा छे, आलो िचहान र कालो 

माकुरामा जीवनका िविवध प लाई दाशिनक िच तनले हेन याश गरेका पाइ छन् । सम मा 

आ ना ायः डेढ़ दजन उप यासह मा उप यासकार सुवासले कला मक प , भाषा-शैली तु ित 

साथै आ नो िवचार-दशन आिद सबै े मा िवशेष जोड़ िदएका पाइ छ । यहाँ उप यासकार 
सुवासको मने (सन् १९७०)-को औपिनवेिशक स दभमा सङ्ि  िववेचना ग र छ ।  

 सुवासको ‘मन’े (सन् १९७०) लाई आ नो उपिनवेशकाल ि िटसह ले आ नो कुटनीित योग 

गरेर दाज िलङलाई उपिनवेश बनाएपिछ यहाँका वािस दाह ले भो नुपरेको घोर अ याय र 

अ यचारको गाथाको पमा रहेको पाइ छ । तुत उप यासले दाज िलङमा न अव थामा रहेका 

तथा ब द भएका िचयाकमानका िमकह को जीिवकागत सम याको उठान गनमा साथै युग देिख 

िचयाबारीमा बसोबास गद आएका मजीिवह को आफू बसेको भू िम ितको ेम र 

अि त ववोधको काशन गरेको पाइ छ । िचयाकमानमै ज मी, हक  यसै माटोलाई याहार गरी 

आ नो िचनारी रा न खो ने िचया मजदु रह  दाज िलङको सामािजक इितहास िनमाणका मे द ड 

देिख छन् भने आ नै म र पु ता-पु ता खचर थापना गरेको दाज िलङलाई आ नो िकपट उनीह  

ठा छन ् । यसै आशयको म त य उप यासको एउटा पा  जैसीले आ नी वा नी मरेका बखतमा 

यसरी गरेको देिख छ-  

  
 ‘यही दाज िलङ हो हा ो िकपट! मेरी वा नीको िशर दाज िलङ सहरप  फिकनुपछ!’ ७८   

 

 यसका अित र  िचयाखेती सु  हनुभ दा अिघ दाज िलङको अव था र वतमान अव थाको 

तुलना पिन तुत उप यासमा परो पमा भएको पाइ छ । तुत पु तकको भू िमकामा उप यास र 
उप यासकारबारे अगमिसंह िगरी ले छन-् ‘हामी यहाँ छँदै िथयौ, अपुग हँदा अ  थिपयौ ँ । ’ ७९ 

यसरी यस भू िममा नेपालीह को बसोबास अिघदेिख नै कायम रहेको िथयो भ ने कुरो बु िझ छ । 

 
७८. सुवास, सन ्१९७०, मने, दाज िलङ, प.ृ स.ं ३४ ।   
७९. अगम िसंह िगरी, सन् १९७०,‘भू िमका’ मने, पूववत,् प.ृ स.ं ५ ।      
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अतः साना साना सातवटा प र छेदह मा खि डत तुत उप यास ‘मने’ (सन् १९७०) ले 

िचयाबारीका िमकह को आडमा दाज िलङमा नेपाली भाषी जनजीवनको अि त व र सङ्कटको 

यथाथ िच ण गरेको पाइ छ ।     
 

३.९.५.क) उप यासकार अिसत राईको नयाँ ि ितजको खोज उप यासमा औपिनवेिशक   

               स दभ-   

 सन् १९४६ मा ज म हण गरेका अिसत राईले ‘बस त-राग’ नामक थम कथा सङ् ह 

(१९६३) को काशन पिछ सन् १९६६ देिख उप यास िवधामा हात-हालेका थाहा पाइ छ । उनको 
पिहलो औप यािसक कृित िज दगीको संघषः अि त वको खोज रहेपिन काशनको हकमा भने 

यो िहमालःयो जीवन (सन् १९६७) थम रहेको जा न पाइ छ । उप यासकार अिसत राई 

वंयअनुसार “ ार भमा ‘कला कलाकै िनं ित’ भ ने िस ा तलाई समातेर अनाव यक योग र 
बौि क िवकृितलाई ाध यता िदएर िसगरेट र धुवा,ँ ढुंगा एउटा जीवन, िव ृ ंखलता ज ता 

