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च थो अ याय  
 ४.          औपिनवेिशक स दभमा दाज िलङ र इ  सु दास    

४.१ दाज िलङको प रचय      

     दाज िलङ एउटा पहाड़ै-पहाड िमलेर बिनएको भौगोिलक े  हो । ायः ३०१५ वग िकलोिमटर 

े फलमा फैिलएको यस े  चार महकुमा िमलेर गिठत वतमान पि म बङ्गाल रा यको उ रमा 
अवि थत एउटा िज ला हो । व मानमा चिलत दाज िलङ श द वा तवमा भारोपेली प रवारका 

भोट-बमली भाषाको ‘ दोज ’ र ‘ िलङ्ग ’ दु ई श दको योगले बिनएको ठाउँ हो । एल.् एस.् एस.् 

ओ’ मालेले दाज िलङलाई ‘धािमक अथमा इ देवको ब ’ १ भनी बताएका छन् । ित बती 

भाषाको ‘दोज ’ श दले िबजुली तथा चट्याङ अिन ‘िलङ्ग’ श दले घर , थान , ठाउँ वा ज गा 
आिदलाई बुझाउँछ । यसैले  दाज िलङको अथ ‘िबजुली तथा चट्याङको घर, थान, ठाउँ वा 

ज गा’ भ ने बु िझ छ । ार भमा ‘ दोज  ’ नाम भएका बौ  धमका कुनै एक अनुयायी यहाँको एउटा 

गु बामा ब दथे र उनको बास थान भएको हनाले ित बतीह ले उनकै नामको आधारमा यस 
थानको नाम ‘दोज िलङ्ग’ राखेका हन ्२ भ ने जानकारी पिन पाइ छ ।  पिछ यही श द अङ् ेजी 

उ चारणमा केही प रवितत भई दाज िलङ रहन गएको हो भ न सिक छ ।         

 डी. एस. ब जनअनुसार दाज िलङ े  भारतका तीनवटा िछमेक  रा ह  मैले बंगलादेशिसत 

२६ िक. मी. , भूटानिसत ५२ िक. मी. अिन नेपालिसत ायः १४५ िक. मी. साथै वतमानमा भारतकै 

उ र - पूव  रा य िसि कमिसत १६५ िक.मी. साँध िसमानामा जोिड़एको िज ला हो । समु तलदेिख 

ायः ६ देिख ७.५ फुट उँचाइमा अवि थत यो े  आयतन र जनसङ्खयाको तुलनामा एिशया 

महादेशिभ का माल ीप र माको, यूरोपमा पन िज ा टर र मा टा अिन उ री अमे रका अ चलका 
बरमुदा र ि िटश भिजनीया ीपह  भ दा केही ठूलो रहेको छ । ३   

 दाज िलङ िज लाका मुख जाित नेपाली / गोखाली हन् । यसपिछ जनसङ् याका आधारमा 

ला चे, भोिटया हन् भने वतमानमा िविभन जाित र धम स दायका मािनसह  पिन यहाँ बसोबासो 

गछन् । मूलत: ि िटशह ारा सन् १८३५ देिख एक औपिनवेिशक े को पमा शािसत 

दाज िलङको पृ भू िम अवलोकन गनुपदा ऐितहािसक, भौगोिलक, जनसाङ्ि यक , शासिनक, 

सामािजक, भािषक, शैि क, राजनैितक आिद मुख पृ भू िमलाई आधार गरी अ ययन गन  

सिक छ ।   

    

    
 १. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, िद ली प.ृ स.ं B 

२. बस त बी. लामा, सन् २००९, द टोरी अफ दाज िलङ, खसाङ, प.ृ स.ं २ ।   

३. डी. एस .ब बजन, सन् २००८,  दाज िलङ - डुवस िपपल ए ड लेस अ डर बेङ्ग स य-ूकोलोिनयल  

    ल, दाज िलङ, प.ृ स.ं १ ।           
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४.१.१  ऐितहािसक पृ भूिम     

 क चनजङ्घाको व थलमा अवि थत दाज िलङ पहाड़ी े  भारतमा दु इसय वषस म शासन 

गन ि िटशले एक उपिनवेशको पमा राज गरेको े  हो । एल.् एस.् एस.् ओ’ मालेअनुसार 

ऐितहािसक ि कोणले हेदा दाज िलङ िज लाको केही अंश िसि कम अ तगत रहेको िथयो र 

अङ् ेजले सन् १८३५ देिख मा  यस े मा आिधका रक पमा शासन चलाएका िथए तथा 

दाज िलङ भ-ूभाग ि िटश भारतमा गािभनअिघ िसि कम रा  (वतमान भारतका २२औं  रा य) का 
अंश िथए भ ने कुरोको जानकारी पाइ छ । ४   

 िविभ न समय र प रि थितमा दाज िलङ े  केहीकालका िनि त नेपाल, ि िटश भारत फे र 

िसि कम हँदै सन् १८३५ मा िसि कमका राजासँगको स झौतापिछ ि िटश भारतिभ  गािभएको     

हो तथा १५ अग त १९४७ मा भारतीय वाधीनता पिछ यसैको अंशको पमा तथा वाधीन 

भारतको प रचय बङ्गाल रा यको एक िज लाको पमा थािपत भएको थाहा पाइ छ । यसरी 

दाज िलङ े  िविभ न समय तथा प रि थितमा थु ै यु , सि ध र चु ि ह को सा ी ब दै तथा 

यससँग सङ्ल न िविभ न शासकह का अधीनमा रही अ तमा आजको अव थामा थािपत 

हनपु गेको त यले यसको ऐितहािसक पृ भू िम बु न पाइ छ ।    

 १८ औँ शता दीको म यितरै गोखाका राजा पृ वीनारायण शाहले नेपाल एक करणको नीित शु  

गरेका िथए भ ने ऐितहािसक जानकारी पाइ छ । कुमार धानअनुसार सन् १७७० ितर नेपाल 

उप यका दखल गरी काठमाड लाई राजधानी बनाएर पृ वीनारायणले वतमान नेपालको जग 

बसालेका िथए भने सन् १७७४ ितरै िसि कम र नेपालमाझ लड़ाइँ पिन थािलएको िथयो भ ने थाहा 
ला छ । ५ काला तरमा पृि वनारायण शाहको मृ युपिछ पिन उनका उ रािधकारीह ले नेपाललाई  

अझ िव ततृ तु याउनप  लािगरहेको कुराको जानकारी पाइ छ । ई. सी. डोजीअनुसार सन् १७८८ 

ितर जहरिसंहको नेतृ वमा इलामितरबाट नेपालले िसि कममािथ चढ़ाइ गरे तथा सन् १७८९ को 

माच मिहनास ममा िसि कमको राजधानी रा दे सीलगायत कालेबुङ छाड़ी वतमान दाज िलङको 

स पूण पहाड़ र तराई ख ड नेपालले आ नो बनाएर राखेको र सन् १७८८ देिख सन् १८१६ स म 

ायः अ ाइस वष दाज िलङ े  नेपालको अिधनमा पन गएको भ-ूभागको पमा रहेको जानकारी 
पाइ छ । ६ यसै ममा फणी  नेपालअनुसार नेपालले यसरी नै आ नो रा य बढ़ाउँदै जाँदा भारतमा 

पिन अङ् ेजह को सा ा यवादी स ा यसरी नै फैिलरहेकोले िसमानाको िनि त अङ् ेज र 

नेपालमाझ लड़ाइँ हनु  वाभािवक िथयो । फल व प नेपाल िव  यु  गन अङ् ेजह ले 

िसि कम तथा भूटानका राजाह सँग राजनैितक गठब धन गरेका िथए भने िसि कमबाट नेपालले  

 
४. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ७३ ।  

५. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, दाज िलङ, प.ृ स.ं ८ ।   

६. ई. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट िस स् 1835, वाराणसी,   

    प.ृ स.ं २ ।   
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िजतेको भू  - भाग िफता िदलाउने लोभन समेत िदई िसि कमलाई अङ् ेजको प  िलन लगाइएको 
िथयो भ ने जानकारी पाइ छ । ७  

 यसै ऐितहािसक कुरोलाई पु ि  गद अ बर धानले सन् १८१४ मा छेिड़एको अङ् ेज - नेपाल 

यु मा िसि कम अङ् ेजको प मा रहेको अिन जसमा नेपाली वीरह ले िव मा वीर वको केही 
नमूना छोड़ेपिछ िदनाङ्क २ िदस बर १८१५ मा नेपाल र अङ् ेजबीच ‘सुगौली सि ध’ भयो भिन 

बताएका छन् । ८ यसरी नेपाल र अङ् ेजबीच भएको सुगौली सि ध पिछ सो सि धको सतअनुसार 

नेपालले िसि कमबाट िजतेको मेचीदेिख िट टास मको पहाड़-तराई दु वै अङ् ेजलाई िफता   

िदनुपदा दाज िलङ अङ् ेजको भयो भ ने जानकारी इितहासकार बालच  शमाले पु ि  गरेको  
भेिट छ । ९ यसरी नै अझपिछ आएर अङ ेजले स पूण पहाड़ी े का इलाकाह मानै आ नो 

आिधप य जमाउन चाहेकोले सन् १८१७ को फरवरी महीनामा अङ ेज र िसि कम बीचमा 
‘िततिलया सि ध’ भएको िथयो १० भ ने कुरोको जानकारी इितहासिवद्  जहर सेनमाफत् थाहा 

पाइ छ ।  यसै स दभमा १५ माच १८१७ मा वीकृत ग रएको ‘िततिलया सि ध’ को धारा १ को 

दफा (१) मा ‘‘आदरणीय क पनी सरकारले भुस ा स प न िसि कमपित राजा र उनका 

उ रािधकारीलाई िट टा नदी र पि म र मेची नदी पूवका स पूण पहाड़ी इलाका समेत नेपालका 

राजाले आ नो अिधकारमा पारेका े  िसि कमलाई सु ि प छ, जुनचािहँ नेपालका राजाबाट 
क पनी सरकारले सुगौली सि धमा सौहा पूण तरीकाले ा  गरेको िथयो ’’ ११  भ ने त य उ लेख 

गरेको थाहा पाइ छ ।   

 यस कार िविवध घटनाह को सा ी ब दै दाज िलङ भ-ूभाग फे र िसि कमको अिधकारमा 

आएको तर दाज िलङको ाकृितक सु दरताको कारणले ती ि िटशह  बढ़ी आकिषत हन पु गेका 

िथए । यसथ समालोचक जीवन ना दु ङले अिघबाटै िसि कमलाई अङ ेजले नेपाल र भुटानको 
म यि थत रा य बनाएर राखेको िथयो १२ भनेका छन् । िड लीराम शमाअनुसार सि धका 

शतमुतािबक िछमेक  रा यबीच कुनै झ - झगड़ा भएको ख डमा यसको म य थता गन दािय व 

अङ् ेज सरकारको रहेको र यो सि ध भएको दश वषपिछ सन् १८२७ मा नेपाल र िसि कमबीच 
सीमािववाद च दा  िसि कमले यसको उजुर अङ् ेज सम  गरेको िथयो । १३ 

यसरी नै इितहासकार इ. सी. डोजीअनुसार १८ औँ  शता दीितर नेपाल र िसि कम माझको 

 
७. फणी  नेपाल, सन् १९९८, नेपाल िट टादेिख सतलजस म, काठमा डौ, प.ृ  स.ं १७ ।       

८. अ बर धान, सन् १९८५, दाज िलङ िज लाको राजनैितक आ दोलन, दाज िलङ,  प.ृ स.ं ३ ।  

९. बालच  शमा, सन् १९७६, नेपालको ऐितहािसक परेखा,सुगौली सि ध, वाराणसी, प.ृ स.ं २६३ । 

१०. जहर सेन, सन् १९८९, दाज िलङ ए फेवरेड् र ीट, यू  िद ली, प.ृ स.ं  ८१ । 

 ११. धरणीधर क. दाहाल, िसि कमको राजनैितक इितहास, भाग-१, प.ृ स.ं ४७ ।    

१२. जीवन नामदु ंग, सन् २०००, अगमिसंह िगरीका किवताको अ ययन र आधार, दाज िलङ्ग, प.ृ स.ं १० । 

१३. िड लीराम शमा, सन् १९९५, नेपालबािहर नेपाली सािह य र सं कृित, काठमाड , प.ृ स.ं ३ ।    
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झगड़ालाई िमलाउन बङगालका लेि टने ट जेनरल जी. ए. लोएड र मा दाका कमिशयल रेिजडे ट 

जी. ड लु ा ट सन् १८२८ मा िसि कम आएका िथए । बाटोमा चुङथुङ्बाट दाज िलङको र य 

ाकृितक य र व यकर जलवायुको कारणले ती दु वै आकिषत भएका िथए भ ने कुरोको 
ऐितहािसक जानकारी पाइ छ । १४   

 भारतीय िव ान ्राहल सां कृ यानले यसताक दाज िलङ सुनसान र जङ्गलै जङ्गलले घे रएको 
भूभाग रहेको िथयो १५ भनेका छन् । यसताक चारैितर घना जङ्गलले ढाकेको े मा वसोवास गन 

वािस दाह बारे इितहासकार ए. जे. दासअनुसार यहाँ बसोबास गन मािनसह मा केही ला चे र    

दु इ-चार घर िल बुह  मा  रहेका एवम् फरवरी सन् १८२९ मा या टन लोयड् र ा टले छ: 

िदनस म पुरानो गोखा टेशन दाज िलङमा िबताउँदा, पिहला यहाँ एउटा ठूलो गाउँ रहेको र 
िसि कमका एक मु य काजीको घर रहेको िथयो भ ने ऐितहािसक जानकारी पाइ छ । १६ यसरी 

दाज िलङमा अिघबाटै ि िटशह  आएर बसेपिछ यहाँको सु दर प रवेश र जलवायुले उनीह  

मोिहत बनेको माण अङ् ेज उ च अिधकारी य लोएड र ा टमाफत् ा  ह छ । यापा रक र 

राजनैितक षढ़य को जाल बुनेर भारतीय उपमहा ीपमा अिघबाटै औपिनवेिशक अिधरा य खड़ा 

ग रसकेका अङ् ेजह ले यस े लाई आ नो एक उपिनवेशको पमा उपभोग गन मनसायले 

षढ़य का जालह  बु न सु  गन थालेका िथए भ ने बु िझ छ ।        

 िसि कमका इितहास अ वेषक पी. के. झाले अङ ेजह लाई दाज िलङबाट नै िसि कम, भूटान, 

नेपाल तथा ित बतसँग यापा रक तथा राजनैितक स ब ध रा न सहज ब नस यो भने यो े  

केवल यापा रक ि ले मा  नभएर सामा रक ि ले मह वपूण भएको कुरालाई अङ् ेजह ले 
वीकारेका िथए १७ भ ने कुरोको जानकारी गराएको पाइ छ । कुमार धानअनुसार अङ् ेज साहेब 

ा टले त कालीन गवनर जनरल िविलयमवेि टकलाई दाज िलङकोवातावरण वा यके का 

लािग अित उ म रहनका साथै यहाँबाट सिजलै नेपाल प न स ने कुरो लेखी कलक ा पठाएका 
िथए भ ने त यले अझ उ  कुराको आशय पु ि  ह छ । १८       

 यसरी अङ् ेजह  आ नो कुटनैितक चालमा सफल हँदै आएपिछ १ फरवरी, १८३५ मा 

त कालीन िसि कमका राजाले अङ् ेज सरकारलाई घिन  िम ताको हैिसयतमा दाज िलङको भ ू- 

भाग अङ् ेजह लाई सु पेको ऐितहािसक त य यस कार रहेको भेिट छ :    

 ‘ िचसो हावा-पानीकालािग र आ ना सरकारी कमचारीह  िबमारी भएका ख डमा उपचार र  

 
१४. इ. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट िस स् 1835, पूववत,्  

       प.ृ स.ं ३ ।    
 १५. राहल सां कृ यायन, सन् १९५०, दोजिलङ् प रचय, कलक ा, प.ृ स.ं २४ ।   

१६. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, कलक ा, प.ृ स.ं ३७ । 

१७. पी. के. झा, सन ्१९८५,  िह ी अव् िसि कम (१८१७-१९०४), प.ृ स.ं २-३ । 

१८. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं १८ ।    
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वा यका लािग गवनर जनरलले दाज िलङलाई उपयु  ठाउँदेिख यो पहाड़ी इलाकालाई आ नो 

अिधकारमा रा ने इ छा गरेकाले म िसि कमपित राजा गवनर जनरल ित िम ताको नाताले इ ट 

इि डया क पनीलाई बड़ा रंगीतको दि ण भ-ूभाग, बालासनको पूव भ-ूभाग र छोटा रंगीत तथा रंगनो 
र महानदीका पि मी दाज िलङका भ ू- भागह  उपहारको पमा चढ़ाउँछु।’ १९      

  

 यसरी अङ् ेजलाई िसि कमबाट दाज िलङ भ ू- भागको कागजप  ‘डीड् अब् ा ट’ को पमा  

उपहार व प ा  भएपिछ भने स ामा अङ् ेज सरकारले सन् १८४१ देिख सन् १८४६ स म 
िसि कमलाई वािषक ३०००/- िपयाँ अिन सन् १८४६ देिख भने ६०००/- िपयाँ िदने ग य  । २० 

यस ऐितहािसक त यह का आधारमा दाज िलङ पहाड़ी े  िव तारै ि िटश औपिनवेिशकरणको 

च यूहिभ  पन लागेको थाहा पाइ छ ।    

 धरणीधर दाहालनुसार िसि कमबाट अङ् ेज सरकारलाई उपहार व प ा  भएको दाज िलङ   

भ-ूभागको त कालीन े फल लगभग १३८ वगमाइल रहेको अिन समय समयमा चिलरहने िसमाना 
स बि ध िववाद पिन सन् १८६१ मा तुमलाङको सि धको शताअनुसार अ त भएर गएको      

िथयो । २१ यस सि ध हँदास म पिन कालेबुङ भने भोटाङकै अिधनमा रहेको मािन छ । यसरी नै एल.् 

एस.् एस.् ओ’ मालेअनुसार नयाँ नया ँ कुटनीित र षड़य  र दै अङ् ेजह ले सन् १८६१ मा 

दाज िलङलाई पूण पमा ह याउन सफल भएपिछ सन् १८६५ मा भोटाङलाई पिन यु मा परािजत 

गद कालेबुङको ४८६ वगमाइल भ-ूभाग दाज िलङमा गािभए पिछ कालेबुङ महकुमाको गठन 
भएको हो । २२ यसै गरी जीवन नामदु ङअनुसार भुटानबाट िलइएको कालेबुङ, िसि कमबाट 

िलइएको दाज िलङ, खसाङ र िसलगढ़ी िमलाएर अिहलेको दाज िलङ िज लाको िनमाण सन ्
१८३५ देिख १९०७ को अविधमा भएको िथयो । २३   