उप यास लेखेका अिन पिछ ‘कला जीवनको लािग’ अिन ‘बहजन िहताय सुखाय’ ह छ भ ने बोध 
पिछ ‘य णा’ र ‘नयाँ ि ितजको खोज’ आिद ज ता जनप ीय उप यास ले न पु गेका भ ने कुरो 

जानकारी पाइ छ । ” ८० उप यासकार राई भारतीय नेपाली उप यास लेखन पर परामा एक थािपत र 

अित नै सफल यि व रही आएका देिख छ । ायः ते वटा जित उप यासह  लेिखसकेका राईको 

यहाँ वहचिचत दु इवटा उप यासह म ये क) ‘नयाँ ि ितजको खोज’ (सन् १९८०) र ख) य णा 

(सन् १९८०) -को औपिनवेिशक स दभमा सङ्ि  िववेचना ग र छ ।       

  उप यासकार अिसत राईको ‘नयाँ ि ितजको खोज’ (सन् १९८०) उप यासले वाधीनताअिघ 

ि िटश राजमा दाज िलङका िचयाकमानह मा कायरत् मजदू रह को क ण अव थाको वणन गन 

समथ बनेको देिख छ । यस उप यासमा कमानमा अङ् ेज यानेजर तथा मािलकह ले गन स दो 

दु यवहार र ताड़नाको पदाफास साथै मजदु रह  गरीबी, लाचारी, अिश ा र अभाव ारा त 

रहेको मनोदसाको िच ण उतान सफल भएको देिख छ । यसमा विणत िवषयह को सङ्ग ि िटश 

औपिनवेिशकतावादकै ित छायाँ मा न सिक छ ।    

 इ ट इि डया क पनीले दाज िलङ पहाड़ पाएपिछ औपिनवेिशक भाव बढ़ेको अिन यो 

भावले जन-मानसको अि त वलाई िव थािपत गरेको त यह  उप यासकारले तुत उप यासिभ  

तुत गरेका थाहा पाइ छ । नेपालमा रेिजडे ट भएका या पबेल अिन जनरल लयडले 

दाज िलङको िवकास गन िबि डङ, बाटो-घाटो बनाएका जा न पाइ छ । तर अक ितर भने थानीय 

नेपालीह को िनि त भने गोठ र ब तीह  रहेका प रवेश िच ण उप यासमा रहेको भेिट छ । यसरी 

दाज िलङको केही मा मा िवकास भएपिछ जनसङ् या बढेर सन् १९४६ मा दस हजार पु गेको वणन 

उप यासमा रहेका पाइ छ, एवम् जुन त यलाई इितहासकार कुमार धानले पिन आ नो पु तक 

 
८०. अिसत राई, सन् १९८६, भारतीय नेपाली सािह यको िवकास म, पूववत,्  प.ृ स.ं २७ ।     
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‘पिहलो पहर’ मा (सन् १९८२ ) तुत गरेका छन् । ८१ तुत उप यासमा थानीय नेपालीह ले 

अङ् ेजी रहनसहन, पिहरन, सं कार अिन स यताको प रचय ा  गरेको, नेपाली बसेको समाजमा 

सं िगनी, बालुन, याउरे, मादले ज ता लोकगीत, या ुङ लोकनाचह  स प न भएको, सां कृितक 

चाड-पवको पालन भएको, नेपाली लोकबाजाह  धि कएको, देवी- देउरालीह को थापना, 

दाज िलङ पहाड़को ारि भक सं रचना, प रवेश, पेशा, घात- ितघात, घटना-दु घटना, व य ाणीको 

आ मण आिद यथाथ कुरोह को सजीव िच ण भेिट छन् । आलुबारीमा थम िचयाको िब वा 

रो दा ठ डाले िवफल भएकोमा गडन साहेबले िनराश ब दै अङ् ेजी िमि त िह दी भाषामा य  

गरेको संवाद उप यासमा य तो रहेको पाइ छ-  

 

‘ ठीक ह.ै..डेखो होषिजट क पनी से अडर आया ह.ै....अब ये सब यहाँ से हटाएगा......आज 
हामलोग को नीचे आलेबुङ चलना ह.ै....खाना तयार करो ।’  ८२     