 दाज िलङ अ चलबारे समालोचक बालच  शमाले “१९ औँ  शता दीको ार भदेिख भारतमा 
स ा ढ़ अङ् ेजी शासनको नेपालसँग ट कर हनथालेपिछ यो ‘अ ात रह यमय देश’ 
दाज िलङ े बारे उनीह ले जानकारी बटु न आव यक ठानेका हन”् २४ भ ने त य बताएका   
भेिट छ । यसै ममा आब अनुसार समय समयमा यस पहाड़ी े मा कुनै आिधका रक मणले वा 
अ य कुनै यि गत कारणले आउने गरेका अङ् ेज गंवेशक, अ येता एवम् खोजकताह म ये 
कनल ककपेट्िक, हेिम टन, हकर अिन ह टर आिद िव ानह ले दाज िलङ े को भौगोिलक 
अव थान, खोला-नाला, ख-पात, पश-ु ाणी एवम् चराचु ङ्गी लगायत यहाँका वािस दाह का  
 
१९. आर.मो ान (सङ्कलक एवम् स पा.), सन् २००४, िसि कमःदाज िलङ क पेिडयम अफ्  

       ड यूमे टस,् कालेबुङ, प.ृ स.ं ११ । 

२०. राहल सां कृ यायन, सन् १९५०, दोजिलङ् प रचय, पूववत,् प.ृ स.ं २५ ।   
 २१. धरणीधरक. दाहाल, िसि कमको राजनैितक इितहास, पूववत,् प.ृ स.ं ६६ । 

२२. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं १०८ ।  
२३. जीवन नामदु ङ, सन् २०००, अगमिसंह िगरीका किवताको अ ययन र आधार, पूववत,् प.ृ स.ं ११ ।    

२४. बालच  शमा, सन् १९७६, नेपालको ऐितहािसक परेखा,सुगौली सि ध, पूववत, प.ृ स.ं १८१ ।   
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रहन-सहन एवम् जीवन शैली बारेमा पिन धेरै अ ययन गरेका िथए भ ने कुरोको जानकारी       
पाइ छ । २५  य िप ती सबै कायह  ती िव ानह ले दाज िलङ े  एवम् यहाँका बािस दाह को 

सुख-सुिवधा र भलाईको लािग नभएर स भवतः उनीह कै यि गत वाथलाभको िनि त गरेका 

िथए भ ने बु िझ छ । यसका अित र  स पूण भ ू-ख डलाई आ नो सा ा यवादी भोक मेटाउन हेत ु

नै वु िनयादी तरका कितपय िवकासमूलक कायह  गद यस े लाई एक अ थायी िबसौनीको 

पमा तयार पारेका िथए भ न सिक छ । एक कारले यो ि या उपिनवेशवादी यवहार रहेको 

मा न सिक छ ।     

 यसरी उपिनवेशवादी अङ् ेजह ले आ नो औपिनवेिशक नीितलाई िव तार गद यस े  

व रप र रहेका मुलुकह लाई तह लगाउन खाितर यो पहाड़ी अ चलको िविवध िवशेषताका 

अ ययन गद सामा य िवकासमूलक कायह का आधारमा आ नो औपिनवेिशक वच व कायम 

रा न समथ बनेको अनुभव ह छ ।    
  

४.१.२  भौगोिलक पृ भूिम    

 दाज िलङको भौगोिलक पृ भू िम अवलोकनीय छ । ए. जे. ड्यासले दाज िलङ उ र अ ांश 

२६º ३१´ दि ण अ ांश २६º ३१´ अिन पूव  देशा तर ८८º ५३´  मा अवि थत छ । दाज िलङ 
पहाड़ी े  भने उ र अ ांश २७º ३´ र पूव य देशा तर ८८º १६´  मा अवि थत छ’ २६  भ ने 

जानकारी गराएको पाइ छ ।  

 भारतको पि म बङ्गाल रा यको सुदू र उ र िदशामा ि थत दाज िलङ पहाड़ी े को आयतन 

दाज िलङ सदर, खरसाङ र कालेबुङ महकुमा लगाएर २८१७·२५ वग िकलोिमटरमा फैिलएको     
छ । २७  यस स दभमा  के. सी. भा जाको मतानुसार २४८६·४० वग िकलोमीटर अथवा ११६४ 

वगमाइल आयतन भएको दाज िलङ िज लामा ४४५ वगमाइल आयतन े  वन िवभागको िनि त 
आरि त छ । २८ मु कुरा फ रिदअनुसार २२ अग त सन् १९८८ मा गिठत दाज िलङ गोखा पाव य 

प रषदपिछ भने वन िवभागका िनि त आरि त े फलमा प रवतन आएको अिन सन् १९४० मा 
दाज िलङ िज लामा १४२ वटा िचयाबारीह  रहेका िथए । २९ ए. जे. ड्यासअनुसार सन् १९४३ मा  

 
२५. आरबी, सन् २०००, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  

       नयाँ चरण, दाज िलङ, प.ृ स.ं २ ।  

 २६. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, कलक ा, प.ृ स.ं १ ।   

२७. ए. जे. ड्यास, गभनमे ट अफ वे ट बेङ्गल ला स फर दाज िलङ िहल ए रयाज, प.ृ स.ं ५२ । 

 २८. के. सी. भा जा, सन् १९९३, व डस अफ् दाज िलङ ए ड िद िसि कम िहमालय, य ूिद ली,   
      प.ृ स.ं ५२ ।    
२९. मु कुरा फ रिद र पासाङ दोज  ले चा, िमित अनु ि लिखत, ए रया ए ड इसु  ोफाइल अफ दाज िलङ, 

      दाज िलङ, प.ृ स.ं ३५ ।      
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१५८·७५ वगमाइल प ा जिमनम ये ९८· ८ वगमाइल िचयाको खेती र २२,४०० ऐकर जमीन 
िस कोनाको खेतीको िनि त सुरि त रहेको िथयो भ ने ऐितहािसक जानकारी पाइ छ । ३० िसमानाकै 

स दभमा चचा गदा एल.् एस.् एस.् ओ’ मालेअनुसार दाज िलङको िसमाना िवषम ि भूज 

आकारको रहेको छ । यस पहाड़ी े को उ र-पि म िदशामा भने ठुलो ढाल सरह भई २८,१४६ 

फुटको उचाइमा क चनजङ्घा, उ र पूविदशामा २३,१४८ फुटको उचाइमा दोङ् या पवत अिन  

यसरी नै क चनजङ्घादेिख ६० वग माइलको दु र वमा दि णितरको िसङ्लीला पहाड़ फैिलएको   

छ । यसै गरी फालुटपिछ िसङ्िलला पहाड़लाई दाज िलङ पहाड़ी े को िसमाना कोन अक  मुख   

पहाड़ मािन छ । १०,००० देिख १२,००० फुटको उचाई ँ को यो पहाड़ दि णितर स दकफू हँदै 

६,००० फुटको उचाई ँ मा देखापन मानेभ याङको डाँड़ािसत िमलेको छ, जुन े  नेपाल रा  र 

दाज िलङको िसमानामा ि थत छ । यही पहाड़ मानेभ याङदेिख पूवितर अिघ बढ़दा ७,३७१ 

फुटको उचाइमा रहेको घुम पहाड़ हँदै ८,६०० फुटको उचाइमा अवि थत िस चेल र टाइगरिहल भई 
दि ण पूव िदशा भएर मधेश र पहाड़को िसमाना ब नपु गेको छ । ३१ यसरी नै पूवितर अझ ति कएर 

गएको िसङलीला पहाड़ त दाह, पेसोकका डाँड़ाह  हँदै रङगीत र िट टाको सि ध थल पार गरी 

िसरोङको डाँड़ािसत िमलेको   देिख छ । दाज िलङ सहर यही िसङलीला पहाड़ ति कएको 
मानेभ याङदेिख िस चेलस मका डाँड़ा - काँड़ाह को लहरमा अवि थत छ ३२  भ ने जानकारी ए. 

जे. ड्यासले गराएका छन् । एल.् एस् .एस.् ओ’ मालेअनुसार िट टादेिख पूवितर भने १०,३०० 

फुटको उचाइमा देिखने िसि कम, भूटान र भारतको िसमाना भएको सङ्गम थल रिसला भेिट छ । 

यो भ याङबाहेक पिन यस भेकमा दाज िलङ पहाड़ी े को िसमाना कोरेर बसेका पहाड़ पवत 

डाँड़ा काँड़ाह को लहरमा खेमदु ङ, सोङ्चोङल,ु पोदाबल,ु दामसोङ आिद ६,००० देिख ७,००० 
फुटको उचाई ँ मा अवि थत भेिट छ भ ने जानकारी पाइ छ । ३३ 

 अतः रिसला पहाड़िसत योग भई दि ण पि म िदशा भएर तराई ख ड र पहाड़ी ख डको 

िसमाना लगाउन पु गेको िसङलीला पहाड़ नै यस भेकका डाँड़ा-काँड़ाह िसत िमलेर पेदोङदेिख 

माि तर कालेबुङ े को िसमाना लगाउन पु गेको देिख छ । दाज िलङ पहाड़को भौगोिलक 

िसमानाबारे चचा गदा उ र-पि म िदशादेिख पूव िदशास म नै फैिलएर गएका िविभ न पहाड-पवत, 

डाँड़ा-काँडाले यसको िसमाना कोन पु गेको प  देिख छ भने यस े को िसमाना कोनमा यहाँका 

खोला-नालाह को भू िमका पिन उि कै मह वपूण रहेको मा न सिक छ । एल.् एस.् एस.् ओ’ 

मालेअनुसार समु  तलदेिख लगभग २१,००० फुटको उचाइमा उ र िसि कममा ि थत िहमनदीबाट   

  
 ३०. ए. जे. ड्यास, गभनमे ट अफ वे ट बेङ्गल ला स फर दाज िलङ िहल ए रयाज, पूववत,   

       प.ृ स.ं ११५-१४० ।  
३१. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं १ - ६ ।  

३२. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, पूववत, प.ृ स.ं २ - ३ ।    

 ३३. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ४ - ६ ।     
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उ प न िट टा र यसैका सहायक नदीह ले दाज िलङ पहाड़ी े को िसमाना कोरेको  छ । ३४ यस 

िट टा नदीको अ य सहायक नदीह मा  रङ्यो, रेली, रयाङ, रङ्गीत आिद हन् । यी नदीह ले पिन 

दािजिलङको िसमाना कोनमा मह वपूण भू िमका खेलेको मा न सिक छ ।            

 दाज िलङ पहाड़ी े लगायत िज लाको दे ेितरको िसमाना बनाउने नदीह का पमा रङपो, 

रेली,  ठुलो रङ्गीत आिद देिख छन् । दािहनेितरको िसमाना कोन नदीहका पमा भने रयाङ, 

सेवोक आिदलाई मािन छ । यी म ये ठुलो  रङ्गीत िसि कमबाट दाज िलङ े को उ री िसमाना 

बनाउँदै े ीय नदी रमामिसत सि मलन हन गएको छ । यही ँ बाट यो नदी ओ ालो ओिल ँदा सानो 

रङ्गीत, रङ्नु  ज ता े ीय नदीह िसत िमिस छन,् जुन नदीह को मुहान तङ्लु, िस चेल, 

फालुटलाई मािन छ । िट टा नदी नै पूवितर ब दा जलढाकािसत िम न गई भुटान र दाज िलङको 

िसमाना ब नु  पु गेको मािन छ । यस भ-ूभागमा भने िट टाको निजक भएर ब ने े ीय नदीह का 

पमा िलस, िघस, चेल आिद हन् । िट टाको पि मितर भने महानदी, बालासन र मेची आिद 

नदीह  ब दछ । यी नदीह  दाज िलङलाई अ य भ-ूभागह देिख अलग बनाउने नदीह को पमा 

िचि हत छन्।  यीम ये महा दीरामबाट सु  भएको महानदीले पहाड़ी े  हँदै मधेश ख ड भएर 

दि ण पि म िदशामा जलपाइगढी र दाज िलङको िसमाना कोन पु गेको पाइ छ । यसरी नै घुम 

िसमाना निजकको डाँड़ाबाट सु  भएको बालासन नदी खरसाङदेिख पि म िदशा हँदै तराईमा पु दा 

दु ई शाखामा िवभािजत ह छन् । जसलाई नयाँ बालासन र ठुलो बालासन भिन छ । नयाँ बालासन 

ब दै िसलगढीको महानदीिसत िम दछ भने ठुलो बालासन अझ दि ण िदशा भएर अिघ बढ़दै 

दाज िलङ िज ला र िबहारको पू िणया िज लाको िसमाना ब न पु गेको छ । मेची नदीले भने पि म 

िसमाना भएर  नेपाल र दाज िलङलाई छुट्याएको देिख छ ।   

 सन् १८३५ मा अङ् ेज अिधकारीह लाई िसि कमका त कािलन राजाले वा यलाभ हेतु  

दाज िलङलाई उपहार व प दान ग रँदा मा ै १३८ वगमाइल भू  - भाग दाज िलङ अ तगत परेको 

िथयो । यसै कुरोलाई पु ि  गन ममा कुमार धानअनुसार १ फरवरी १८३५ मा जारी ग रएको 

दाज िलङ भ-ूभागको अनुदानको कागजप  (डीड् अव् ा ट्) मा पिन ‘ठूलो रङ्गीतदेिख दि ण, 

बालासन, कहाइल र सानो रङ्गीतदेिख पूव अिन ङ्गनो र महानदी पि मको इलाका’ भनेर 

अङ् ेजले पाउने दाज िलङ े को भौगोिलक रेखाङ्कन को रएको िथयो भ ने ऐितहािसक त यबाट 
थाहा पाइ छ । ३५ मूल पमा एकाितर आ नो सु िवधाको िनि त अङ् ेजह ले दाज िलङमा 

ू तगितमा कितपय िवकासका कायह  गन थालेका िथए भने अक ितर िसि कमिसत 

अङ् ेजह को स ब ध पिन िब दै गएको मािन छ । समय-समयमा सीमाना िवषयमा िववाद िलएर 

छुट्पु ट् ह  समेत चलेको थाहा पाइ छ । स-साना िववाद तथा ह को प रणाम व प सन ्

१८५० स ममा िसि कमको स पूण तराई े  अिन केही पहाड़ी भ-ूभागह  उ रमा रमाम नदी अिन 

 ३४. एल. एस. एस. ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ६ ।     

३५. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं १९ ।      
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बड़ा रङ्गीत, पूवमा िट टा नदी अिन पि ममा नेपाल सीमानास मको े  अङ् ेजको अधीनमा 

आएको थाहा पाइ छ । यसै स दभमा बालच  शमाले “सन् १८३५ मा पाएको १३८ वगमाइल भ-ू

भाग लगायत ६४० वगमाइल िसि कमको भू िमलाई अङ् ेजह ले दाज िलङ िज लाको े  
मानेका िथए ” ३६ भ ने ऐितहािसक जानकारी गराएका भेिट छ ।       

 अतः भौगोिलक िसमा रेखाको स दभमा पहाड़-पवत, डाँड़ा-काँड़ा, खोला-नाला आिदले अिन 

पूवमा भूटान, पि ममा नेपाल, उ रमा िसि कम र दि णमा जलपाइगढी िज ला आिद े ह का 

साँध-िसमानाले घे रएको मानिच िभ  दाज िलङ े को भौगोिलक परेखा अवि थत छ भ न 

सिक छ ।       

 
४.१.३ जनसाङ् यागत पृ भूिम 

 एल.् एस.् एस.् ओ’ मालेले बताएअनुसार सन् १८३५ मा िसि कमको राजाबाट इ  इि डया 

क पनीको हातमा दाज िलङ सु ि पएको बेला दाज िलङ पहाड़ी े मा केही झु ाझु ीह  र १०० 
जनसङ् या रहेका िथए । ३७ कुमार धानले यी १०० जनसङ् या र केही झु ाझु ीह  भ ने 

िववरणलाई आजको महाकाल डाँड़ा छेउछाउमा बसोबासो गन जनसङ् या िथयो भनी पिहलो 

पहरमा बताएका छन् । वा तवमा यी जनसङ् या र झु ाझु ीह मा ितनताक उपल ध १३८ 

वगमाइलिभ  पन ठुलो रङ्गीतदेिख दि ण बालासन, काइल, सानो रङ्गीतदेिख पूव अिन ङ्गो र 

महानदीदेिख पि ममा वन जङ्गलले ढािकएको े ह मा देखा पन एकाध गाँउ-व तीमा बसोबासो 
गन मानवजाितको िहसाब नरहेको बु िझ छ  भ ने त य थाहा पाइ छ । ३८      

 दाज िलङलाई पहाड़को जनसङ् यामा वृि  हनमा िविभ न कारणह  रहेको मा न सिक छ । 

दाज िलङ पहाड़लाई िव ाम- थल बनाउने उ े यले अङ् ेज सरकार ारा अ नाइएको िविभ न 

नीितका फल व प गाँस - वासको खोजीमा िछमेक  रा यबाट मािनसह को आवागम हनथालेपिछ 

यहाँको जनसङ् यामा वृि  आएको अनुमान गन सिक छ । के. सी. भा जाअनुसार सन् १९४० िभ  

आजको दाज िलङ सहरमा लगभग ३० वटा ठूल-ठूला भवनह को िनमाणसँगै बढ़दो 
जनसङ् याको माण रहेको िथयो भ ने जानकारी पाइ छ । ३९ यसरी नै सन् १८५० मा डा. 

या बेलले दाज िलङ पहाड़को जनसङ् या १०,००० रहेको िववरणा िदएको छ । ४०  राहल 

सां कृ यायनले सन् १८६० मा िसि कमका राजािसत भएको झगड़ापिछ दाज िलङको पि मितर 

नेपाल रा यको िसमानास म, पूवमा िट टा नदीस म र तराई ख ड पिन यस े मा जोिडन आएपिछ 

 
३६. बालच  शमा, सन् १९७६, नेपालको ऐितहािसक परेखा,सुगौली सि ध, पूववत,् प.ृ स.ं १८१ ।  
३७. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन्  १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ३५ । 

३८. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं १९-२० ।  

३९. के. सी. भा जा, सन् १९९३, व डस अफ् दाज िलङ ए ड िद िसि कम िहमालय, पूववत,् प.ृ स.ं ३८ ।    

४०. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, पूववत,  प.ृ स.ं ४९ ।    
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जनसङ् यामा अझ वृि  आएको भनी बताएका छन् । ४१   सन् १८६९ मा सरकार ारा ग रएको 

ख ो जनगणनाले ितनताक दाज िलङ पहाड़ी े को जनसङ् या २२,००० भ दा यादा देिखएको 

एवम् जसम ये १८६५ मा भएको भुटान-अङ् ेज यु पिछ जोिडन आएको कालेबुङ महकुमाको 

जनसङ् या ३,५३९ रहेको पाइ छ । यी त यह ले दाज िलङ पहाड़ े का जनघन वमा वृि  

भएको कुरोलाई पु ि  गरेको बु िझ छ ।         

 एल.् एस.् एस.् ओ’ मालेले “ दाज िलङ िज लाको िनयिमत जनगणना भने सन् १८७१-७२ 

देिख सु  भएको बताएका छन् । यससमय शीतकालमा भएको उ  जनगणना एक जिटल काय 

हँदाहँदै पिन उ  जनगणनाअनुसार दाज िलङ िज लामा मोठ ९४,७१२ जनसङ् या रहेको      
िथयो । ” ४२  यसै गरी कुमार धानअनुसार सन् १८७२ मा ग रएको जाितगत िभ नतामा केि त 

जनगणनाले त कालीन दाज िलङमा बसोबासो गन यरुोपेली र अम रकेली ज मा ४२०, यु रेिसयाली 

३२, भारत र ि िटश वमाका देशज नभएका एिसयाली अथात नेपाली २५,७८१, आिदवासी 

१४,०८८, अधिह दू  आिदवासी २५,०२९, िह दू  जाित २३,१४४, मह मदन ६,२४८ पाइ छन् । 

मगाथ ारा यसरी जाितह का वग करण गरी तुत ग रएको जनगणना लेखलाई डा टर रेनीले 

अवै ािनक भनेको अिन यसरी मगाथले नेपाली जाित स ब धमा िदएको जनगणनामा ु िटह  

देखापरेपिछ ह टरले यो भूल सकारेर अक लेख तुत गदा दाज िलङ पहाड़मा नेपालीको 
जनसङ् या ३५,३८० पु गेको िथयो । ४३     

 ए. जे. ड्यासले ितनताक मगाथले तुत गरेको जनगणना लेखमा उि लिखत उ चािलस (३९) 

नेपाली जात-गो ीह का सङ् यामा आले ९ जना, ब नेत २ जना, िचिवङ १५ जना, दमाई २५२ 

जना, िदवान ७ जना, िद पाली ४ जना, दु लामी २६ जना, गाइने २८, घले २६ जना, खावा 

३१०जना, िल बू  ४६६३ जना, मगर ३०११ जना, माझी २७५ जना, मो ान ३ जना,  नेवार १०८७ 

जना, पहाडीया ७२ जना,  पवितय २१ जना, परेल ३ जना, घत  १४१९ जना, कटुवाल ४७ जना, 

गु ङ ३१५ जना, गुखा ५१ जना, हाताली ७ जना, याखा २३५ जना, जमदार  ३३ जना, िजमी ९९ 

जना, िजरेल २ जना, कामी १८८६ जना, खा बा ३९१३ जना, धान ३० जना, राई १८१४ जना, 

रिसङ्गे ६ जना, सेङ्गतेन ३ जना, साक  ३२८ जना, सूचीकार ५ जना, ठाकुर ५६ जना, थामी १३ 
जना, थापा ४४७ जना, अिनिद  ३९८ गरी मोठ २५७८१ जना  रहेको बताएका छन् । ४४  यसपिछ  

सन् १८८१ मा ग रएको जनगणनाले यहाँको जनसङ् यामा ६३ ितशत बढो री भएको देखाएर 

जनसङ् या १,५५१७९ रहेको पाइ छ । यसरी नै सन् १८९१ मा ग रएको अक  जनगणनाले े मा 

४३·४ ितशत जनसङ् यामा वृि  भएको पाइ छ, जुन जनसङ् यामा नेपाली जाितको बह ता   

 
४१. राहल सां कृ यायन, सन् १९५०, दोजिलङ् प रचय, पूववत,् प.ृ स.ं ३३ । 
४२. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन् १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ३५-३६  ।   

४३. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं २६-२९  । 

४४. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, पूववत, प.ृ स.ं ५० ।     
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रहेको देिख छ ।  

वा तवमा सन् १८७२ देिख दाज िलङ िज लाको जनसङ् यामा यापक पले प रवतन आएको 

पाइ छ । यस प रवतनको मुख कारण िचयाको खेतीको थालनी र ब जर भू िमलाई कृिष वा 

खतेीपातीमा याउने अङ् ेज सरकारको औपिनवेिशक नीित मा न सिक छ । एल.् एस.् एस.् ओ’ 

मालेले सन् १८७२ मा िज लािभ  देखापन ७४ वटा िचयाबारीह  सन् १९९१ मा बढेर १५३ अिन 
१८९१ मा १७७ वटा पु गेकोले जनसङ् यामा पिन वृि  आएको हो भनी बताएका छन् । ४५  यसै 

गरी सन् १९६५ पिछ ४०१ वगमाइल आयातन िलएर दाज िलङ िज लामा जोिडन आएको 

कालेबुङ े को २१३ वगमाइल े  वनिवभाग, १० वगमाइल िचयाबारी एवम िस कोनाबारी र 

१७८ वगमाइल राि य कृिष िवभागका िनि त आरि त रहेको पाइ छ । ए. जे. ड्यासको 

म त यअनुसार ३,५३६ जनसङ् या िलएर दाज िलङ िज लामा अ तभु  हनआएको कालेबुङको 

जनसङ् या १८८१ मा १२,६३३, १८९१ मा २६,६३१, अिन १९०१ मा ४१,५११ हँदै ु त गितमा 

वृि  भएको अिन यसको मुख कारण खेतीपातीिसत सङ्ल न नेपाली जाितकै आवासन हो  भ ने 
रहेको  देिख छ । ४६    

 यसरी नै दाज िलङमा जनसङ् या वृि को कारणह बारे खोजी गदा मुख गरी दु ईवटा 

कारणह  देिख छन् । ती हन् – िचया खेतीको उ ोग र  कृिष यवसाय’  । तर समालोचक बालच  
शमाले दाज िलङमा जनसङ् या वृि को कारणह  पाँच थ रका बताएका   छन् । ४७ ती हन् –  

(१) कृिष तथा पशुपालन उ ोग 

(२) सैिनक पेशा 

(३) िचया खेतीको उ ोग 

(४) यापार-वािण य  र 

(५) आिथक, धािमक, सामािजक, राजनैितक आिद कारणह  ।  

 मूल पमा दाज िलङ पूण पमा अङ् ेज सरकारको हातमा परेपिछ यस पहाड़ी े को िवकास र 

उ नितका िनि त िविभ न नीितह  लागु  ग रयो एवम् जस अ तगत यातायात सु िवधाका लािग सड़क 

िनमाण, िचयाको खेती, रेल च ने मागको िनमाण आिद िविभ न रोजगारमूलक सुलभ यव था न ै

दाज िलङमा शी  जनसङ् या वृि का कारणह  मा न सिक छ । अत: जबदेिख अङ् ेजह ले यस 

े मा बाटा-घाटा, भवन िनमाण, रेल अिन िचयाखेतीको कायह  गनथाले तबदेिख न ैदाज िलङमा 

िविभ न समुदाय र धमका मािनसह  पिन थु ि न थालेका कुरालाई पिन वीकान सिक छ ।   

 काला तरमा जीिवका उपाजनका िविभ न ोतह  देखा पन थालेपिछ दाज िलङको त कालीन 

प रवेशले िछमेक  रा यका बािस दाह लाई आकिषत तु याएको मािन छ। यसैको प रणाम व प 

 ४५. एल.् एस.् एस.्ओ’ माले, सन ्१९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ३६ ।  
४६. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, पूववत,् प.ृ स.ं ५० ।   

४७. बालच  शमा, सन् १९७६, नेपालको ऐितहािसक परेखा,सुगौली सि ध, पूववत,् प.ृ स.ं २३-२७ ।   



१२७ 
 

दाज िलङ पहाड़ी े मा भोटे, नेपाली, मारवाडी, िवहारी, बङ्गाली ज ता िविभ न जाितह को 

आगमन र यव थापन हनथाले पिछ दाज िलङमा जनसङ् याको ु त गितमा वृि  भएको मा न 

सिक छ । यसकैो प रणाम व प यहाँको जनसङ् यागत प रवेश िमि त जातीय प रवेशमा प रणत 

भएर गएको थाहा पाइ छ । यसरी नै िब तारै यस े मा जाित स ाको गठन र िविभ न समाज पिन 

िनमाण हँदै आएको कुराको अनुमान समेत गन सिक छ । यी कुराह  हँदाहँदै पिन त कालीन 

दाज िलङको िचया कमानमा मजदु री गन नेपाली जनसाधारण नै अिधक रहेकोले नेपाली जाित नै 

यस े को मखु जाित िथए भ न सिक छ । यसरी दाज िलङ े मा नेपाली जाितको आिध य 

रहेको िवषयमा कुमार धानअनुसार दाज िलङको वतमान इितहासको शु देिख नेपालीह  यस 

े मा  िथए , पिछ दाज िलङ े मा धेरै कामह  खोिलनाले पहाड़बाट आएका राई, तामाङ, मगर, 

गु ङ, नेवार, छे ी, बाहन, कामी, दमाई, साक  आिद जात-गो ीह  दाज िलङ शहर बजार, धुरा र 

छाउनी अिन िचयाबारीमा याि मस भई ब नपदा छु ै िकिसमको समाजको िनमाण हन पु गेको 

मािन छ । यस स दभमा भारत वाधीनपूव सन् १९३१ को बङ्गालको जनगणनालाई त यको पमा 

तािलका - २ मा रािखएको छ ।      

                                                     

 
 

 

 

 

 

तािलका- २ (सन् १९३१ को भारतको जनगणना) ४८    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

४.१.४ भािषक पृ भूिम         

     दाज िलङमा अङ् ेजह को आगमनपूव केही ला चे र एक-दु ई घर िल बु  तथा ित बतबाट डु न 

आउनेह  बाहेक अ  कोही नरहेको ऐितहािसक िववरणबाट मािणत ह छ । एल.् एस.् एस.् ओ’ 

मालेअनुसार दाज िलङमा िविभ न जाितका वािस दाह म ये बहसङ् यामा नेपाली, यसपिछ  

 
४८. जे.एच. ह ण, सन् १९३३, से सेस अफ् इि डया १९३१, िद ली, प.ृ स.ं ५०३ ।        

 
 म सङ् या 

 

 
समूदायको नाम 

 
जनसं या 

 

१ भोिटया १४,७८३ 
२ िधमाल ३७६ 
३ दमाई ७९०५ 
४ ख ब ु ३२,६०१ 
५ मुम  ३६,२२४ 
६ ले चा १२,७२० 
७ या खा ८७३ 
८ टोटो ३३४ 
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ला चे, भोटे र ित बती भाषा-भाषीका जाितह  िथए भ ने जानकारी पाइ छ । ४९ यसरी नै राहल 

सां कृ यायनले दाज िलङ िज लाको पहाड़ी े मा नेपाली, ला चे, भोटे, ित बती तथा तराई े मा 

बङ्गाली, मारवाड़ी, िबहारी, सौथाल, उराउँ, मुंडा र राजवंशी आिद भाषा बो ने जाितका मािनसह  
ब छन् ५० भनेका छन् । यस पहाड़ी े मा बङ्गाली, मारवाड़ी र िबहारी आिद भाषा - भािषका 

जाितका मािनसह  यापार-वािण य तथा िविभ न पेशा र कायसङ्ग सङ् ल न भई आएर बसेका 

हन् भने युग देिख दाज िलङ पहाड़ी े मा थायी पले ब ने जाितह मा नेपाली, ला चे र भोटे 
भाषा बो ने जाित हन् । ५१ व तुतः दाज िलङको त कालीन समाजलाई ि गोचर गदा यहाँ मूलतः 

नेपाली, ला चे, भोटे र ित बती भाषा बो ने मािनसह को बाह य रहेको बु िझ छ ।   

   इ. सी. डोजीअनुसार सव थम सन् १८४१ मा एङ्गिलकन र सन् १८४२ मा गो नर जमनेली 

िमसनेरीह  दाज िलङमा आएपिछ ियनै भाषाह को अ ययन गरी कोशह  तयार पा रएको       
िथयो । ५२ कुमार धानले इसाई िमसनेरीह को मुख उ े य थानीय बािस दाह लाई इसाई धममा 

प रवतन गराउनु  रहेको बताएका छन् । ५३ यही कारणले दाज िलङमा इसाई िमसनेरीह ले ितनीह कै 

भाषामा कोशह  तयार पान काम गरेको बु िझ छ ।  दयार न शा. िभ.- ले धम चारको उ े यले नै 
िमसनेरीह ले नेपाली र ला चे भाषाको अ ययन गन पर परा बसालेका िथए भनी बताएका छन् । ५४  

 सन् १८४१ - ४२ को दशक िभ  यसरी इसाई िमसनेरीह ले नेपाली र ला चे भाषामा श दकोश 

अित र  इसाई धमका तथा बाइबलका म ी, माक, जोहन, लुकका सुसमाचारह  ला चे र नेपाली 
भाषामा अनुवाद गरी कािशत गरेका िथए । ५५ अतः दयार न शा. िभ.अनुसार ला चे भाषाको उ  

कोश ‘ कूल अफ् ओ रय टल ए ड एि कन टिडज यु िनभिसटी ल डन’ को पु तकालयमा 
सुरि त रहेको ५६ जानकारी पाइए तापिन इ टनटको सहायताले उ  यु िनभिसटीको पु तकालयको 

पु तक सूचीमा ला चे भाषाको कोशबारे खोजी गदा जानकारी पाउन सिकएन । ५७  तथािप ला च े

तथा नेपाली भाषाका उ  कोशह  देश-िवदेशका कुनै जमन मोरािमरा थर ाणगारमा सङ् िहत   

     
 ४९. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन् १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ४१ ।  

५०. राहल सां कृ यायन, सन् १९५०, दोजिलङ् प रचय, पूववत,् प.ृ स.ं ३८ ।   
५१. िडक बहादु र देवान, सन् १९९१, एडुकेशन इन् द दाज िलङ िह स् : एन् िह टो रकल  

      सव 1835-1845, नई िद ली, प.ृ स.ं ३२ ।   

५२. इ. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट िस स् 1835,पूववत,्  

       प.ृ स.ं ७३ ।  
५३. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं  २३ ।  
५४. दयार न शा. िभ., सन् १९८३, स दभ सािह य; कािल पोङ, कािल पोङ, प.ृ स.ं १० ।  

५५. इ. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट िस स् 1835, पूववत,्  

        प.ृ स.ं ७३ । 
५६. दयार न शा. िभ., सन् १९८३, स दभ सािह य; कािल पोङ,पूववत,् प.ृ स.ं १० । 
५७. https://www.soas ac. uk          २२-०८-२०१७   
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हन स ने अनुमान गन सिक छ ।   

 दाज िलङ पाव य े को भािषक समाज िविभ न जात-गो ीको समूहबाट िनिमत छ । यहाँ मातृ 

भाषाका पमा नेपाली बो ने जाितह मा छे ी, बाहन, कामी, दमाई, साक  आिद भेिट छन् भन े

भोट-िहमाली भािषक पृ भू िम भएका राई, िल ब,ू गु ङ, मगर, ले चा, भोटे, शेपा, तामाङ, नेवार, 

सुनवार आिदले पिन नेपाली भाषा आ नो मातृभाषाको पमा बो छन ् । यसबाहेक यहाँ अ प 

सङ् यक समुदायका पमा मारवाडी, िबहारी, बङ्गाली, मुसलमान, िचिनयाँ, एङ्गलो-इि डयन 

ज ता अ य भािषक समुदायका मािनसह  पिन बसोबासो ग रआएका िविभ न जाितह को मु य 

भाषा नेपाली रहेको पाइ छ । यसरी ियनै िव ानह ले िदएका त यह बाट दाज िलङ िज लामा 

नेपालीह  बहसङ् यक भइसकेको िववरण सन् १९०१ को जनगणनाले मािणत गदछ । नेपाली 

बाहेक अ य जाितका मािनसह  अ पसङ् यामा रहेका हनाले उनीह माझको स पक भाषाको 

पमा पिन ‘नेपाली’ भाषा  नै रहेको छ भ न सिक छ । नेपाली भाषा नै साझा भाषाको पमा 

देखापन ि िटशकालीन दाज िलङमा िश ा सार ग रने भाषाको पमा भने िह दी र अङ् ेजी भाषा 

रहेको पाइ छ । नेपाली भाषा योग र चलनमा देिखए पिन शैि क े मा यसलाई दो ो थान 

दान गरेको देिख छ । य िप नेपाली भाषाको िवकास र िव तारमा ितनताक पा ी गंगा साद 
धानले पुयाएको योगदान िबसन सिक न । उनले सन ्१९०५ मा नयाँ िनयममा केि त बाइबल, 

सन् १९०७ र सन् १९०८ मा पिहलो नेपाली पो तक र दो ो नेपाली पो तक, सन् १९१४ मा 

पुरानो िनयममा केि त बाइबल आिद नेपाली भाषामा अनुवाद गरी नेपाली भाषाको चार- 

सारमा ठूलो योगदान पुयाएका छन्  । नेपाली भाषालाई िश ाको े मा दो ो थान दान गरेको 

समय दाज िलङमा नेपाली भाषा पहािडया, खस कुरा आिद नाम िलएर प रिचत रहेको पाइ छ तर 

नेपाली भाषालाई खस कुरा वा पहािडयाको साटो नेपाली नै भिननु  पन कुरोमा ितनताकका भाषा 
ेमीह ले जोड िदएको पाइ छ । यसका िनि त सन् १९२४ मा थािपत नेपाली सािह य 

स मेलनको भू िमका िवशेष मह वपूण छ । कुमार धानले सन् १९३१ मा नेपाली भाषी भनी दता 

गराउनेको सङ् या ९२,९७०, गु ङ मातृ भाषा ले नेह को सङ् या २०१९, िल बु  मातृ भाषा 

ले नेह को सङ् या १४.७०६, मगर मातृ भाषा ले नेह को सङ् या १०,४४५, मुम  मातृ भाषा 

ले नेह को सङ् या ३२,३१९ र नेवारी मातृ भाषा ले नहे को सङ् या ६९५६ रहेका िथए भनी 
बताएका छन् । ५८ सन् १९४१ को जनगणनामा भने िविभ न बोलीह  नदेखाएर ज मैलाई एउटै 

नेपाली नाँउ िदएर मोठ जनसङ् या २५,४,६०७ अथात दाज िलङ े मा ६७ · ६% नेपाली बो ने 

रहेको पाइ छ । प रणाममा मगर, तामाङ, गु ङ इ यािद अ  बोली बोिलए पिन नेपाली भाषाको 
सार यापक पमा भइरहेको कुरो सन् १९४७ मा कािशत गेजेिटयरमा भेिट छन् । ५९   

 ए. के. िम अनुसार वाधीनतापिछ िलएको पिहलो जनगणना सन् १९५१ ले  नेपाली भाषालाई 

 
५८. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत, प.ृ स.ं ३५ ।  

५९. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत, प.ृ स.ं ३५ ।   
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छे ी, बाहन, कामी, दमाई  र साक को मातृभाषा ठानेर नेपाली भाषाको सङ् या ८८,९५८ 

दखाइएको मानेका छन् ।  उ   जनगणनामा भोट - िहमालीवगका भाषाह मा राई भाषालाई मातृ 

भाषाको पमा बो नेको राई जाितको सङ् या ६४७३० अिन सहायक भाषाको पमा नेपाली 

भाषा बो ने राई जाितको सङ् या ५८८७५, तामाङ जाितको सङ् या ४९७८० र ४४९२९, मगर 

जाितको सङ् या १९४१३, गु ङ जाितको सङ् या १७८६४ र १५५९५, नेवार जाितको सङ् या 

१४८२७ र १३४१२, सुनुवार जाितको सङ् या ४८०३ र ४३३९ अिन थामी जाितको सङ् या 
४५७ र ४२० जना बताइएको छ । ६०  तथािप यस स दभमा  सन् १९५१ मा दाज िलङमा भोट 

िहमालीवगका भाषा बो ने वा जा नेको सङ् या कदािप यित धेरै नरहेको  म त य कुमार धानको 
रहेको छ । ६१      