 

 यसरी पिछ आलेबुङमा िचयाको िब वाह  स ेर ि िटशह को प र म खेरो नगएको अिन 

गडन साहेब र े मिलनले नाम र जस कमाएको चचा पिन तुत उप यासिभ  पाइ छ । व ततुः यी 

त यह  का पिनक नभएर स य र ामािणक रहेका थाहा ला छ । िकनभने दाज िलङ े मा िचया 

उ ोगको स दभमा कुमार धानअनुसार ‘दाज िलङमा िचयाका खेतीको यास अिघदेिख ग रए 

तापिन योगा मक तरदेिख यवसायको पमा पिहलो िचयाबारी १८५६ मा आलुबारी कमान 

खोिलयो, यसपिछ लेबोङमा, १८५६ मा धो े कमान खुलेपिछ १८६० देिख १८६४ िभ  िगङ, 
अ बोटे, तकदाह, फबिछ रङ, तकभर, बदमताम, मकैबारी, पा दाम र टे थल कमान खुले ।’ ८३ 

यसरी िचयाको खेती िव तृत हँदै गएपिछ दाज िलङमा पहाड़मा अ य थानह मा ब नो 

मािनसह को आगमन, अिधकांश नेपालीह  कु ली काम गन अिन बािहरकाह ले यापार, 

िकरानी पेशा अ नाएर िसधा-सोझा नेपालीह लाई ठगेको यथाथलाई पिन उप यासकारले तुत 

उप यासमा देखाएका पाइ छ । सन् १८६२ मा भोटाङले अङ् ेजबाट दोजिलङ खो ने िवचारले 

धावा बो दा अङ् ेजह  आि एर नेपालीह लाई पिन सै यमा भना गरी सैिनक सङ्गठन गरेका 
िथए । ८४ यसरी िभ -िभ  लडाई ँ को तयारी गरी बु ि ले पिन फँसाउन सिक छ भनेर अङ् ेज अिफसर 

ए ली एडेनलाई दू त बनाएर पठाएका तर भोटाङले ितनीमािथ घात गरेको थाहा पाएपिछ 

अङ् ेजह ले भोटाङमािथ आ मण गरेपिछ अिन सन् १८६५ मा िस चुलामा भोटाङ र 

अङ् ेजिबचको सि ध अनुसार कालेबुङ अङ् ेजलाई िदइनुपन भएको त य ऐितहािसक  

 
८१. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,्  प.ृ स.ं २० ।  

 ८२. असीत राई, सन् १९८०, नयाँ ि ितजको खोज, दािजिलङ, प.ृ स.ं  ।  

८३. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,्  प.ृ स.ं २०-२१ ।   

८४. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,्  प.ृ स.ं २१ ।    
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िववरणह को अ ययनबाट थाहा पाइ छ । व तुतः ाकृितक सुर य प रवेशले धनी दाज िलङ 

पहाड़लाई हात पारेर यसलाई शासन र शोषण गन अङ् ेज बाहेक अ य े ह बाट पिन िवगतका 

िदनह मा यासह  भएका िथए भ ने कुरो बुिझ छ ।      

 यसैगरी तुत उप यासमा आ नो औपिनवेश शासनमा दाज िलङ पहाड़को िवकासको िनि त 

अङ् ेजह ले फौजी (िमिलटेरी) रोडको स ा िसलगडीदेिख दाज िलङस मको बाटो बनाउने ममा 

िग ेको पहरा काट्दा धनवीरे, लाहरे मगर अिन लािमछान,े साइँलाह ले यानको बाजी समेत 

लगाएका िववरणबाट नेपालीह को यानै िलएर भएपिन आ नो काम सफल ग रछाड्ने 

अङ् ेजह को कठोर औपिनवेिशक नीितलाई उदाङ्गो पा रएको यथाथ िच ण पाइ छ । उदाहरण- 

 

 ‘ धनवीरे र लाहरे मगर ति सए । दु वै क बरमा डोरी बाँधी, ढुं ामा पानी र हातमा ग  झ पल 

िलएर ह केलामा ाण राखेर घ ँदै ढुंगामा चढ्न लागे । तर आधा ढुंगा पिन नचढ़ी धनवीरे िभ ाको 

ढुंगा झ ख यो । सबैले कहािलर आँखा िच ले । पहराले ची कार गय  । पहराको फेदमा धनवीरे कहाँ 
पु यो प ो भएन । चार-पाँच जना लाश खो न लागे ।’  ८५  

 

अक  उदाहरण-   

 

 ‘ गगनभेदी आवाज उठयो । ढुंगाका ठूला-ठूला चोइटाह  हावामा प कर झ उड़े । घामै छ ने 

अँ याराले आकाश ढा यो । एउटा ठूलो ढुंगा आएर लािमछाने लुकेको ढुंगामािथ डुंग बजा रयो, 

अिन दु वै ढुंगाह  गरङर.......रङ........रङ......ढुंग ढुंग गद पर पर जु ै ख न थाले । आ मै ! 
बजाऊ!! लािमछाने मय   ! लािमछाने मय  । ’  ८६   

 

 दाज िलङ े मा धम चारको उ े य अिन आ नो काम स प न गनका िनि त उपिनवेशक 

अङ् ेजह ले मा  िश ाको यव था गरेका वाथको चचा पिन तुत उप यासिभ  पाइ छ । 

उदाहरण-     

 

 ‘ आ नो उ े यको पथ सुगम बनाउने एउटै उपाय िथयो-िश ाको चार । यस बाहेक क पनी 

सरकारलाई आ नो काम चलाउन मा छेह को आव यकता िथयो । कम दाममा यहाँका 

अिधवासीबाट धेरै काम िलन सिकने लोभ अं ेज साहेबह ले या न सकेनन् ।.... यी सब सम या-
समाधान गन यहाँका अिधवासीका नानीह का िनि त कूल खो न अं ेजह लाई कर ला यो । ’  ८७   

 
८५. असीत राई, सन् १९८०, नयाँ ि ितजको खोज, पूववत,् प.ृ स.ं २९ ।   

८६. असीत राई, सन् १९८०, नयाँ ि ितजको खोज, पूववत,् प.ृ स.ं ३२  ।   

८७. असीत राई, सन् १९८०, नयाँ ि ितजको खोज, पूववत,् प.ृ स.ं ३५  ।       
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यसरी उप यासकार राईले तुत उप यासमा ारि भक अव थामा दाज िलङको नेपाली समाजमा 

पढाइको मा यम िह दी रहेको उ लेख गद नेपाली सामािजक यव था र धािमक क रताको िवषयमा 

काश पारेका भे छन ्। जातगत भाषा, भेदभाव, छुवाछुत अिन ईसाई धम ितको िन दा त कालीन 

मु य सम या िथयो । छोरा-छोरीलाई िश ा िदए ईसाई धममा त ला दैन भ ने शङ्का 

अिभभावकह ले गथ । छोरा-छोरीलाई कूल पठाउनुभ दा सानै उमेरमा कमान पठाउनु  उिचत 

स झ थे । यसरी िचया बनाउने कारखानाका सामानह  िसलगड़ीबाट धरमलाल जैसीको 

गो गाड़ीमा याउँदा उसको चोला उठेको तर कारखाना बिनएपिछ साधारण मा छेको िनि त यो 

उदेकको व तु  बनेको िच ण उप यासमा पाइ छ । यसरी नै सन् १८७८-१८८० को समयमा रेल 

लाइन िबछयाउँदा लुङ्गेनी बूढीको मृ यु  र दले मगरले खाएको कुटाइको पीडाले  तुत 

उप यासिभ  अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच वलाई उदाङ्गो पारेको देिख छ । सहर र िचया 

कमानमा ि टीसह को थानीय मािनसह मािथ भएको अ यचार र शोषणको िच ण बाहेक एक-

अकाको ई या, रस, पोल आिद पिन तीनताक गोखाह का उ छेदका कारक बनेका िच ण पिन 

उप यासमा रहेका पाइ छ । सु बेनीको दोकान हटाउने आदेश भएको छ । सु बेनी वीरङ्गना, साहसी 