 ए. के. िम अनुसार दाज िलङ पहाड़ी े मा बसोबासो ग रएका अ य जाितह ले पिन नेपाली 

भाषालाई सहायक वा दो ो भाषा लेखाएको देिख छ । जसमा मातृभाषा बङ्गाली बो ने र सहायक 

भाषाको पमा नेपाली भाषा बो नहे को सङ् या ६४४४६ अिन २४३१, िह दी भाषा 

बो नहे को सङ् या ३०२४० अिन ३३७२, ले चा भाषा बो नहे को सङ् या १३३९४ अिन 

१२०७५, सेपा भाषा बो नेह को सङ् या ८९८९ अिन ८१२६, भोटे भाषा बो नहे को सङ् या 

७०६३ अिन ६३३५, उद ू भाषा बो नहे को सङ् या २९८० अिन ६३४, अङ् ेजी भाषा 

बो नहे को सङ् या २६६५ अिन ६९८, ित बती भाषा बो नेह को सङ् या १४३६ अिन 

१२७५, डु पा भाषा बो नहे को सङ् या ११२१ अिन ००, राज थानी भाषा बो नहे को सङ् या 

७१४ अिन ००, चीिनयाँ भाषा बो नहे को सङ् या ५०९ अिन १४, कागते भाषा बो नहे को 
सङ् या ३५० अिन ३१४, मारवाड़ी भाषा बो नहे को सङ् या २६७ अिन १४ जना रहेको छ । ६२  

अतः सन् १९४१ को जनगणनामा भोट-िहमालीवगका भाषा बो नेह लाई पिन नेपालीिभ को नै 

गाभेर ६७·७ ितशत देखाइए पिन १९५१ को जाितगत िभ नतामा ग रएको अि तम जनगणनाले 

बाहन, छे ी, कामी, दमाई, साक लाई मा  नेपाली मानेर जनसङ् या ६,२४,६७६ रहेको देखाइएको 

पाइ छ ।  

 सन् १९६१ मा सरकार ारा ग रएको जनगणनाले दाज िलङमा नेपाली बो ने जनगो ीमा सबैले 

नेपालीलाई नै मातृभाषा लेखाएको मािन छ । िवशेष पले नेपाली भाषीह को सन् १९४१ र  सन् 

१९५१ िभ  दाज िलङ पहाडी े मा नेपाली भाषीको सङ् यामा िविवध िनकायह बाट ग रएको 

गलत जाँच-बुझ अिन गलत िववरणका कारणले गदा नै दाज िलङ े  भािषक षढय को िसकार 

ब नुपरेको थाहा ला छ । ए. के. िम ले भािषक षढय को पिहलो कारण सन् १९५१ पिछ गठन 

ग रएका रा य पुनगठन आयोगले जनगणनाको िहसाबमा नेपालीभाषी २० ितशत देखाइएकोले  

 
 ६०. ए. के. िम , सन् १९५१, िडि ट ा डबुक - दाज िलङ, कलक ा, प.ृ स.ं ७२-९२ ।  

६१. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत, प.ृ स.ं ४१ – ४२ ।  

६२. ए. के. िम , सन् १९५१, िडि ट ा डबुक – दाज िलङ, (से सस १९५१), कलक ा, प.ृ स.ं ७२ -९२ ।   
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दाज िलङ स ब धी कुनै परामश आयोगको ितवेदनमा नरहनु  अिन दो ो सन् १९६१ मा पि म 

बङ्गाल राजक य भाषा िवधेयक पा रत गरी िज लाको िविश ता निवचारी यहाँ (दाज िलङमा) पिन 

बङ्गालका अ  इलाकामा झै ँ  बङ्गाली भाषालाई एकमा  राजक य भाषा बनाउने चे ा ग रनु  रहेको 
बताएका छन् । ६३ यसरी दो ो भाषाको पमा नेपाली भाषालाई िलइए तापिन काला तरमा जातीय 

एकताका कारण तथा स पकको सिजलो मा यम भएकाले नेपाली भाषा सबैको मातृभाषा 

ब नपु गेको देिख छ । य िप िभ न-िभ नै जाितले नेपाली भाषालाई थम र ि तीय भाषाको पमा 

बो ने हँदा आ नो जातीय बोली वा भािषक िवशेषताको भाव पिन ितनले बोलेका बोलीमा पन 

जाँदा दाज िलङमा बोिलने नेपाली भाषाको  व पमा सामा य प रवतन आएको देिख छ। यसका 

अित र  दाज लङ े को क य र ले य भाषाको दु वै पमा ि िटशह को औपिनवेिशक 

शासनदेिख नै अङ् ेजी भाषाको भावको कारणले वा अ ेजी भाषाको मा यमबाट दान 

ग रएको िश ाको कारणले यस े को नेपाली भाषामा अङ् ेजी भाषाको भाव यादै परेको मा न 

सिक छ । अतः यस स दभमा पनारायण िसंहको मताअनुसार अ ू त भाषामा अ ेजीको ग ध छ, 

बङ्गालको छुत छ औ िह दीको फ का रङ छ । याकरण यो भाषाबाट सय  कोश टाड़ो रह छ औ 
लो ने मािनस र वा नी मािनसलाई यो भाषाले एउटै (एकै) गराइिदएको छ । ६४ यसरी नै 

दाज िलङमा देखा पन बे लै िकिसमको भािषक योग अिन एउटा िभ नै भािषक वातावरण रहेको 

स दभमा इ बहादू र राईअनुसार मङ्गोल वग य नेपालीह  बहसङ् यामा देिखने यस े मा 

कितपय जातका भाषाह को ि यापद, वचन भेद, िलङ्ग भेद, आदराथ , सामा याथ  भेद    
पाइ दैन । ६५ मूलत : भाषाको आ-आ नै भािषक िवशेषताका साथ नेपाली भाषा पिन हण गद 

बो ने हँदा दाज िलङमा एउटा छु ै भािषक वातावरण बनेको मा न सिक छ । मूल पमा सन् १९६१ 

पिछ दाज िलङ पहाडी े मा भािषक सङ् या बढेको मूल कारण पिन यही नै मा न सिक छ । यस 

बष पिछ दाज िलङे नेपाली भाषामा अ य जात-गो ीका मािनसह का बोली, भािषका आिदको 

सि म ण पाइ छ ।    

 िवशेष गरेर दाज लङ े को क य र ले य भाषाको दु वै पमा ि िटशह को औपिनवेिशक  

शासनदेिख नै अङ् ेजी भाषाको भावको कारणले वा अ ेजी भाषाको मा यमबाट दान 

ग रएको िश ाको कारणले यस े को नेपाली भाषामा अङ् ेजी भाषाको भाव यादै परेको 

देिख छ । ज तै - शुभ िवहानीको ठाउँमा गुड मिनङ, शुभ रा ीको ठाउँमा गुड नाइट, ह छको ठाउँमा 

ओ.के., याप, से टर, कूल, कलेज, सुप र टे डे ट, ग स, बोइज, पाट , पोिलिट स, से सन, बोड, 

टाउन, रल, डेभल मे ट, िस नल, िडिसि लन, हडे लक, मेिज ेट, बेल, टावर, िस नल, रोड,  

 
६३. ए. के. िम , सन् १९५१, िडि ट ा डबुक – दाज िलङ, (से सस १९५१), पूववत,् प.ृ स.ं ७२ -९२ ।   

 ६४. मोहन पी. दाहाल, सन् १९९३, केही अ ययन प ह , दाज िलङ, प.ृ स.ं ८६ ।  

६५. इ  बहादु र राई, ‘प र े यमा भारतीय नेपाली सं कृित’, िनमाण, पवन चामिलङ ‘िकरण’ (स पा.),  

      सं कृित  िवशेषाङ्क, िसि कम, प.ृ स.ं १२ ।          
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टोइलेट, पाट  इ यािद ।     

 अतः अङ् ेजह बाट थािपत र िव ता रत े  दाज िलङमा उनीह का भाषाको अिधकाङ्श 

मा मा भाव पनाले दािजिलङ े को सं कृित, समाज, बािस दाह को रहन-सहन, बोली-बचन 

आिदमा प रवतन आएको देिख छ । यसरी घरेलु  सर-समान, लुगा-फाटा, खान-पानदेिख िलएर 

ठुला-बडालाई स बोधन गन श दािदमा समेत पाइने अङ् ेजी भाषाको योग र भावलाई ि िटश 

औपिनवेिशक करणकै प रणाम हो भ न सिक छ ।      

 
४.१.५ धािमक पृ भूिम    

 इितहासिवद राम आहजाको मतानुसार उ नाइसौ ँ शता दीको पूवा मा ि िटश उपिनवेशवादी 
शि ह ले भारतमा इसाई धम चार- सार गन सु  गरेका िथए । ६६  इसाई धमको चार- सार 

भारतमा ार भ भएपिछ िह दू  धमावल बीह ित गिहरो आघात पन गएको मा न सिक छ । 

फल व प देशमा  समाज, रामकृ ण िमसन, ाथना समाज, आय समाज, िथयोसोिफकल 

सोसाइटी, िडवाइन लाइफ सोसाइटी, शैव िस ाथ समाज आिद समूहह को उदय भएको देिख छ ।     

 धािमक पृ भू िमका ि ले भारतका िविभ न े ह मा ब ने नेपाली जाितमा िवशेष िह दू  

धमलाई पालन गन मािनसह का सङ् याको आिध य पाइ छ । भारताय नेपाली जाित मु यतः 

िह दू  धमावल बी भए तापिन इसाई धम र बौ  धम मा ने मािनसह का सङ् या पिन धेरै छन् । 

ार भमा दाज िलङ पहाड़ी े मा नेपाली जाितको आगमन हँदा आ नै पु य ली िह दू  धमलाई 

पालन गन मािनसह को सङ् या अिधक रहेको थाहा ला छ । स ौ ँ  शता दीको अ य र अठारौ ँ  

शता दीको ार भस म दाज िलङ पहाड़ी े मा िह दू  धमलाई पालन गन आय र मङ्गोल 

स दायका मािनसह  रहेका िथए । सन् १७६० को दशकितरै थािपत महाकाल डाँड़ा मि दरको 

अवि तिथले सो ऐितहािसक त य रहेको कुरोलाई थप पु ि  गदछ । नेपाली समाजमा बौ  धम 

मा नेह  आय वंशका स तितह  नरहे तापिन िकराँत मूल वा भोट-बमली भाषा प रवारका तामाङ, 

भोटे, शेपा र ले चा भृितका जात-गो ीह  मुख िथए । यसका साथै अिघबाटै दाज िलङमा 

िविभ न धमावल बीह को बसोबासो रहेका हनाले िह दू  धमावल बीह को िनि त मि दर अिन 

बौ धमावल बीह को िनि त गु बा आिदका िनमाण भएको देिख छ । दाज िलङ े मा बौ  

धमावल बीह को यासमा िविभ न गु बाह को िनमाण भएको पाइ छ ।  उदाहरणको पमा 

घुमको पुरानो गु बा ( सन् १८५०), ग ग गु बा ( सन् १९२४), शेपा बु ि ्  गु बा ( सन् १९२४), 

तामाङ गु बा ( सन् १९२६), आलुबारी गु बा ( सन् १९३६), डाली गु बा ( सन् १९८६) आिदलाई 

िलन सिक छ ।   

 अठारौ ँ शता दीको म यदेिख दाज िलङ पहाड़ी े मा इसाई धमको चार- सारको आर भ 

भएको मािन छ । दाज िलङमा सन ्१८४० ितर थमतः इसाई धम चार गन आउने यि  जमनी 

 
 ६६. राम आहजा, सन् २००७, भारतीय सामािजक यव था, नई िद ली, प.ृ स.ं २ ।     
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िनवासी रेभ सी जी िनबेल िथए । ६७ तर उनी दाज िलङ आउँदा ला चे, भोटे र नेपाली तीन थरीका 

रैथानेह  दाज िलङमा सुगौली सि धकाल ( सन् १८१६) देिख नै बसी आएको जानकारी पाइ छ । 

यससमय ला चेह को बुङिथङ (िवजुवा) बाहेक अ य धम िथएन भने भोटेह को मूल धम बौ  

िथयो । नेपालीह  आ नै पु य ली िह दू  धमका भ  िथए । यस त यबाट दाज िलङमा इसाई धम        

चार - सार हनुभ दा पूव बौ  र िह दू  धमलाई पालन गन मािनसह  बसोबासो गरेको बुिझ छ ।  

ि ि ययन िमसनरीह को भू िमका दाज िलङमा शैि क वातावरणको िनमाणसगैँ इसाई धम चार  

गनु  पिन रहेको बु िझ छ । यस कुरोको माण मोरािवयन, जमन आिद धम चारकह ले त कालीन 

दाज िलङमा नेपाली र ले चा भाषामा पचाह  तयार पारी बाँडेको, बाइबलका अंशह  नेपाली 

भाषामा अनुवाद गरेको तथा कोशह  तयार पारेको त यह बाट पिन हदँछ ।        

 सन् १८४० को दशकदेिख नै दाज िलङमा अङ् ेजह ले ईसाइ धमको चार र सारको िनि त 
िविभ न िगजाह को िनमाण गनथालेका िथए । ६८ दाज िलङमा अङ् ेजह ले स त ए डु िगजा        

( सन् १८४३), युिनयन चच ( सन् १८६९), िन कलंक गभधा रणी महािगजा ( सन् १८६९), स त 

कोल बा िगजा ( सन् १८९४) आिद िगजाग को िनमाण गरेको मािन छ । यसरी अङ् ेजह ले 

थानीय धािमक आ था र िव ासका सामािजक कुराह लाई िन दा गद यस पहाड़ी े मा िगज  

घरह , अङ् ेजी भाषा र सं कार िसकाउने पाठशालाह  िनमाणसँगै मा यम ईसाइ धमलाई थानीय 

जनमानसमा फैलाउने कायह  गरेको बु िझ छ। यस सङ्गमा प.ं िदलूिसंग राई ारा रिचत िन न 

पङ्ि ह लाई िलन सिक छ -    

 

       पाठशाला धेरै छन् तािलम गन भिन अं ेजी ह छे िश ा ।   
                    ियनीह  बल हन गयो गु ै भो भारत वेद िश ा  ।।२०।। ६९    

 

  यसरी पाठशालाह मा अङ् ेजी भाषामा िश ा िदन थालेपिछ भारतीय वेद तथा िह दु  ान र 
सं कृितमािथ समेत अित मण भएको मा न सिक छ । वा तवमा अिशि त र सोझा जनमानसमा 

ान र िश ाको सार गन िनह ँगरेर अङ् ेजह ले यससमय गुढ़ षढ़य  रचेको बु न सिक छ । 
यसबारे िव  िव यात वै ािनक अ बट आइ टाइन ारा ितपािदत भौितक िव ानको सू लाई 
यसरी रा न सिक छ –    
   
 
६७. सुखनम, सन् १९८१, ‘दाज िलङमा ी  धमको ार भ’, भारतीय नेपाली वाङमय (स पा. 
      कुमार  िघिसङ ), दाज िलङ, प.ृ स.ं ४३ ।       

६८. टेक वज िज बा ‘आशा’, सन् २००५, ‘दाज िलङका केही धािमक थलह  : एक ि कोण’,  
      तादीवचन, (स पा. नवीन ‘ प द’), प.ृ स.ं ६६ ।    

६९. प.ं िदलू िसंग राई, सन् १९६९, िव.स.ं१९५६ सालको पै ोको सवाइ, दाज िलङ, प.ृ स.ं २१ ।      
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‘‘ ई = एम सी २ अथात् एडुकेशन = िमसने रज + क भसन टू ि ि िनयटी ।’’ ७०        

 व तुतः इसाई धमको चार- सारपिछ दाज िलङ्गे नेपाली समाजमा इसाई धम ित आ था 

जागेर गएको मा न सिक छ । तथािप दािजिलङ्गे नेपाली समाजमा अिधकांश िह दू  धम पालन गन 

नेपालीह  नै आिध य छन् । िह दू  धमका अित र  इसाई धम, बौ  धम, मु ि लम धम, िशख धम 

पालन गन मािनसह  पिन दािजिलङ पहाडी े मा बसोबासो गछन् । अत: दाज िलङ भेकका 

अिधकांश नेपालीभाषीह  धािमक स ावनामा रहेको देिख छ । क र धािमक प थी भएर यहाँ 

कसैले-कसैको िवरोध गरेको पाइ न । आ-आ नो धािमक आ थामा सबै वत  र शाि ति य  छन् । 

उदाहरणको िनि त दाज िलङको िस  महाकाल डाँड़ा मि दरमा एउटै छतको मु िन एकाितर िह दू  

अिन अक ितर बौ  धमावल बीह ले आ-आ ना ई  देवह को भि  र ासाथ पूजा-अचना 

गन पर पराले यस कुरालाई पु ि  िदएको पाइ छ । यसका अित र  ी स य साई सेवा सिमित, मानव 

धम, हम कुमारी, बहाई धम, णामी धम, आट अफ िलिभङ, ह येस, आिद धािमक तथा 

सामािजक सङ्गठनह ले पिन यहाँको समाजमा मानवता र सेवा भावना मूलक िविवध आ याि मक 

कायह  गरी याएका जा न पाइ छ ।              
 
४.१.६ शैि क पृ भूिम      
 अठारौ ँशता दी सु  हनभ दा अिघ दाज िलङ पहाडी े मा बसोबासो गन नेपाली समाजमा 

भने ज तो िश ाको ार भ भएको िथएन । यससमय  दाज िलङ पहाडी े ितर िचयाकमानमा 

कु ली काम गन, बाटो बनाउँदा, रोडा पे दा, ढ्वाङ ता दा आिद काममा मजदु री गन नेपालीह  

ायः अिशि त िथए भने सु  सु मा दाज िलङ े मा िचयाकमान खो न सु  भएपिछ पूव नेपाल 
तथा बािहरबाट बसाई ँ  सरी आउने नेपालीह  पिन धेरै जसो िनर र नै िथए । ७१  सन् १८३० को  

दशकदेिख दाज िलङ पहाडी े मा ि ि यन िमशनरीजह को आगमन भएको मािन छ । यी 

िमशनरीजको दाज िलङ पहाडी े मा आगमन भएपिछ नेपाली समाजमा िश ाको योित िब तारै 

छ रन पु गेको हो भ न सिक छ । वा तवमा ि ि यन िमशनरीजह  दािजिलङ पहाडमा िश ा- ान 

िफँजाउन, यहाँका मािनसलाई िवकिसत गराउने आिद उ े य िलएर आएको मािन न । उनीह को 

मूल उ े य अक िथयो । यस कुरोलाई पु ि  गद िडक बहादु र देवानले ि ि यन िमशनरीजह  

दािजिलङ पहाडमा अ तर महादेशीय यापार-वािण य गरेर स दो आिथक फाइदा, नाफा कमाउने 
येय िलएर मा  आएका िथए भनेका छन् । ७२ यसबाट ि ि यन िमसनरीजको मूल उ े य  

     
७०. बस त बी. लामा, सन् २००९, द टोरी अफ दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं १०२ ।   
७१. रामकृ ण शमा, ‘दाज िलङ े मा नेपाली सािह यको पृ भू िम र ज म’, वृहत समालोचना,  