भएक ले आफूलाई अित मण गन आउने चौक दार, अङ् ेज र सुरवीर ज ता च चालाई खुपाले 

काटेर मारेको घटनाह  पिन अिलिखत इितहास बनेर रहेका पाइ छ । तुत उप यासमा 

दाज िलङको िचयाकमानह को ितिनिध व अ बोटे िचयाकमानले गरेको देिख छ । उप यासिभ  

अङ् ेज साहेब आउँदा िढलमु िन ब नपन, जु ा लाउन नपाउन,े रा ी युवती साहेबको कोठीमा 

जानुपन, समय र मू यभ दा अिधक काम गनुपनाले िमकको सहनशीलताको सीमा नाघेपिछ 

साहेबले पिन जनताको धुलाइ खाएको अिन यसको सजाय व प दस घर ह ाबािहर भएको यथाथ 

िच णले बहसङ् यक नेपाली जनसमुदाय िचयाबारीमा ि िटश औपिनवेिशक शोषणको जाँतोमा 

िपिसएको बु िझ छ ।  

  थम िव यु पिछ औपिनवेिशक शासनको िव  वाधीनताको िनि त भारतीय गोखाह ले 

ा  गरेको चेतनाको स दभलाई तुत उप यासले काश पारेको पाइ छ । िशि त यि ह , 

अङ् ेजको अ यचार झेलेका गोखा फौजीह ले जनतामा चेतना फैलाएका तथा जायीय जागरणका 

िनि त सङ्गिठत भएर गोखाह ले ‘गोखा एसोिसएसन’, ‘नेपाली सािह य स मेलन’, ‘गोखा दु ःख 

िनवारक स मेलन’ थापना गरेका इितहासको लेखा-जोखा पिन तुत उप यासमा पाइ छ । यसरी नै 

दो ो िव यु को समाि ितर बमाबाट खेिदएको नेपालीको सम यालाई पिन उप यासिभ  

अिभ यि  िदइएको पाइ छ । दाज िलङमा ‘गोखा लीग’ सन् १९५६ मा पुनगठन भएको, रतनलाल 

ा णको यासमा क यु िन  पाट को उदय भएको, सन् १९४६ को चुनावमा रतनलाल ा णले 

(मजदू र यु िनयन) िजतेर सांसद बनेको राजनैितक इितहास आिदको पिन तु ित यस उप यासमा 

रहेको पाइ छ । यसरी नै अनेक सम याह िबच सन् १९४७ अग त १५ ता रखको िदन बा  बजे 

भारत िवभािजत भएर वाधीन भएको ऐितहािसक त यलाई उप यासकारले तुत गरेका छन ्।   
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अतः अ तराि य, राि य र थानीय सम याह मा जातीय सम याको पमा अ ारा शोिषत र 

िव थािपत नेपालीह को का िणक िच ण, वाधीनतापिछ पिन िचयाकमानमा गैर 

अङ् े यानेजरह ले गरेका अ यचार, िशि त बेरोजगारी सम या, युवक-युवतीमा देिखएको नैरा य, 