      (स पा. िशव धान), प.ृ स.ं १११ ।   
७२. िडकबहादु र देवान, सन् २००९, दाज िलङ पाव य अ चलमा िश ाको सु वात् अिन िवकास म,  

      कालेबुङ प.ृ स.ं ६० ।     
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दाज िलङमा इसाई धमलाई चार- सार गनु  मा  नरहेर अ य वथ रहेको प  ह छ ।              

 इितहासअनसुार सन् १८५६ मा खरसाङ अिन दाज िलङ िचया क पनीको स यतामा 

दाज िलङको आलूबारीमा िचया खेतीको थालनी, सन् १८५९ मा दाज िलङ या ड मोटज   

याङकको सि यतामा लेबोङमा िचया खेतीको थालनी, सन् १८५९ मा डा. बोरघाम ारा 

धोतरीयामा िचया बगानको थापना, सन् १८६० देिख १८६४ को अविधमा गीङ, अ बोिटया, 

त दाह अिन फुि छ रङ आिद े ितर िचया बगानह  खोिलएको पाइ छ । यसरी दाज िलङ पहाडी 

े मा िचयाको उ ोग बढ्दै गएपिछ िचयाकमानमा मीक बाहेक साधारण शैि क यो यता भएका 

िकरानी, बैदार र केही लेख-पढ गनस ने रैथानै नेपाली कमचारीह को आव यकता अङ् ेज 

सरकारलाई पन गएको मािन छ । यस आव य लाई पूण गन दाज िलङ पहाडी े मा शैि क 

सं था एवम् पाठशाला, िव ालयह को थापना भएको मा न सिक छ । यसको माणको पमा 
दाज िलङमा लरेटो क भे ट कूल (सन ् १८४६), खरसाङमा िभ टो रया ग स कूल         

(सन् १८७९), दाज लङमा से ट माइकल ग स कूल (सन् १८८६), कालेबुङमा किटश 

युिनविसटी िमशन इ टी यूट (सन् १८८७), दाज िलङमा से ट जोसे स कूल  (सन् १८८८), 

खरसाङमा से ट अ फ सस कूल (सन ् १८८८), दाज िलङ नेपाली बोिडङ कूल (सन् 

१८९०), कालेबुङमा कालेबुङ ग स कूल ( सन् १८९१), दाज िलङमा दाज िलङ सरकारी 

उ च िव ालय (सन् १८९२) आिद उ लेखनीय छन् । यी िव ालयह को थापनाले दाज िलङ 

पहाडी भेकमा िश ाको आव यक चार- सार िवकिसत हन थालेको बु िझ छ ।   

 दाज िलङ शहरी इलाकाबाहेक धो ,े चुङथुङ, गेलकमान, मङ्प,ु िसटोङ आिद िचयाकमान र 

ब तीितर सन् १८७१ ितर ाथिमक पाठशालाह  खोिलएका देिख छ । िडक बहादु र देवानले “सन् 

१९२१ स ममा दाज िलङ पहाडी े मा बालक-बािलकाका िनि त १२ वटा िमिडल कूलह  

खोिलएका िथए, तीम ये टनबुल कूल, िह दी कूल, सुकेपोखरी ( कट्स िमसन), घूम, िम रक 
आिद थानका पाठशालाह  मुख िथए” ७३ भनेका छन् । यसबाट सन् १९०० को दशकदेिख 

दाज िलङ पहाडी े मा भटाभट पाठशालाह  खोिलएको बु िझ छ । यसै स दभमा रामकृ ण शमाले 

“सन् १९२१-२२ ितर दाज िलङ े मा ायः ६ वटा हाइ कूल, १२ वटा िमिडल कूल, ४ वटा 
केटीह को पाठशाला िथयो भने २१६ वटा जित ाथिमक पाठशाला खोिलएको िथयो” ७४ भनी 

जानकारी गराएका छन् । दाज िलङमा सन् १८४०-१८६० को दशकह मै श त सङ् यामा 

नेपाली भाषा बु ने र बो ने मािनसह  िथए भन ेसन् १८६० देिख दाज िलङ नेपाली समाजमा केही 

िशि त नेपालीह को सङ् या पिन बढेर गयो । यस त यको माण जमन र मोरािवयन   

 
 ७३. िडक बहादु र देवान, सन् २००९, दाज िलङ पाव य अ चलमा िश ाको सु वात् अिन िवकास म,   

                           पूववत,् प.ृ स.ं २०५ ।  
 ७४. रामकृ ण शमा, ‘दाज िलङ े मा नेपाली सािह यको पृ भू िम र ज म’, वृहत समालोचना,   

      (स पा. िशव धान), पूववत् , प.ृ स.ं २१ ।       
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धम चारकह ले नेपाली र ले चा भाषामा पचाह  बाँडेको अिन नेपालीमा बाइबलको केही अंश 

अनुवाद र कोश तयार पारेकोबाट प  ह छ । तथािप यससमय दाज िलङे नेपाली समाजमा स पूण 

पमा िशि त वातावरणको िनमाण भएको िथयो भ न सिक न । व तुतः यससमय नेपाली समाज 

आिथक े मा धेरै पछािडएको कारण दाज िलङमा िश ाको प रवेशमा यित िवकास हन नसकेको 

अनुभव गन सिक छ । कुमार धानले दाज िलङका गाउँह मा केटाह  बा ा र भेडा छुट्याउने 

उमेरका भएपिछ भेडा-बा ाको बथान चराउने काममा ला ने गथ साथै कमानमा िठटाह  तीन 

िपयाँ महीना कमाउन दु इ-तीन सेर बो न स ने भएपिछ िचयाकमानमै पि  िट न, कु ली काम गन 
जा थे भनेका छन् । ७५ यस भनाईबाट िकशोर अव थाका केटा-केटीह  िश ा ितको जागरण यित 

नआएको मा न सिक छ । अत: यससमय दाज िलङ्गे नेपाली समाजमा ‘पढे गुनी के काम, हलो 

जोती खायो माम’ भ ने उखान च रताथ रहकेो िथयो भ न सिक छ ।    

 दाज िलङ िज लाका वदेशी कूलह मा दाज िलङ सरकारी उ च िव ालयको थापना सन् 

१८६० मा भोिटया बोिडङ कूलको पमा भए तापिन सन् १९२० देिख मा  यस कूलमा नेपाली 
िवषयलाई भनाकूलरको पमा अ ययन-अ यापन गन थािलएको हो । ७६ सव थम नेपाली भाषा 

मा यमका पमा वीकृत भएपिछ यो भाषामा नै याि क िदन पाइने पाइने यव था याग 

िव िव ालयमा सन् १९११ देिख सु  भएको थाहा ला छ । यसरी नै सन ् १९१८ मा कोलक ा 

िव िव ालयले पिन नेपाली भाषालाई याि क, इ टरिमिडयट र बी. ए. परी ाह मा मा यमको 
पमा पढाइन ेअनुमित वीकृत ग  यो । ७७  कोलक ा िव िव ालयले पिन नेपाली भाषालाई यसरी 

पढाइन ेअनुमित वीकृत गरे तापिन यससमय कोलक ा िव िव ालयले नेपाली भाषालाई ‘नेपाली 

पवतीया’ भनी सन ् १९३२ देिख मयािदत नाम ‘नेपाली’ िदई पठन-पाठनको सु  गरेको मािन छ । 

ार भमा दाज िलङ पहाडका िविभ न िव ालयह मा िश ाको मा यम िह दी भाषा रहेको बुिझ छ । 

यसथ उ नाइसौ ँ शता दीको ार भदेिख थानीय बुि जीवीह  ह र साद धान, कालुिसहं िपटस, 

हषलाल दीि त, ह रिसंह थापा, पारसमिण धान आिदले दाज िलङ पहाडी े का िव ालयह मा 

िह दी भाषाका स ा नेपाली मा यममा पठन-पाठन एवम ्िश ा दान ग रनुपछ भनी सरकारसम  माग 

गरेका देिख छन ् । सन ्१९१८ मा नै कोलक ा िव िव ालयले नेपाली भाषालाई पिहलो भाषाको 

पमा पढाउन ेमा यता िदए तापिन महािव ालय तरमा पढाउनुअिघ िव ालय तरमा यस भाषाको 
अ ययन-अ यापन गराउन अिनवाय िथयो । यसथ सन ् १९२० मा पारसमिण धानको नेपाली 

याकरणको काशन खरसाङको ह र ि ि टङ ेसबाट भएपिछ दाज िलङ सरकारी उ च िव ालय र 

कालेबुङको एस. य.ु एम. आई. हाई कूलमा नेपाली भाषा भनाकुलरको पमा सन ्१९२१  देिख    

 

  
 ७५. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत, पूववत,् प.ृ स.ं २५ ।   

७६. जीवन नामदु ंग, सन् २०००, अगमिसंह िगरीका किवताको अ ययन र आधार, पूववत, प.ृ स.ं १० ।  

७७. मोहन पी. दाहाल, सन् १९९२, लेख - लेख, लु सान बजार, प.ृ स.ं १२ ।     
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पढाउन सु  ग रयो । ७८ फलत: सन ् १९२० को दशकदेिख नै दाज िलङ िज लाका नेपालीह ले 

नेपाली भाषालाई मानक बनाउने काम र यसलाई िश ाको भाषा तु याउन ेकाम गरेका िथए ।  यस 

कुरोको माण सन ्१९३४ मा दाज िलङमा स त रोबटस ् िव ालय खु दा नेपाली िव ाथ ह ले 

ाथिमक ेणीह मा अङ् ेजी बाहेक सबै िवषय नेपाली भाषामा पढ्न पाएका धटनाले पु ि  गदछ । ७९    

 मु यतः यसरी नेपाली भाषालाई दाज िलङ पहाडी े का िव ालयह मा मा यमको पमा पठन 

-पाठन गराउनुपन उ े य िलएर यस भाषाको पाठ्य-तािलका िनमाण गन कायमा यससमय ‘गोखा 

भाषा कािशनी सिमितको’ को भूिमका सराहनीय रहेको देिख छ । यसै सिमितको स यतामा नेपाली 
भाषाको पाठ्य-तािलकािभ  संि  रामायण, भानुभ  आचायको रामायण, ब बईको ‘गोखा 

थ चार म डली’ ले काशन गरेको प. ह रहर आचाय दीि त िलिखत िबदु ला पु  स वाद्, 

शाकु तलोपा यान आिद कृितह लाई समावेश ग रएको िथयो भ ने थाहा पाइ छ ।    

 यसरी दाज िलङमा िश ाको िवकास र िव ालयह को सङ् या वृि  भएर गए सन् १९४० 
स म दाज िलङमा बी.ए. िड ी भएकाह  लगभग २५ मा िथए । ८० यसबाट दाज िलङमा नेपाली 

समाजमा यससमय उ च िश ा हािसल गन नेपालीह को सङ् या यून रहकेो ठह र छ । मूलत: 

यससमय हाइ कूल र िमिडल पास गरेका नेपाली युवा-युवतीह  कमान र फौजको नोकरीमा 

लािगहा थे । अिलक धनी-मानी नेपालीका छोरा-छोरीह  कलक ा, िशलाङ गई उ च िश ा 

हािसल गथ । यसैको कारण त कालीन दाज िलङ्गे नेपाली समाजमा उ च िश ा हािसल गन 
नेपालीह को सङ् या कम रहेको मा न सिक छ । तथािप दाज िलङमा सन् १९४८ मा  दाज िलङ 

सरकारी महािव ालयको थापनाले दाज िलङ पहाडी े मा उ च िश ाको े मा एउटा 

मह वपूण अ याय थपेको मािन छ । यसपिछ सन् १९६२ मा कालेबुङमा कालेबुङ महािव ालय 

र सन् १९६७ मा खरसाङमा खरसाङ महािव ालयको थापना भएपिछ यहाँको शैि क े मा 

सुधार र िवकास दु वै आउन थालेको बु िझ छ ।  

 अतः यसरी दाज िलङ िज लाका िविभ न िव ालयह मा नेपाली भाषाको अ ययन- 

अ यापनलाई िन य ल गदा थानीय नेपाली वुि जीवी, सङ्घ-सं था आिदका स यासमा यस 

े मा शैि क प रवेश र वातावरणको िनमाण हन गएको देिख छ भने िव ाथ ह का िनि त अझ 

उ च िश ा आजन र िशि त समाजको िदशा फरािकलो ब न गएको छ । वतमानमा दाज िलङ 

पहाडमा उ च िश ा हािसलको िनि त थािनय वु ि जीवी, सङ्घ-सं था साथै सरकार ारा िविभ न 

िव ालय, महािव ालय आिदको थापना भएको पाइ छ साथै भइरहेका पिन छन ् । उदाहरणको 
पमा सन ्२००६ मा थािपत िम रकको िम रक महािव ालय, सन ्२०१७ मा थािपत  

 
७८. जीवन नामदु ंग, सन् २०००, अगमिसंह िगरीका किवताको अ ययन र आधार, पूववत,् प.ृ स.ं २० ।   

७९. पारसमिण धान, सन् १९७८, रमाइलो स झना खरसाङको, खरसाङ, प.ृ स.ं २१ ।  

८०. रामकृ ण शमा, ‘दाज िलङ े मा नेपाली सािह यको पृ भू िम र ज म’, वृहत समालोचना,  

      (स पा. िशव धान), पूववत,् प.ृ स.ं २१ ।      
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कालेबुङको पेदोङ सरकारी महािव ालय, सन ् २०१७ मा थािपत गु बथानको गु बथान 

सरकारी महािव ालय आिदलाई िलन सिक छ ।    

 
 ४.१.७ सामािजक पृ भूिम   

 समाजलाई मानव अिभ यि , ि याकलाप र यसको प रणामको सां कृितक इितहास मािन छ । 

यसमा भौितक, बौि क ि याकलापकै इितहास प रलि त हदँछ। एउटा िसङ्गो समाज बिननलाई 

यसको मूलभूत सङ्घटक त वह का पमा जातीयता, भाषा, सं कृित, धम, जात-जाितका 
ऐितहािसक पृ भू िम, भौगोिलक ऐ य, कला-कौशल, सङ्गीत, लोक सािह य आिद ह छन् । ८१ 

ारि भक दाज िलङ्घ ेनेपाली कमानमा ायः मजदु री र िचयाकमानका काम गन िमकह    िथए । 

यससमय आिथक पमा नेपालीह को ि थित रा ो िथएन । तसथ दाज िलङका नेपाली समाजको 

अव था ार भमा शोचनीय रहेको बु िझ छ । मूलत: लाटा-सोझा, अनपढ़ नेपाली जनमानस भएको 

नेपाली समाजलाई सहजै महाजन र अङ् ेजह ले शोिषत गथ, हे थे । यस कुरोको माण त कालीन 

दाज िलङको िविभ न िचया कमानमा काम गन कु ली, मजदु रह मािथ कमानका मालीक वा साहबे 

भनाउँदोह ले गरेको अमािनय धटनाबाट प  ह छ । त कालीन दािजिलङमा मजदु री गरी जीवन 

धा ने नेपाली समाजको अ य र अ यचार मा  नभएर आिथक शोषण   भइरह यो । य तो दयनीय 

ि थितको अिभ यि  र काशन त कालीन समयमा रिचएका लहरी र सवाई का यबाट अझ  
ह छ । दाजलीङ्गका पैराको सवाई (सन् १८९९) ले ने डाकमान राईको िन न पङ्ि ले उ  

कुरालाई यसरी पु ि  गरेको छ :   

  ‘राङ्भाङ भ थे छोटा सहपा सेरे पाथी । 

             सतुवाको लुटाहा र धुलो भयो छाती ।। 
               लाटा सुधा ब ती वा लाइ खुपई मारे को । 
                  दे दै थीया नारायण् ले हलमा परेको ।।५२।। 
                      ध यै रैछ सरकार चारै वण पा ने। 

                         ध को लालच् देखाई हाड़ मास ूगा न े।।८९।। 

                            अङ् ेजको यित धरं बड़ो खु बै मान े। 

                            दु िनञा लाई फकाइ फकाइ बल बस खान े 

                         एक हा ले लालच् देखाइ दु वै हात लीने । 
                    राजामा रजउटा सबैलाई िच ह े।।९०।।’ ८२   

 हाजीरमान राई ारा रिचएको िन न पङ्ि ले अङ् ेजह को शोषण र अ यचार बारे यसरी काश 

 
८१. शाि तराज शमा, सन् १९९५, खस – िकरात सं कृित, िसलगढ़ी, प.ृ स.ं १३६-१५० ।  

८२. गु  धान, सन् २००८, ‘दाजलीङ्गका पैराको सवाई (सन् १८९९)’, धूिमल पृ ह , दाज िलङ,  
      प.ृ स.ं ५९ ।       
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पारेको छ -  
  ‘दाजु  सदार बैनी कु ली टु पीस म रण ।’ ८३      

  

 व तुतः यससमय दाज िलङको िविभ न िचया कमानमा काम गन नेपाली कु ली, मजदु रह  

मालीक वा साहोब भनाउँदोह को अ याय र अ याचारको िशकार मा  नभएर ऋणमा समेत डु ने  

गथ । औपिनवेिशक शोषणत को बिलयो जालमा फिसँसकेको त कालीन दाज िलङको अिधकांश 

नेपालीह  दैिनक खिटखाने मजदु र र मजीवी रहेको थाहा पाइ छ । एकाितर शोषक अङ् ेजह  

ला टस र मािलक िथए भने नेपाली समाज भने मािलक र साहह को चरम शोषणमा जकिड़एको 

बु िझ छ । यसबाट भारत वाधीन हन अिधको दािजिलङको सामािजक पृ भू िम अ य त द:ुखपूण, 

उपेि त र शोिषत रहेको तीत ह छ ।  

 
४.१.८ आिथक पृ भूिम    

 दाज िलङको पहाडी े को आिथक पृ भू िम ि िटशकालमा स तोषजनक रहेको पाइ न । 

यससमय आिथक सङ्कटको चेपारोमा फँसेका गरीब जनतालाई अङ् ेज मालीक भनाउँदोह ले 

बयाजमा ऋण िदई-िदई अझ जीण पान गथ । यसको कारण िनमुखा नेपाली जनता शोषणको 

िव मा उठने आँट जुटाउन स दैन िथए । लाटा-सोझा जनताको सरलता र िववशताको फाइदा 

उठाई ती शासकवगले शोषण गन गदथे । यससमयको दाज िलङ्गे नेपाली समाजलाई 

अङ् ेजह ले मा  नभएर सूदखोर समतलवासी महाजनह लाई पिन शोषण गन गथ । ऋण िलएर 

नितरेको ख डमा नेपाली मजदु र र कु लीह लाई मु ा दता ग रने चलन पिन िथयो । आिथक 

चपेटको समयमा प रवारको भरण पोषण या अ य सम या समाधान हेतु  मािलकबाट कािड़एका ऋण 

ितन नसकेका अनेक मु ाह  यससमय दािजिलङको कचहरीमा दता ग र थे । सन १९०२ मा 
दाज िलङको कचहरीमा ऋण नितरेको ख डमा ८०८ मु ाह  द ा ग रएको िथयो । ८४  यसबाट उ  

कुरो माण सँगसँगै ि िटश औपिनवेिशक युगमा सोझा नेपाली जनमानसको आिथक शोषणको 

वल त उदाहरण थाहा पाउन सिक छ । तर यस कारको आिथक शोषणबाट गरीब र अिशि त 

गाउँले मािनसह  मु  हन नसकेका ा त आज पय त गाउँ घरितर यथावत नै रहेको पाइ छ । 

त कालीन युगका य ता  कितपय प ह लाई यस समयका सवाई, गीतह ले प  पारेको छ भने 

य ता कहाली ला दो अव थामा सुधार आउनु  पछ भनेर समाजको उ थानमा िशि त मािनसह  

अ सर भएको थाहा पाइ छ । व ततुः सुसु  अव थामा रहेका, दाल-भात डुकुको सम यामा 

अ झेका त कालीन नेपाली समाजलाई जगाउने र ेरणा िदने काम समाजमा ु त गितमा हन थालेको 

देिख छ । गोखाली जाित उ नितितर ला नुपछ भ ने पिहलो उ ार बनारसबाट सु बा देवी साद  

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

८४. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं ३० ।     
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सापकोटाको स पादनमा िनि कने गोखाली सा ािहक सन् १९१५ मा छािपएको शमान धान 

(उफ पारसमिण धान) - को किवताले यसरी दिशत गदछ –    

 

                               ‘हरे गोखाली ितमी नीदमा छौ   

                                      अ  जाितभ दा पछाड़ी ितमी छौ 

                                          भयो, नीद आल य सब यािगदेऊ 
                                                 िबहान बेलकुा रामको नाम लेऊ ।’ ८५  

  
 यसरी जातीय जागरणको पिहलो किवता यस े मा देखा परेपिछ सन् १९१८ को चि का 

पि कामा छािपएको किव धरणीधर शमाको उ ोधन र जाग -जाग किवताले पिन समाजको 

उ थानमा सबैलाई सहभागी ब ने ेरणा दान गरेको थाह पाइ छ । ितनताक दाज िलङको 

अिधकाङ्श मािनसह  मजीवी र सवहारा िथए । दाज िलङका मािलक र ला टसह  ायः 

अङ् ेजह  नै ह थे । अड्डा-अदालत साथै सानो - ठुलो यापार समतलवासीकै हातमा िथयो । 

यसथ रामकृ ण शमालेले “त कालीन दाज िलङ्गे नेपाली समाजमा ायः डोके, ना ले, रेलका 

कु ली र साधारम कमचारी, अफ सका बाब,ू चपरासी, पु िलस, दबान, बेहरा, बबच , दज  र यामी 
काम गन मािनस ब थे” भनेका छन् । ८५  यससमय नेपालीह  तरीय अफ सर, हाइ कूलको 

हेडमा टर, पु िलसमा सुप रटे डे ट, शासन िवभागमा सब िडिभजनल अिफसर ज ता तरमा कोही 

पु गेका  िथएनन् ।   

 व तुतः त कालीन नेपाली समाजको य तो ि थितमा केही सुधार याउनलाई केही िशि त र 

सचेत नेपालीह  एकजुट भई िविभ न सङ्घ-सं थाह को थापना गरी जनमानसमा सामािजक र 

राजनैितक चेतनामूलक काय गरेको थाहा पाइ छ । यसरी राजनैितक मागह , सामािजक,  

सां कृितक, सािहि यक सं थाह को गठन, वामी सि चदान दको आहवानमा साङ्गठिनक 

कायह , दाज िलङमा नाटक म चनको सु वात, धािमक कायह तफ जनतालाई आकिषत गराउने 

सावजिनक सर वती पूजाको आयोजन, िव कम समाज, नेपाली सािह य स मेलन, गोखा जन 

पु तकालय, गोखा दु ःख िनवारक स मेलन आिद सं थाह का स यतामा त कालीन नेपाली 

समाजमा सां कृितक, धािमक तथा सामािजक चेतना याउने काय ित  गितमा हँदै आएको  

देिख छ । सन् १९०८ देिख दाज िलङमा नाटकको म चनको शु वात भएको पाइ छ । यस समय 
गोखा याशनल िथएि कल पाट  (सन् १९०८), िहमालयन ए ड िच े स ए यूजमे ट    

(सन् १९१३), सु दर िथएटर आिद सं थाह ले दाज िलङमा िविभ न नाटकह को म चन गरेको  

 

  

 
८५. नगे मिण धान (स पा.), सन् १९९१, पारसमिण जीवन या ा, दाज िलङ, प.ृ स.ं १४  ।     
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िथयो । ८६  यी सङ्घ-सं था, नाट्य पाट  आिदको कारण त कालीन दाज िलङ्गे नेपाली समाजमा 

सां कृितक चेतनाको िवकास भएको मा न सिक छ । अत: ितनताक अङ् ेजह को सामािजक र 

धािमक औपिनवेिशकरणको नीित िव  जन मानसको दयमा जातीय एकता, वअि त व र 

सामािजक िवकासको भावनाले उ साह पहलाउँन लागेको तीत ह छ ।    
 

४.१.९ राजनैितक पृ भूिम   

     अङ् ेजह  दाज िलङ आएपिछ नै यहाँको अव थामा प रवतन र िवकासका कायमा गित 

आएको देिख छ ।  १९ औँ  शता दीको ते ो दशकको म यदेिख अङ् जेह ले दाज िलङ पहाडमा 

िवकास ार भ गद बाटो, अ पताल, पूल , िव ालय, िगजा, होटल आिद थापना गद िव  िस  

िचयाखेती र रेल याउने काम गरेको मािन छ । यसको साथै दाज िलङका िविभ न 

िचयाकमानह मा कारखानाह  थािपत हन पु गेपिथ यहाँको भौितक िवसाकसँगै जनमानसको 

जीवनमा पिन िवकास आएको देिख छ । पिछ सन् १८८१ मा िव िस  दाज िलङको सानो रेल वा 

टोय ेनको थापनाले यहाँको ग रमा उचाइँ थपेको मा न सिक छ । एिशयामा नै थम पटक सन् 
१८९७ मा दाज िलङको िस ाबुङबाट पानी िबजुली बि  िनकािलएको हो । ८७ यसरी स पूण 

दाज िलङ पहाडलाई नै िझलीिमली पान ेय अङ् ेजह लाई नै िदइ छ । अङ ेजह ले थमतः 

उनीह कै आव यकता पू ित हेतु  िवकासका काय तथा धम चारहेतु  दाज िलङमा िश ाको 

शु आत गरे पिन यसैको कारण िशि त र सचेतवगको िनमाण ि यामा गित आएको मािन छ । 

मािनस वभावले नै सामािजक र राजनैितक ाणी भएकाले पिन दाज िलङका सचेत र िशि त 

ेणीमा राजनैितक चेतनाको संक पनाको ा प पिन अङ् जेह कै कारण भएको मा न सिक छ ।   

यसका अित र  भारतीय वत ता सङ् ाम र यसपिछ दािजिलङ पहाडको थानीय सामािजक 

सं थाह को थापनाले दाज िलङे नेपालीह मा राजनैितक चेतना स चार गराउने कायह  भएको 

बु िझ छ । िब तारै दाज िलङमा सामािजक जागरण र राजनैितक सङ्क पको ा प बिनने म पिन 

देखा परेका िविवध सङ्केतह  भेिट छन ्।  

 दाज िलङ पहाडी े का नेपाली, ले चा र भोिटया आिद जनमानसह का ितिनिधह ले एक 

मु ट भई आ नो वि त व र वशासन यव थाको माग गद आवाज उठाउँने चेतना पिन भारतको 

वत ता सङ् ाम र यसपिछ दािजिलङ पहाडको थानीय सामािजक सं थाह को थापना 

भएपिछ भएको हो भ न सिक छ । यस स दभमा त कालीन ती जन ितिनिधह ले १६ माच १९०७ 

मा मोल िम टो सुधार सम  बङ्गाल ेिसडे सीबाट अलगै रहेर छु ै शासिनक यव थाको माग   

 

 
८६. रामकृ ण शमा, ‘दाज िलङ े मा नेपाली सािह यको पृ भू िम र ज म’, वृहत समालोचना,  

      (स पा. िशव धान), पूववत,् प.ृ स.ं १६ ।  
८७. first electricity in darjeeling.google search          १८-०६-२०१८     



१४२ 
 

उठाएका िथए । ८८ यो माग नै दाज िलङ े को पिहलो राजनैितक माग िथयो भ न सिक छ । आर. 

मो ानअनुसार पिछ यही मागलाई अिघ बढ़ाउँदै त कालीन दाज िलङ िज लाका ितिनिधह  एस. 

ड ल.ु लेडेनला, खड्गबहादु र छे ी, डा. येनिसंह िसतिलङ, ेमिसंह कुमाई, मेघवीर िसंह, लछुमान 

िसंह, नर साद कुमाई, देवनीिध उपा ाय आिध ारा ह ता रत ‘छु ै शासिनक यव था’को माग 
गरेको अज -प  ि िटश सरकार सम  ८ नोभे बर १९१७ मा ट याएको िथयो। ८९ यसलाई 

दािजिलङ पहाडी े को िनि त राजनैितक िवषय िलएर सरकारमा बुझाएको अिहलेस म ा  

द तावेजह म ये आिधका रक पमा मा न सिक छ ।   

 दाजािलङ पहाडको राजनैितक वातावरणको सृजनामा थम िव यु  लडी वदेश फकका 

गोखाली सेनाह बाट पिन त कालीन दाजािलङ्गे नेपाली समाजले धेरै बल ा  गरेका बु िझ छ । 

यस बाहेक भारतीय वत ता सङ् ामका कायह  अझ ेरक त व बनेर गएको मा न सिक छ । सन् 

१९२१ मा दलबहादु र िगरीको नेतृ वमा अङ् ेज िव  आ दोलनको ार भ दाज िलङ े मा पिन 

परेको िथयो । य तो प रि थितको सामना गन अङ् ेज सरकारले सन् १९१९ देिख सन् १९३५ स म 

पछौटे े  तथा जनजाती बसोबासो गन भनेर िचिन दै आएको दाज िलङ िज लालाई सन् १९१९ 
को कानुन अनुसार िनषेध आ ा जारी रहने वा आं िशक पमा विजत े  बनाइिदएको िथयो । ९० 

पिछ सन ्१९३५ मा ि िटश भारतमा ‘गभनमे ट अव् इि डया ए ट’ लागु  भएर गयो । यस कानुन 

लागु  भएपिछ सन् १९१९ का कानुनलाई केही खकुलो बनाउँदै दाज िलङ िज लालाई आं िशक 

पमा विजत े  बनाइएको मािन छ । यसैको फल व प दाज िलङ पहाडी े मा २५ जनवरी 
१९३७ मा थमप ट चुनाव स प न गराइएको िथयो । ९१   

 यसरी यस े मा राजनैितक जागरणका कायह  िव तारै अिघ बढ़नु िसतै एकाितर राि य 

चेतनाले यु  वत ता सङ् ामीह  सि य भएर गयो भने अक ितर आ नै जाितको उ थानको 

िनि त सि य रहेका नेपाली (ि िटस सरकारले ‘गोखा’ भ ने गथ) ह ले ि िटश 

औपिनवेिशकरणको बिलयो साङ्गलोबाट उ मु ि को िनिम  िविभ न सामािजक, सािहि यक र 

राजनैितक सं थाह कामा यम राजनैितक जागरणका कायह  गरेका थाहा पाइ छ । यससमय 

सि य राजनैितक दलह  गठन नभएकोले िनदल ाथ को पमा ड बरिसंह गु ङ िवजयी बनेको 

अिन दाज िलङ िज लाको राजनीितमा पिन यसै बेलादेिख राजनैितक नयाँ मोड़ आएको मा न 
सिक छ । १५ मई सन् १९४३ मा दािजिलङमा अिखल भारतीय गोखािलग ज तो राजनैितक   

 
  

  

 ८८. अ बर धान, सन् १९८५, दाज िलङ िज लाको राजनैितक आ दोलन, पूववत,् प.ृ स.ं ६ । 

८९. आर. मो ान, सन् २००४, िसि कमःदाज िलङ क पेिडयम अफ् ड यू मे टस,् पूववत,् प.ृ स.ं ९०-९१ ।  

९०. बस त बी. लामा, सन् २००९, द टोरी अफ दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं १७५ ।    

९१. डी. एस. ब जन, अ तघातपूण हा ो जातीय र भािषक सङ्घष, दाज िलङ, प.ृ स.ं १४ ।       
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दल र भारतका क यु िन  पाट को ‘दाज िलङ िज ला किमटी  गठन भयो । ९२ यसका अित र  

दाज िलङ पहाडमा यी िविभ न राजनैितक दलह का सि यतामा जातीय उ थान तथा उ नितका 

कायह  भएर गएको मा न सिक छ ।  

 भारतको पि म बङ्गाल रा यअ तगत रहेका ज मा अठारवटा िज लाह म ये दाज िलङ 

िज लाको दाज िलङ, खरसाङ र िम रक, कालेबुङ िज लाको कालेबुङ र जलपाइगढी िज लाको 

डुवस, िसलगढी आिद थानह मा सबैभ दा अिधक सङ् यामा नेपालीह  बसोबास गरेका 

देिख छन ्। यसबाहेक असम-पूवा चल अतगत रहेका सातवटा रा य असम, मेघालय, नागा या ड, 

मिणपूर, ि पूरा, िमजोराम र अ णाचल देश; उ र-पि मा चल अ तगत पन वनारस, देहरादू न, 

भा सु  वा धमशाला, िहमाचल देश र उ र देश; िसि कम रा यको चारैवटा िज ला तथा िद ली, 

मु बई आिद े ह मा नेपालीह  धेरै सङ् यामा बसोबास गन गछन् । िवशेष पु त देिख भारतमा 

थायी पले बिस आएका भारतीय नेपालीह मा वजातीय, वअि त व एवम् राि य िच हारी 

िवषयक जागेको चेतनाको लहरलाई वा तवमा राजनैितक चेतना पिन मा न  सिक छ । देश सन् 

१९४७ सालमा अङ् जे शासनबाट मु  भई वत  भएतापिन यही देशमा ब ने भारतीय 

नेपालीह  भने यस शोषणबाट आजस म मु  हन सकेका छैनन् । यसको मूलकारण दाजिलङ्गे 

नेपालीह मा भने ज तो राजनैितक चेतनाको कमी हो । व तुतः दाज िलङका नेपालीह  िविवध 

उ पीडन र शोषणबाट मु  हनका िनि त सव थम राजनैितक चेतना आउँनु  आव यक देिख छ । 

अत: आ नो जातीय पिहचानलाई बचाउँनका िनि त भारतीय नेपालीह मा उदाएको सङ्घषशील 

राजनैितक भावनाको व प भारत वत  हनुभ दा अिघ भ दा पिन भारत वत  पिछ भने बल 

पमा रहेको देिख छ ।  

 सन् १९५० पूव अथवा भारत वत  देश हनुभ दा अिघ दाज िलङ पहाडमा ि िटस सरकारको 

राज िथयो । यहाँको भौगोिलक, राजनीितक, सामािजक, अथनैितक आिद े ह मा अङ् ेजह ले 

अिधकार जमाएका िथए । यसैको कारण भारतीयह ले आ नै देशमा शोिषत र हेिलत जीवन  

िबताउन बा य हनुपरेको मािन छ । यस शोषणको िसकार अ य भारतीयह सँगै भारतीय नेपालीह  

पिन भएका िथए । भारतमा सन् १७७४ देिख ि िटसकाल ार भ हँदा देशमा घोर आिथक 
दु यव था, राजनीितक पराधीनता तथा भारतीय सं कृितका िव वंशको पमा पु गेको  िथयो । ९३ 

य तो अव थामा ि िटस शि िसत सङ्घष गनका िनि त भारतीयह मा रा ेम र जाित ेमको 

भावना भ दा पिन राजनैितक चेतनी जागृत हनु  आव यक िथयो । यसैले जन ा तीको िदशामा 

महा मा गा धी, बाल गङ्गाधर ितलक, दादाभाइ नौराजी, िविपन च  पाल, सुवास च  बोस, 

जवाहरलाल नेह , सरदार ब लभभाई पटेल, भगत िसंह ज ता सङ् ामी महापु षह को कुशल  

 
९२. डी. एस. ब जन, सन् २००८, दाज िलङ – डुवस िपपल ए ड लेस अ डर बेङ्ग स् िनयो –  

      कोलोिनयल ल, दाज िलङ, प.ृ स.ं ८७ -९४ ।   

९३. राम आहजा, सन् २००७, भारतीय सामािजक यव था, पूववत,् प.ृ स.ं २४४ ।          
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नेतृ वमा देशमा नवजागरणको युग ार भ भएको मािन छ । देशमा नवजागरणको युग ार भ 

भएपिछ भारतीयह  अङ् ेज शासनको दमन र शोषणबाट मु  हने र कुिटल सा यवादी शि बाट 

वाधीन बनाउने कायमा अ सर  हन थाले । भारतलाई यस समय स य, अिहंसा, संयम, साधना, 

याग, बिलदान अिन आ मशि को आव यक परेको िथयो । पिछ सबै भारतीयह  एकजुट भई 

ि िटस सरकारको औपिनवेिशक दमनको िव  संघष गन अिघ बढ़ े । यसरी अिघ बढ़ेको उ  

सङ्घषले कला तरमा राि य तरको प धारण गरी राि य आ दोलनको प िलएको हो भ न 

सिक छ ।  

 सन् १९५० को दशकदेिख भारतीय नेपालीह मा वदेश, वअि त वको सुर ा सँगै राजनैितक 

चेतनाको िवकास भएको अनुभव ह छ । यसथ यस समयदेिख भारतीय नेपालीह मा उदाएको 

राजनैितक चेतना मातृभू िमकै भावना र जातीय भावनाले मा ै ओत ोत नभएर ि िटशह को 

औपिनवेिशक शासन त बाट उ मु ि को िनि त जागृत भएको भावना िथयो भ न सिक छ । 

काला तरमा यही भावना भारत वत  भएपिछ अझ गाढ़ पमा बढ़न गएको देिख छ । सन् 
१८८२ मा भा सुमा िम सेन सािह य सङ्गीत सभा, सन् १८८६ मा िशलाङमा गोखा 