िच ता, ग भीरता, र िव ृङ्खलता आिदकुरोलाई सजीव िच ण गद सम मा दाज िलङको ि िटश 

कालीन औपिनवेिशक ा तलाई उदाङ्गो पान ‘नयाँ ि ितजको खोज’ (सन् १९८०) उप यास 

सफल भएको मा न सिक छ ।    

 
३.९.५.ख) उप यासकार अिसत राईको य णा उप यासमा औपिनवेिशक स दभ-  

 उप यासकार अिसत राईको दो ो कृित य णा (सन् १९८०) को पृ भू िम पिन ि िटश 

उपिनवेशकालीन दाज िलङ पहाड़को िचयाकमान े  नै रहेको छ । उप यासको मुख पा  

च बहादु र जो िचयाकमानको एक िमकको छोरो रहेको देिख छ । कमानको िश रषको खछेउको 

गाछमा आफू जि मएको कुरा च बहादु रले बाजेबाट जा न पाएको थाहा ला छ । तुत उप यासको 

च बहादु र, च ेको आमा, बाजे, यानेजर, चौक दार, चपरासी बूढ़ा, सरदारनी आमा, बेनी 

गु ङ बाब,ु बड़ाबाबु  आिद पा -पा ा एवम् गौणपा को काय यापार थान िचयाकमान दाज िलङ 

िज लाको खरसाङ महकुमाको मिुनितर पन महानदी कमान, जङ्गपाना कमान, अ बटे कमान पन 

िचयाबारी रहेको देिख छ । यस उप यासले िचया उ ोगिसत स बि धत ि िटशकालीन 

औपिनवेिशक शोषणले त समाजिभ  िचयाबारीमा कायरत् मजदू रह को िच ण हबह उ तै 

तुत गरेका भे छ । मूलतः िचया िमकको जीवनशैलीमा आएको यातनालाई नै यस उप यासले 

य णाको ि बाट एक-एक बचाई ँ लाई मािणत तु याएका थाहा पाइ छ । ५० र ६० को दशकमा 

दाज िलङे िचयाबारीमा काम गन समाजको जीवनशैली र समयकालले यस समयको ‘िचयाको 

बोटमा पैसा फ छ’ भ ने िव ास बाँचेको समाजले भो नु  परेको यातनामय जीवनका प ह लाई 

उप यासको कथानकले काश पारेका देिख छ । भोग-िवलासमा म त अङ् ेज मािलकह को 

धलीमली रहेको कमानिभ  िनमुखा मजदू रह ले भने किहले यानो र भ रपूण सुख भोग गन 

नपाएको थाहा पाइ छ । यसरी नै बाजे बराजुको पालादेिख कमानिभ  फगत पशु झ खटेर अ यमा 

मनु  पन ि थितलाई वोध गराउने तुत उप यासिभ  च ेको आमाको िवलौना य तो रहेको   

पाइ छ । उदाहरण-   

 

 ‘ कमानमा काम गरेर त एक छाक खानु  पिन किहले पु गेन । न हा ो बाजे बोजुलाई पु यो, न 
आमा बाबुलाई, न त हामीलाई नै पु यो। खािल िचयाबारीको मल बिननु  छ ।’  ८८  

 

 यसरी नै तुत उप यासमा अङ् ेज उपिनवेशकह को अिधनदेिख नै िदन रात िचयाको बोटलाई  

 
८८. असीत राई, सन् २००४, य णा, दािजिलङ, प.ृ स.ं ५ ।       
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याहद आएका अभाव र कुपोषणले िसत कमानका उपिनवेिशत िमकका प रवारह ले िवमारी 

अव थामा दबाई र डा टरी जाँचको त कुरै छैन तर झार-पातकै सहारामा बाँ नु  पन िच णको ि थित 

पाइ छ । उदाहरण-  

 

‘ पिख ह,ै म बाजेलाई दवाई बनाई िदइहालू ँ । भनेर गोल-प ा पानीले धोएर दु इ ह केलाले माड्दै 

िस भरको यालामा ह रयो रस चुहाउन थाली । ब ी िलएर अक  कोठाितर जाँदै च ेक  आमा 

कराई- उठ्नोस् बाब,ु यो दवाई वा  पारेर सु नोस ्। छः सात बोराह  ओ याएको मोटो काठको 
खाटमािथ प टने कोट, क बल, राड़ी ओड़ेर सु तेको बाजे ह.ँ...ह.ँ..गद उठ्यो ।’ ८९ 

 

 ि िटसकालदेिख नै शोषण र शासनको िबच चेि टएका कमानका िमकह लाई पानी झरीमा 

ओत िदने एक बिलयो छानो ध रको यव था कमानिभ   नरहेको ि थित उप यासिभ  पाइ छ । 

उदाहरण-  

 

‘ राितको मुसलधारे पानीले घरिभ  पोखरी जमेको िथयो । खाट यता र उता सादमा िबहान भएको 

िथयो । घुम र छाता ओड़ेर सु दा पिन िव यौना र शरीरको लुगासमेत िन ु क भएर िभजेका िथए । 
िबहान आमाले भूई ँ को पानी चु ठुवामा उठाउँदै याँकेक  िथई ।’ ९०  

 

 यसरी कमानलाई आ नो जमीन-जेथा स झेर अ याय-अ यचार र शोषण गन उपिनवेशक 

अङ् ेज मािलकह को कठोर शासन र षड़य  िव  संघष गद दु इ बेला गाँस र एक झ क  

िन ाका लािग बासका िनि त याय खो ने सँधै िथिचएका, िमिचएका, दिलत-अवहेिलत कमाने 

दा य-ूभाइ, िददी-बिहनीह को क द तथा य णापूण जीवनको आ यानलाई यस उप यासले 

वहन गरेको पाइ छ । व तुतः उपिनवेशकह का शोषणको चापमा परेर असहाय र िन पाय भई 

दु ःखले जज रत जीवनका िविभ न य णाबाट मु ि  पाउन उपिनवेिशतह ले पिन आफू सङ्गिठत 

बनी उपिनवेशकह को चुनौतीलाई सामना गद िनिभकतासाथ अिघ बढ्न स नपुछ भ नु  नै तुत 
उप यास य णा (सन् २००४) को अभी  रहेको मा न सिक छ ।  

 
 ३.१० िन कष-  

  ‘ग ’ प को िवपरीत श द योजना वा िवधा िवशेष हो। यो ोकरिहत तर लयव  ह छ । 
आ यान चािह ँसं कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आएको त सम श द हो । सं कृत भाषाको या 

धातुमा युट यय र आ उपसग लागेर आ यान श द ब दछ, जसको अथ कुनै पौरािणक कुरो वा 

 
 ८९. असीत राई, सन् २००४, य णा, पूववत,्  प.ृ स.ं ९  ।  

९०. असीत राई, सन् २००४, य णा, पूववत,्  प.ृ स.ं २८ ।         
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इितवृतलाई जनाउने वा घोषणा गन श दको यवहार िवशेष भ ने बु िझ छ । आ यानका िविभद 

त वह  भए तापिन मूल पमा कथाव त,ु कथानक, पा  एवं  च र िच ण, िवचार-त व वा सारव त,ु 

पयावरण र िच वृि , प र े य तीक र िव ब, समय, गित र लय अिन भाषा, बुनोट र सं रचनालाई 

मू य त वका पमा मािन छ । िवशेषतः कथा र उप यास दु ई पृथक् र वत  रचना हन ्। यी दु वै 

वत  रचना हँदा हँदै पिन दु वैको आ त रक मूलभाव आ यान नै हो । यसथ दु वैलाई सि मि त 

पमा ‘ग ा यान’ भिनने ग र छ । 

 नेपाली सािह य नेपालमा मा  नभएर भारतमा पिन िवकिसत छन् । भारतका राि य भाषाको 

पमा रहेको नेपाली भाषाका सािह यलाई ‘भारतीय नेपाली सािह य’ भिनने ग र छ । भारतीय 

नेपाली सािह यको एउटा आ यानको पमा मािनने ग ा यानको पृ भू िम र पर परा केलाउँदा 

यसको ार भ बनारसबाट भएको हो । सन् १९०२ मा कािशत एवम् सदािशव शमा ारा स पािदत  
उप यास तरङ्िगणीबाट यस आ यानको लेखन ार भ भएको मा न सिक छ । मूलत: भारतीय 

नेपाली ग ा यानलाई काल िवभाजन गरी अ ययन गदा मू य चारवटा कालमा िवभािजत गरी 

अ ययन गन सिक छ । ती हन् - ाथिमककाल (सन् १८२० देिख १९३५ स म),  मा यिमककाल 

(सन् १९३६ देिख १९६३ स म), आधुिनककाल वा योगकाल (सन् १९६४ देिख १९८९ स म) र 

उ र-आधुिनककाल वा उ र- योगकाल (सन् १९९० देिख आजस म) ।   
 ाथिमककालीन भारतीय नेपाली ग ा यानमा व थानी तकथा, नलोप यान,  