एसोिसएसन, सन् १९१७ मा दाज िलङमा िहलमे स एसोिसएसन, सन् १९२४ लमा गोखा दु;ख 

िनवारक  स मेलन, सन् १९२६ मा कलक ामा गोखा एसोिसएसन, सन् १९२१ मा देहरादू नमा 

अिखल भारतीय गोखालीग, सन् १९२४ मा दाज िलङमा नेपाली सािह य स मेलन आिद 

सङ्घ -सं थाह को गठन र थापना भए । यी सङ्घ -सं थाह को गठन र थापना भए तापिन 

भारतीय नेपालीह का िनि त बोिलिदने, अिधकार खोिजिदने दि लो राजनैितक सङ्घ-सं था यस 

समय थापना भइ हालेको िथयो भ न सिक न । कारण िवदेशी हटाऊ आ दोलन, देश उ छेद 

अिभयान आिदको चपेटमा भारतीय नेपालीह  भािवत भएको देिख छ । पूवा चल असममा ब ने 

नेपालीह लाई सन् १९२० भ दा अिघ नै उ छेद गन काय सु  भएको िथयो । ९४ असमबाट 

नेपालीह लाई िवदेशीको ला छना लगाई देश िनकाला गन थालेको घटनाको प रणाम व प 

भारतीय नेपालीह  बसोबासो गरेका दाज िलङ, देहरादू न, डुवस आिद े मा जातीय अि मता 

सुर ाको भावना ित  भएर उदाउन थालेको मािन छ । यसरी नै सन् १९४२ सालको भारत छोड़ो 

आ दोलनमा सम त भारतीय नै उ ेिलत बनेका कुरो ऐितहािसक मा न सिक छ । यस आ दोलनले 

असमको जनमानसमा गिहरो भाव पारेको कारण नै सन् १९४२, २० से टे बरको िदन गहपुर, 

सुितया, िबहाली तथा ढेिकयाजुली थानाह मा आ नो जातीय झ डा फहराउन अनेक  नेपालीह  
आएका िथए । ९५ यस बाहेक भारतीय नेपालीह लाई सही मागमा डो  याउन स ने अखील 

भारतीय गोखालीग ( सन् १९२४ ) ज तो सं थाको थापना दाज िलङमा भएपिछ सम  भारतका 

नेपालीह मा वजातीय चेतना सँगसँगै राजनैितक चेतना ित  गितमा बढेर गएको तीत ह छ । 

 
९४. यामराज जैसी, सन् १९९०, असममा नेपालीह को ऐितहािसक पृ भू िम, असम, प.ृ स.ं ११८ ।    
९५. यामराज जैसी, सन् १९९०, असममा नेपालीह को ऐितहािसक पृ भू िम, पूववत,् प.ृ स.ं १३९ ।    
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भारतमा लगभग डेड़ करोड़ नेपालीह  बसोबास गछन् । पु त देिख थायी पले भारतमा 

बिसआएका भारतीय नेपालीह  १५ अग त सन् १९४७ सालमा देश वाधीन भएर पिन जातीय 

उ पीडन र शोषणका िसकार भने भइरहेकै छन् । फल व प देश वाधीन भएपिछ भारतीय 

नेपालीको छु ै जातीय अि त व, जातीय िच हारी र जातीय धरोहरलाई बो ने वासभू िम वा राि य र 

जातीय आ मस मान, सुर ा, भिव य आिदलाई जीव त रा ने एउटा संवैधािनक धरातलको 

खोजीमा लािग परेकै देिख छ । ि िटश उपिनवेशको अ यपिछ िवदेशी र वासीको ला छना 

लगाएर भारतका कितपय िनकाय, े ीय राजनैितक क र सा दाियक दलह ले भारतीय 

नेपालीह लाई आ नै मातृभू िममा अवहेिलत ग ररहेका ा तह  लछे ै देिख छन् । सन् १९५५ मा 
स पूण भारतमा ज मा १७ वटा धारा िनिहत अ पृ यता (अपराध) अिधिनयम लाग,ु जसमा 

भारतमा सबैलाई सावजिनक जीवनका अिधकार ा  िथयो । ९६ तर यस धारणाको िवपरीत भारतीय 

नेपालीह  भारतकै साँचो नाग रक हँदा-हँदै पिन आजपय त कितपय गलत ऐितहािसक िववरणको 

भरमा भारत सरकार र यहाँ ब ने अ य जाितका मािनसह ले समेत भारतीय नेपालीह लाई िवदेशी 

भ ने गरेका घटना र टा तह ले भारतका नेपालीह  िपिड़त छन ्। अत: अङ् ेजले भारत छोड़नु  

भ दा पूव भारतको उ ोग-ध दाह लाई न  गरेका हनाले नै देश वाधीन भएपिछ पिन जिम दार र 

साहकारह को भु व भारतमा बढेर गएको देिख छ । जसको कारण गरीब झन् गरीब भएर गएको 

मा न सिक छ । 

 िविभ न िव ानह अनुसार भारत वाधीन हनुभ दा तीन सय वषअिघदेिख भारतमा नेपालीह  

ब थे गथ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सि धअनुसार नेपाल अिधकृत गढवाल, कुमाँउ, मुसौरी, 

नैनीताल र दाज िलङ ज ता े ह  भारतमा गािभनसाथ ती ठाँउका नेपालीह  भारतीय नाग रक 
हनपु गेका हन् । ९७ यसरी नै ाि सस बी. हेिम टनअनुसार पूवमा िसि कमका स पूण भूभाग, 

भोटाङको दामसाङगढी (यो ठाउँ हालमा कालेबुङ महकुमाको पेदोङ नामक थानमा पछ) र 

दािलमहाट गढस म, दाज िलङ िज ला, जलपाइगढी, कोच-िबहार (कुचिबहार) का केही भूभाग 

अिन पि ममा गढवाल, काँगड़ादिेख छ बस म आिद भ-ूभागमा बसोबास गन नेपाली नाग रकह  
आ नो भूभाग भारतवषमा गािभनासाथ भारतीय हन पु गे । ९८  यसरी भू िमसँगै भारतीय हनपु गेका 

भारतीय वा दािजिलङ्गे नेपालीह  आजस म अङ् ेजह  पिछ पिन शोषणको िशकार भइरहेका  

छन् । यसो हनको मूलकारण राजनैितक चेतनाको कमीलाई मा न सिक छ ।   

 भारतको िविभ न भ-ूभागमा पु तादेिख बिसआएका नेपाली जाितका मािनसह  ती भ-ूभागका 
रैथाने िथए । यी रैथाने भारतीय नेपालीह ले  सन् १९५० देिख भन े वजाितको चेतना र देशमा   
   
९६. जी. के. अ वाल, सन् २००९, भारतीय सामािजक यव था, आ ा, प.ृ स.ं २९४ । 

९७. ल मी साद पराजुली, सन् १९९५, उ र-पूव भारतीय नेपाली समाज र सं कृित, िसलगढ़ी, प.ृ स.ं १ ।  

९८. भवानी साद शमा, सन् २००१, ‘पृ भू िम हेदाः भारतीय तथा असमेली नेपालीह को, प रषद’्,   

       (स पा.-खडकराज िगरी), असम, प.ृ स.ं १६  ।      
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आ नो वि त वलाई जीव त रा ने अिभ ायमा राजनैितक सुर ाकालािग आफुह  बसेको मूल 

थलो वा े  दाज िलङमा अलग शासिनक यव थाका िनि त जु  मु  याई ँ  उठेको बु िझ छ । देश 

सन् १९४७ सालमा वत  भएपिछ भारतका येक जाितले आ-आ नो राजनैितक प रचय खो ने 

कायह  गरेको देिख छ । ऐितहािसक त यअनुसार नेपालमा भएको साम ती थाका शोषणको 

प रणाम व प हजार  मािनसह  नेपालबाट बािह रएका थाहा ला छ । नेपालका िस  अथनैितक-

ऐितहािसक िवषयका ाता महेशच  रे मीले १९औ ँ शता दीको पूवभागमा नेपालको आिथक 

दशालाई यसको उ रदायी ठानेको छन् । यसरी नेपालबाट बािह रएका केही नेपालीह  मुगलान प दै 

भारतको दाज िलङ, असम आिद िविभ न ठाँउह मा ब न पु गेका अिन पिछ यही ठाँउका थायी 

बािस दा भएका ऐितहािसक घटनाह  अस य होइनन ् । िन यनै दाल-भात-डुकुको सम याले 

िपरोिलएर नेपालीह  भारतमा मा  होइन संसारका कुना-कुनामा समेत छ रन पु गेका छन ्।  

      सन् १८६० देिख १९४० को िबचमा सवािधक गोखा सैिनक अङ् ेजी सेनामा भत  भएका        
िथए । ९९ काला तरमा गोखा िसपाहीह का भत का िनि त िशमला, देहरादू न, गोरखपुर, लहे रया 
सराय, िशलाङ, दाज िलङ आिद थानह मा कायालय खोिलए फिछ नेपालका राजत को 
अनुदारता र कुशासनको कारण धेरै नेपाली जवान अङ् ेज फौजमा भत  हन भारत आए ।  
यससमय फौजमा भत  हन नस ने मािनसह  कु ली र खेतीपाती गरेर भारतमै जीवन िबताउन 

थालेका कुरा पिन कितपय ऐितहािसक िववरणबाट जा न सिक छ । यसरी नै छाउनी र शहरितर 
िसपाही-मजदु र हन,े व तीमा स-साना खेतीिकसान हन,े िचयाको उ ोग बढेपिछ हजार  औ ोिगक 

मजीवी हने िन न-म यमवग य नेपालीह को सबैभ दा धेरै जनसङ् या भएको ठाउँ भारतमा 
दाज िलङलाई मा न सिक छ । पिछ दाज िलङमा एउटा नयाँ ठाउँको िवकास सु  हन था दा 
खुलेका अनेक  कामध दाह  र िचयाबारीह  खु नथालेपिछ पि ममा साँध जोिडएको नेपालबाट 
धेरै सङ् यामा मािनसह  दाज िलङ प न थालेका  हन् । १००  िवशेषतः दाज िलङको िनमाणमा 
सु देिख बहसङ् यक हनथालेका नेपालीह को योगदान केवल ममै सीिमत रहेको थाहा पाइ छ । 
पिछ दाज िलङमा नेपालीह  आई ब न थालेपिछ नोकरी र यापार गन उ े यले मदेश ख डबाट 
पिन श त मािनसह  यहाँ आउन सु  गरेका देिख छन् । अत: दाज िलङमा पिहलेदेिख नै ब ने 
नेपालीह  थायी बािस दा भए अिन मदेशबाट आउनेह  अ थायी बािस दा भएका हन् भ न 
सिक छ । वेसाहारा नेपालीह को तुलनामा ती मधेसबाट आएका आगु तुकह को ‘देश’ आ नै 
मुलुक तथा रा यह  रहेको िथयो । पिछबाट यापार-ध धामा हात हालेपिछ परो  पमा 
ियनीह ले पिन सवहारा नेपालीमािथ ि िटशह ले झ शोषण गन थालेको  देिख छ । कारण आ नो 
यापा रक बल र बु ि को भरमा ियनीह ले नेपाली िकसान र कमानका सरदारदेिख कु लीस मलाई 

ऋणमा डुबाएर पैसा ह याउन थालेका कुराह  कितपय ऐितहािसक िववरणह को अ ययनबाट 
थाहा पाइ छ । य तै कारणह का प रणाम व प नेपाली जाितमा राजनैितक चेतना जा त भएको 
 
 

 ९९. ए. सी. िस हा, सन् २००८, ‘नेपा ल भारतीयः िदशा और अि मता िक तलाश म’, िच तन सृजना, वष २,  

      अङ्क ३, प.ृ स.ं ५८ ।   
१००. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत, प.ृ स.ं २१ ।       
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मािन छ । यससमय िशि त र सरकारी ओहोदामा रहेका बाबु  वगकाह ले मजीवी 

नेपालीह लाई ‘कु ली’ बाहेक अ  केही ठा दैन िथए , जसको कारण त कालीन नेपाली समाजमा 

राजनैितक वातावरण सृजना हन आव यक िथयो । अझ िवचारणीय कुरो के छ भन,े भारतको 

दाज िलङे नेपालीमा यससमय हकको राजनैितक भावनाको ोतको आधार साम तवाद र पु ँजीवाद 

पिन हो भ ने अनुभव ह छ । अक ितर दाज िलङ मा  नभएर भारतीय नेपालीह मा जातीय अि मता 

र सुर ा साथै राजनैितक सुर ाको भावनालाई एक सू मा बाँ ने नेपाली भाषालाई मा न सिक छ । 

यो सबै नेपालीको साझा भावना र एकताको तीक िथयो ।   
 सन् १९४३ मा दाज िलङमा अिखल भारतीय गोखािलग पाट को थापना भएपिछ ड बरिसंह 
गु ङको पालादेिख भारतीय नेपालीह मा वराजनैितक चेतना िवशेष पले मौलाएर आएको 
देिख छ । यो चेतनाले सन् १९७० को दशकमा झन् िवराट प िलएको थाहा ला छ । िशिशर कुमार 
गु ङअनुसार यस समय स पूण भारतमा नै नेपाली भाषाको संवैधािनक मा यतालाई िलएर 
नेपालीह  एक सु मा बाँिधएका िथए भने सन् १९७१ मा दाज िलङबाट नविनवािचत लोकसभा 
सांसद मा सवादी नेता रतनलाल ा ाणले लोकसभामा शपथ वा य थमप ट आ नो मातृभाषा 
नेपालीमा बोलेर नेपाली भाषाको मागमा ढता जाहेर गरेका िथए । १०१ अतः रतनलाल ा णको 
य तो साहसपूण कायले भारतीय नेपालीह को दयिभ  रहेको राजनैितक भावना झन् बढ्दै गएको 
थाहा पाइ छ । अझ पिछ आएर सन् १९८० को दशकमा आएर यस भावनाले ठुलो राि य तरको 

प िलएको देिख छ । अ य कारणह  भ दा पिन भारतीय नेपालीह का राि य िच हारीको सङ्कट 
र जातीय पिहचानको िनि त आ नो छु ै बासभू िम ‘गोखा या ड’ को मागका िनि त स पूण 
भारतीयह  एक भइ अिघ बढेको जा न पाइ छ । यसरी सन् १९८६ मा दाज िलङबाट सुवास 
िघिसङको नेतृ वमा रहेको गोखा राि य मु ि  मोचाले भारतीय नेपालीह का जातीय अि मतालाई 
सुरि त र जीव त रा ने उ े यमा गोखा या ड रा यको माग गरेको ठा न सिक छ । भारतीय 
नेपालीह को िनि त िविवध सरकारी सहिलयत, अथनेितक िवकास र राजनैितक मताको िनि त 
मा  नभएर जातीय र राि य िच हारीको समाधान हेतु  पिन भारतीयह मा राजनैितक चेतना आउँनु  
आव यक िथयो । यसैको ितफल भारत सरकारसँग छु ै रा य ‘गोखा या ड’ को माग गद 
आ दोलनको सु वात गरेको मािन छ ।  
 भारतमा असम-पूवा चल, उ र-पूवा चल, िद ली, ब बई आिद ठाँउह  भ दा पि म बङ्गाल 

रा यको दाज िलङ े  र जलपाइगढी िज लाअ तगत पन दाज िलङ, खरसाङ, िम रक, कालेबुङ, 

डुवस र िसलगढी े मा ब ने भारतीय नेपालीह मा राजनैितक चेतना बल रहेको देिख छ । 

ि िटशकालमा नै औपिनवेिशक दास वको जीवनबाट मु ि को िनिम  १६ माच सन ् १९०७ मा 

ि िटस सरकार सम  थमचोिट छु ै शासिनक यव थाको माग ग रने ि या एउटा ऐितहािसक 

पद ेप हो, जसको फल व प देशको मूलधारामा ब न चाहने भारतीय नेपालीह मा उदाएको 

राजनैितक चेतनाको प वतमान समयमा आइपु दा िविभ न जन आ दोलन, आ ोस र िव ोहमा 

प रणत हँदै गएको देिख छ । भारतीय सं िवधानिभ ै छु ै शासिनक यव थामा छुटेर ब ने   

 
१०१. िशिशर कुमार गु ङ, सन् २००४, नेपाली भाषा आ दोलनमा असम, िसलगढी, प.ृ स.ं ३ ।      
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चाहनालाई दाज िलङ भेकका जनमानसको राजनैितक जनाकां ा मा न सिक छ ।  

 
४.२ औपिनवेिशक भावमा दाज िलङ    

 सन् १८३५ देिख दाज िलङ पहाडी े मा ि िटस उपिनवेिशकरण ि याको िव तार भएको  

मा न सिक छ । यस े मा अङ् ेज क पनी सरकारको भु व कायम भएपिछ नै स यताको िमरिमरे 

पिन शु  भएको हो । यसअिघ पिन चरम पछौटे, दास थामािथ आधा रत साम ती शासनको 

यव था रहेको यस अ चलमा अङ् ेजको भाव िव तारले पुराना यव थाह मा प रवतन 

आएपिन शोषण, उ पीड़न र औपिनवेिशक पराधीनताको ि थित यहीकै रहेको पाइ छ ।   

 होसािनरा खातुनले दाज िलङमा अङ् ेजह  यापारीको पमा आउँनुको मु य दु इवटा उ े य 
मानेका छन् । १०२ ती हन् - (१) यापा रक िव तार र (२) वािण य लाभ । यी दु वैको मूल ल य 

यससमय कृिष उ ोगमा लगानी गनु  रहेको िथयो । भारतीय उपमहा ीपलाई अङ् ेज शासनबाट 

वत ता ा  हन पूव दाज िलङ े लाई आ नै सु िवधा भोगको िनि त शोषण गन अङ् ेजह  

प केका िथए । यससमय उनीह ले िचया-उ ोग िसतै पयटन उ ोगको मा यम आ ना 

औपिनवेिशक वच वलाई फैलाउन र आफूह का िनि त भोग िवलासको सुनौलो प रवेश सिजलै 

िनमाण गन सिकने प रक पना तयार गन थालेको बु िझ छ । यसरी दाज िलङ लगायत यसका 

सङ्गल न े ह ितर वत तापूव र वत तो र पिछ पिन अनेकौ सम याह को सामना गद 

हजार  मािनसह का आजीिवका िचया खेतीका मा यम च न थालेको पाइ छ । अतः िचया 

बगानमा कठोर मजदु री गरी ि िटसह को अिध बँधुवा र दास सरह जीवन जीउन बा य 

दाज िलङका िचयाकमानका नेपाली बािस दाह को ि थितलाई औपिनवेिशक वच वको िशकार 

ब न परेको िथयो । यो कुरोलाई अ ययन गनका िनि त वत तापूव र वत तो रमा िवभ  गरी 

यसमा देखापन आिथक, शैि क र सामािजक शोषणको पृ भू िम बारे सिब तार अवलोकन गन 

उपयु  ह छ ।   
  

४.२.१ वत तापूव दाज िलङ 

 वत तापूव यूरोपीय यानेजरह  आ-आ ना िचया-बगानका िनरङ्कुश शासक रहेकाह  

दाज िलङ पहाड़ी े को िवकास िचया खेतीको था नीिसतै अ सर भएका त यह  भेिट छन् । 

यसबेला लेिखएका कितपय सािहि यक ोतह बाट उपिनवेशवादी वच वको प उदाङ्गो हने 

देिख छ । केही फुटकर किवता वा सामा य रचनाह ले यस समयको व तु ि थितलाई प  पान 

गरेको पाइ छ । िचया उ ोगमा आि त रहेका दाज िलङ पहाड़का अिधकाङ्श मािनसह   

 
१०२. होसिनरा खातुन, िबिजनेस ए ड िविजनेस क युिनिटज अफ दाज िलङ, सब िडिभजन म् 1885  

         टू 1962:  ए िह टो रकल टडी – अ कािशत शोध थ, से टर फर िहमालयन टडीज, उ र बङ्ग    

         िव िव ालय, प.ृ स.ं ११३ ।         
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वत तापूव उपिनवेशक अङ् ेजह को कठोर शासनमा रहनु  परेको त य यसबेलाको सचेत किव 

िदलूिसंग राई ारा रिचत िन निलिखत किवताको अशंले समेत पु ि  गरेको प  ह छ  -   

 