देवीभागवत, सुखाणव, वीरिस का, शुकबह री, गुलबकावलीको कथा, हाितमताइको 

कथा, मधुमालतीको कथा इ यािद मु य सं कृत र फारसी-अरबी मूलका अनू िदत कृितह  रहेको 

पाइ छ । यसरी नै मा यिमककालीन भारतीय नेपाली ग ा यानमा पनारायण िसंहको मर (सन् 

१९३६) उप यास र कथा नवर न (सन् १९५०) कथा सङ् ह, काशीबहादु र े को उषा (सन् 

१९३८) र वचन (१९४४), आसामका बबरबहादु र रानाको सपना या िवपना (सन् १९४८), 

लैनिसंह बाङ्देलका मुलुक बािहर (सन् १९४८), माइतघर (सन् १९४९), अ छा राई ‘रिसक’को 

लगन (सन् १९५५), िशवकुमार राईको डाकबङ्गला (सन् १९५७), इ  सु दासका मङ्गली 

(सन् १९५८), लीलबहादु र े ीको बसाइ ँ (सन् १९५८), नरबहादु र दाहालको म यरातको तारा 

(सन् १९६३) आिद कृितह  रहेको देिख छ ।      
  आधुिनक वा योगकालीन भारतीय नेपाली ग ा यानमा इ बहादु र राईको आज रिमता छ 

(सन् १९६४), अ छा राई ‘रिसक’को दोभान (सन् १९६४), काश कोिवदका सङ्गम (सन् 

१९६४), सीमा (सन् १९६४) र नोयो (सन् १९६४), पा रजातको िशरीषको फूल (सन् १९६५), 

रवी कुमार मो ानको दु ई पात एक सुइरो (सन् १९६५), अिसत राईको ि हीन ि  (सन् 

१९६६), कृ णिसंह मो ानको जीवन प र मा (सन् १९६७), इ  सु दासको जुनेली रेखा (सन् 

१९६८), काश कोिवदको अक  ज म (सन् १९६८), सुवास िघिसङको मने (सन् १९७०), असीत 

राईका िवचार पात ज तो झन जीवन (सन् १९७०), िज दगीको संघष (सन् १९७०) र  
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अि त वको खोज (सन् १९७०) आिद कृितह  रहेको पाइ छ । भारतीय नेपाली ग ा यानमा 

इ बहादु र राईको लीला लेखनसँगसँगै उ र-आधुिनककाल वा उ र- योगकालको शु वात भएको 

मािन छ । उ र-आधुिनककाल वा उ र- योगकालमा आएर देखापन दाज िलङबाट कािशत 
उप यासह मा ेम धानको उदासीन खह  (सन् १९९९) र योगको मेिसन (सन् १९९९), 

िव ा सु बाको अथाह (सन् १९९९), ब ीनारायण धानको मौली (सन् १९९३) र भुमरी (सन् 

२००२), दीप गु ङको पो टर र लात (सन् २०१०), िसि कम े बाट सिवता चामिलङकृत 

ती ा (सन् १९९०), भीम दाहालको अभी को खोज (सन् १९९२) र ोह (सन् २००२), न दु  

दु तराज ‘िनशा’को अमर उपहार (सन् १९९२), ेम थुलुङको यागप  (सन् १९९४), आर. के. 

धानको अमर उपहार (सन् १९९४), धरणी यौपानेको अधुरो सङ्गम (सन् १९९४), िज. आर. 

खुलालको बालिववाह (सन् १९९६), िस. िप. देवानको प रवतन (सन् १९९६), च पािण 

भ राईको शि को खोज (सन् १९९८), सानु  लामाको िहमालचुली (सन् १९९८), उपमान 

ब नेत ारा अनू िदत लालरेखा (सन् २००१), सुवास दीपक ारा अनू िदत पल-िवपल (सन् २००१) 

आिद कृितह  रहेको पाइ छ ।   

   औपिनवेिशक स दभमा दाज िलङ र इ  सु दासको ग ा यानह लाई िव ेषण एवम् 

मू याङ्कन गन पूव भारतीय नेपाली ग ा यान े मा ग ा यानकार इ  सु दासकै समकालीन 

भएर अ य ग ा यानकारह  पिन देखापरेका छन ् । यसरी सु दासको समकालीन भएर देखा पन 

भारतीय नेपाली ग ा यानकारह मा पनारायण िसंह, हायमनदास राई ‘िकरात’, िशवकुमार राई, 

एम. एम. गु ङ, इ  बहादु र राई, ब ीनारायण धान, लैनिसंह बाङ्देल, रिव  कुमार मो ान, 

सुवास िधिसङ, अिसत राई, आिद छन् । यी ग ा यानकारह का कथा र उप यासमा त कालीन 

दाज िलङको औपिनवेिशकरणको िवशेषता िचि त भएको पाइ छ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