  ‘मा छे ता धेरै छन् नाना तरहका धिन र मािन सबै ।   
                        अ याय गरीब गुव  मािथ पाउनछैुन हनु  यै  ।। २३ ।। 
                        धिनको दोकान छ मािनको कोठी छ गरीब त झु ै मांहा । 
                        भोिटया बंगाली मुस मान िफलंगी गोखाली थु ै तां हा  ।। २४ ।। 
                        धनाढ्य अङ् ेजह  जिमन िकनी िचयाको खेती गरी ।  

                 कु लीलाई काम लाउँछ कोठीमा बसेर िकताब खबर परी ।।२९ ।।’ १०३ 

 
दाज िलङ े मा अङ् ेजह को औपिनवेिशक शासन िव तारको मु य आधार िचयाको खेतीलाई 

नै मा न सिक छ । यस े मा िचया खेतीको थालनीिसतै यहाँको वा थय, िश ा, पयटनको े मा 

समेत अङ् ेजह ले यहाँका जन-जीवनलाई शोषण गरेको त यह  भेिट छन ् । िचया खेतीको 

थालनी दाज िलङमा सन् १८४१ मा डा. या बेललाई दाज िलङको पु िलस सुप र टे डे ट िनयु  

ग रएपिछ ितनले कुमाउँबाट िचिनयाँ िबउ याएर िचयाखेतीको ायोिगक काय ार भ गरेपिछ 
भएको हो । १०४ यसरी दाज िलङ पहाडी े मा िचया खेती सु  भएपिछ सव थम् आलुबारी िचया 

बगान, डा. ोघामको सि यतामा सन् १८५९ मा धोत रया िचया बगान अिन सन् १८६० देिख 

१८६४ को माझमा दाज िलङ िचया क पनी ारा गीङ्, अ बोिटया, त दाह, फुि छ रङ आिद िचया 

बगानह को थापाना भएर गयो ।  यपा रक पमा िचयाको खेतीमा अङ् ेजह लाई सफलता 

हािसल भएपिछ यस े मा उ पािदत िचयाको मह व बडेर गयो । यसको स दभमा आब ले 

“दाज िलङ पहाड़मा उ पादन भएको िचयाको सुग ध, वाद र सुनौलो रङ जगत िस  भयो र नाम 

पायो गो डन लावरी ओरज िपको एवम् जसले सात समु पारीका महानगरह मा आ नो जादु  छन 
था यो” १०५ भनी आ नो म त य पोखेका छन् ।     

 िचयाखेतीमा िव तार हँदै जाँदा दाज िलङ पहाडी े मा काम गन धेरै िमकह को पिन खाँचो 

अङ् ेजह लाई पन गयो । सन् १८५०-५६ देिख यापक पमा िचया उ ोग शु भएपिछ नेपालमा 

साम ती शोषण र अभावको जाँतोमा िपि सएका केही नेपाली िनमुखा जनताले यस े मा जीवन 

िजउने नँया आशाको िकरण पाएका िथए । थानीय मािनसह  कामका िनि त अपुग भएकाले 

नेपालबाट पिन आव यक िमकह  यहाँ याइएका अिन क पनीबाट कमीसनको आधारमा 

खटेका सरदारह को मा यम िविभ न गाउँ-ब तीबाट मजदु रह  याउने काम भएका त यह   

 
१०३. प.ं िदलू िसंग राई, सन् १९६९, िव. स.ं १९५६ सालको पै ोको सवाइ, पूववत,् प.ृ स.ं ४ ।   

 १०४. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन् १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ७३-७४ ।    

१०५. आरबी, सन् २०००, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  

         नयाँ चरण,  पूववत,् प.ृ स.ं २०-२१ ।        
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भेिट छन ्। मानस दास गु ाले यसरी िनयु  ग रएका िमकह  सरदारकै अधीनमा ह थे, जीवनका 
सबै मािमलामा उनीह का मु िखया सरदार  नै ह थे भनेका छन् । १०६ यससमय िचया कमानमा 

मजदु रह  भेड़ा-बा ा झ सरदारह ले सोहोरेर याउँथे । यस कुरोको माण सन् १८९२ मा 

खोिलएको टी. िडि ट लेबर एसोिसएसन नामक सं थाबाट ह छ । यस सं थाको मूल काय भना 

ग रएका नयाँ मजदु रह लाई देखरेख गनु  िथयो । तर भना गन अिधकाङ्श सरदारह ले नै 
मजदू रह को भरथेग गनु  पन हनाले मािलक होइन तर ऋणमा उनीह  डु नुप य । १०७    

 यसरी ऋणको भारले िचयाकमानका िमकह  र सरदारह  कि को िसत िथए भ ने िवषयमा 

कुमार धानअनुसार एकजना सरदारको भनाइ य तो रहेको पाइ छ –‘म िबतेको बीस वषदेिख दु इ 

हजारभ दा घटी िपयाँको ऋणमा नडुबेको किहले िथएन अिन मलाई ला छ मैलै ऋण चु ा गरेको 
िदन म मनुपछ ।’१०८ यससमय दाज िलङ पहाडी े का िचया कमानका मजदु रह को अव था 

यस कारको दयनीय िथयो । यहाँस म क  कमानका अङ् ेज साहेब तथा यानेजरह  सु िकलो र 

यानो भएर आिलसान कोठीह मा ब थे भने िचया िमकह  कु ली धुरामा ब थे । य तो कु ली 

धुराको मरम ीको यव था िचया क पनीले नै गथ भ ने थाहा पाइ छ । कमानका कु लीह  भोक- 

ितखा, जाड़ो-गरम, भीर-पहरा, डाँड़ा-काँड़ा केही नभनी कमानमा खट्नुप य  । दैिनक िबहान ८ 

बजेदेिख बेलुक  ५ बजेस म कमानमा मजदू री गन िमकह लाई िदउँसो १ बजे खाजा खाने छु ी 

ह यो । िचया कमानमा काम गन यव था र सु िवधालाई हेरेर कु ली धुराह मा झु ड-झु ड गरेर 

मजदू रह लाई रािख यो । यसरी रािखएका मजदू रह को स पूण िज मेवारी सरदारको ह यो जो 
य तै कु ली धुराह को छेउछाउमा वाटरमा ब थे । १०९  यससमय कमानमा कायरत िमकह का 

घरह  ायः एउटै िकिसमका ह थे । घरको छानु  रबर वा िस ले छाएको, िभ ा िझ ा, बाँस र 
िसटाले बनाइएको, भूई माटोको ह यो । ११० बखामा छानाबाट पानी चुहेर घरिभ  आहाल 

भइिदइ यो भने बािछटाले िभ ाह  िभजेर घरको अव था बेहाल ह यो । यस कारको कहाली 

ला दो जीवन यापन गद कमान मजदू री गरी अङ् ेजह लाई आ नो म बे न बा य बनेका 

िमकह को रोज पिन नग य िथयो । कमानमा िमकह लाई तीसको दशकितर ितर छोकड़ाको 

आठ आना, लोकड़ाको बा  आना, औरतको एक िपयाँ र मरदको एक िपया ँआठ आना गरेर 

  
 १०६. मानस दासगु , सन् १९८९, इकोनोिमक् डेभेलोपमे ट् अफ दाज िलङ िहल ए रयाज् : ो ल स्  

         ए ड् ो पे टस,् कलक ा-प.ृ स.ं ३२ ।   
१०७. आरबी, सन् २०००, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  

        नयाँ चरण, पूववत,् प.ृ स.ं २१ ।  
 १०८. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं ३१ ।  

 १०९. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, कलक ा, पूववत,् प.ृ स.ं १२० ।  

 ११०. पु कर पराजुली, सन् २०११, िचयाबारीको जनजीवन स दिभत दाज िलङका नेपाली   
         उप यासह को  समाजपरक  अ ययन र मू याङ्न, अ कािशत  शोध  थ, उ र बङ्ग   
         िव िव ालय, प.ृ स.ं ७५ ।      
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रोज िदइने ग र यो । १११ यसरी िविभ न सम याह  झेलेर दाज िलङ पहाडी े मा कमानका 
िमकह ले जीवन यापन गन गथ । सन् १९३९ देिख कमानका िमकह को घरह मा फलामको 

ढाँचा तयार गरी छाना लगाइने र िभ ाभने बाँसकै राखेर िनमाण ग रने काय  सु  भयो । ११२   यसपिछ 
भने दाज िलङ पहाडी े मा कमानका िमकह को जीवनमा केही सुधार आएको देिख छ ।  
      कमानका िमकह को ब ने घर वा आवसमा केही सुधार आएपिन िचया कमान े का 

िमकह का आय ोत अित नै शोचनीय िथयो । यससमय कमानबाट पाउने थोरै रोज ( याला) 
बाट नै आ नो र आ ना प रवारको जीिवका धा नुपन वा यता िमकह को िथयो । आब अनुसार 
‘सन् १९४० को दशकस म पु दा पिन मजदू रको दैिनक रोजी मरद (पु ष) को ५ आना, औरत 
(नारी) को ४ आना र छोकड़ा-लोकड़ा (बाल मजदू र) को १ आना ६ पाइ मा  िथयो ।’ ११३ यसरी 
आरि भक समयितर िमकह को आिथक अव था धेरै कमजोर रहेको बु न सिक छ । आिथक 
अव था सोचिनय भएको कारण कमानमा िमकह  सूद र यापारीह का ऋणमा चुलु म डुबेका 
ह थे । अिघ लो वष िलएको ऋण ित र नस दै फे र ऋण िलनुपन अव था उनीह को भइहा यो । 
िवशेष गरेर चाड़-पव मनाउनका िनि त पिन उनीह ले ऋण िलनैपन ह यो । कुमार धानअनुसार 
‘एउटी गरीब ीलाई भोकले तीन सेर चामल पचो िलनुपदा दु इ महीनामा तीस सेर मकै िदने करार 
गनुपरेको, एउटा िकसानले साढ़े दश िपयाँको चामल उधारो िलएर पाँच वषमा ७६ िपयाँ 
ित रस दा पिन अझै १४० िपयाँ ितनुपन अव था रहेको’ ११४ त यले ऋण र सूदखोरीको जाल 
कमानभ र फैिलएको बु न सिक छ । 
 दाज िलङ पहाडी े का िचयाकमानमा िमकह  िनयु  गन िठका सरदारह ले िलएको    
ह थे । यसबाट सरदारह ह लाई मािलकह बाट येक िमकको िनयु ि मा किमसन ा       
ह थे । ११५ यसैले कमानमा मािलकवगदेिख अित र  आ नो पुजँी लगानी नगरीकन पिन रा ो 
आय-आजन गन कोही िथए भने ियनै सरदारह  नै िथए भ ने कुरो सहजै अनुमान लगाउन सिक छ । 
सरदारका मा यमले मजदु रको रोज िदइने था हनाले र उनीह को किमसन पिन यसमा रहेकै हनाले 
यस ि यामा धाँधली हने गरेको पाइ छ । मू य गरेर ‘ यससमय कमान कमानमा फरक-फरक रोज 

( याला) पिन रहेको कुरा उले ख गद सन् १९३१ मा रोयल लेबर किमसनको थापना हनुभ दा 
अिघको याला स ब धी कुनै लेख ा  नभएको’ ११६ कुरा पु कर पराजुलीले आ नो अ ययनमा 
बताएका छन् । मीकह को मूल आय भनेकै दैिनक रोज मा  िथयो । यसमा पिन अिधक भ दा 
अिधक नाफा कमाउनु  नै कमान मािलकह को मु य उ े य ह यो भ ने बु िझ छ । यसो हँदा 

िमकह को िहतको िनि त सो ने र बो ने फरािकलो प रवेश यहाँ िथएन भ ने अनुमान सिजलै  
 

 १११. पु कर पराजुली, सन् २०११, िचयाबारीको जनजीवन स दिभत दाज िलङका नेपाली    
         उप यासह को  समाजपरक  अ ययन र मू याङ्न, पूववत,् प.ृ स.ं ७४-७५ । 
११२. ए. जे. ड्यास, सन् १९४७, बेङ्गल िडि क याजेटस, कलक ा, पूववत,् प.ृ स.ं १२० ।  
११३. आब , सन् २०००, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  

        नयाँ चरण, पूववत,् प.ृ स.ं २२ ।    
११४. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं ३० । 
११५. मानस दास गु , सन् १९९९, लेवर इन् टी गाडन, िद ली, प.ृ स.ं २४ ।       

 ११६. पु कर पराजुली, सन् २०११, िचयाबारीको जनजीवन स दिभत दाज िलङका नेपाली   
                              उप यासह को  समाजपरक  अ ययन र मू याङ्न, पूववत,्  प.ृ स.ं ७८ ।   
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लगाउन सिक छ । अतः िमकह लाई िदइने रोज र अ य सु िवधाका कुराह  हेदा उनीह को 

अव था रा ो िथएन । जसोतसो दु ईछाक खाएर जीिवका धा नुपन ि थित उनीह को िथयो । थोरै 

रोज िदएर धेरै भ दा धेरै म िलनु  िचयाकमानका मािलकह को येय ह यो । यसरी चरम गरीबी र 

असाहायपनमा िपि सएका मजीवीह का पसीनाले उपजाएको यो जादु मयी िव  िव यात िचया 

शोषक अङ् ेजह को िनि त अवणन य सुख र भोग िवलासको अन त ोत बनेको थाहा ला छ ।  

      ि िटश औपिनवेिशक कालमा दाज िलङ पहाड़का मािनसह को िश ा यव था दु ःखदायीपूण 
रहेको पाइ छ । देश वािधन हनुभ दा अिघस म अिधकाङ्श कमानह मा नै कुनै कूलको यव था 
नरहेको िविभ न त यह को अ ययनबाट जा न पाइ छ । कुमार धानले ‘केटाकेटीले लेखपढ़ गरे 
कमानमा मजदू र पाइदँैन भ ने ला टसह  ठा दथे’ ११७ भ ने िट पणी गरेका छन् । यसरी िचयाको 
यापार गरी केवल नाफा कमाउनु  नै कमानका मािलकह को मु य येय रहेको हँदा िमकह ित 

िश ा स ब धी उनीह को कुनै चासो नरहेको तीत ह छ । यस स दभमा मानस दासगु ाको मत 
य तो रहेको छ - ‘सन् १९४८ स म पिन १२ वषदेिख मािथका केटाकेटीह लाई कमानमा िश ा 
िनषेिधत िथयो,  एक त घरको आय यित िन न िक कुनै घरका नानीह  पढाइमा लागे घरको आिथक 
ि थितमा भाव प य  कारण काममा जानको साटो पढ़न गए यस नानीले आजन गन आय घरको 
आयबाट घटेको ह यो ।’ ११८ यसबाट उनीह को आिथक वा यता पिन िथयो भ ने कुराको 
जानकारी पाइ छ । यसरी िमकका स तानह का िनि त कमानिभ  िश ाको उिचत ब ध नरहेको 
फल व प िमकका छोरा-छोरी िमक नै रह छन् भ ने िततो स य यहाँ जीव त रहेको मा न 
सिक छ । सन् १८७० देिख यता याकफालनको सि यतामा दाज िलङमा िश ा सार हन थाले 
तापिन शहरदेिख टाढ़ा-टाढ़ा अवि थत िचयाकमानह  िश ाको सु िवधाबाट धेरै वष वि चत नै 
रहेको जानकारी ह छ । सन् १९४६ मा क यु िन ट नेता रतनलाल ा णको नेतृ वमा दाज िलङको 
िवधानसभाको चुनाव चारका िनि त तयार पा रएको ११ सू ीय द तावेजमा मजदु रका केटाकेटीको 
पढ़ाइको ब ध हनुपछ भनी लेिखएको िथयो । ११९ यसपिछ भने दाज िलङ पहाड़ी े मा िश ाको 
योित पिन फैिलएर गएको मा न सिक छ ।   

 दाज िलङ पहाड़ी े मा िचयाखेतीको आर भ भएको दु इ दशकको अविध पु िगस दा पिन 

कमानमा िश ाको समु िचत यव था भएको मािन न । यस कार ि िटशकालीन दाज िलङ े का 

िचयाकमानह मा आि त मािनसह को जीवन भारतीय वाधीन हन भ दा अिघ ज तो िथयो यो 

य तै अवहेिलत र उपेि त रहेको बु िझ छ । वा थ द हावापानीकै लोभमा उपिनवेशवादी 

अङ् ेजह ले हात पान सफल बनेको दाज िलङ पहाड़को िचयाकमानह मा िमकह को वा य 

जाँचस ब धी यव था ठीक नरहेका त यह  जा न पाइ छ । यस स ब धमा पु कर पराजुलीले धेरै 

कमानह  िमलेर एउटा डा टरको िनयु ि  गरे पिन िमकह को सङ् या अनु प डा टरह  अपुग   

 
११७. कुमार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पूववत,् प.ृ स.ं २५ ।    

११८. मानस दासगु ा, सन् १९९९, लेवर इन् टी गाडन, पूववत,् प.ृ स.ं ५५ ।  

११९. आरबी, सन् २०००, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  

         नयाँ चरण, पूववत,् प.ृ स.ं २८ ।     
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िथए भनेका छन् । १२० अतः डा टरको अभावमा बसनी हैजाले गाउँ-गाउँ मािनस वाहा ह थे, िचया 

मजदु रह का छोराछोरीह  सयको सङ् यामा मथ अिन ठुला-साना अिधकाङ्श नै सु केनास 

( यरोग) का िसकार ब थे भ ने कुरा थाहा पाइ छ । यसरी नै लुगाफाटाको चरम अभावमा घाम- 

पानी सहँदै एवम् जाड़ोमा समेत काम गदा िमकह  ायः नै िविभ न कारका घातक रोगबाट त 

हने गरेका अिन जसको उपचारको िनि त निजकै कुनै वा य जाँच गन ठाउँको अभावमा 

उनीह को अव था झन् दयनीय र असहनीय रहेको हने ग य  भ ने बु िझछ । यससमय दािजिलङ 

पहाडका िविभ न िचया कमानमा ब ने मािनसह ले िपउने पानी िस चेलको जङ्गलको मागबाट 

आउने ग य  । एल.् एस.् एस.् ओ’ मालेले यो पानी जङ्गलका सड़ेका पात - पितङ्गरको कारणले 

दु िषत हने गरेकाले मािनसह  कलेरा, थाइिसस, वासक , िडि थ रया, इ लुए जा, वषायाममा 
रयुमािट म आिद रोगले पीिडत ह थे भनेका छन् । १२१ यस त यले ि िटसह का समयमा सहरदेिख 

धेरै टाढ़ा-टाढ़ा रहेका कमानितर वा थयमूलक सेवाको अभाव रहेको कुरालाई मािणत गदछ ।  

 यसरी ि िटश औपिनवेिशक समयमा दाज िलङ मािथ दु राचारी अङ् ेजह को उ पीड़नको 

तीक ियन ै िचयाबारीह  बनेको देिख छ । कारण िमकह का लािग आ नो देश भनेको नै 

िचयाकमान र यसका राजा भनेका मािलक िथयो । य तो दास वपूण मानिसकता बोकेका िचया 

िमकह  मािलकह का िव  कुन ै पिन िकिसमको कुरा गन डराउँथे । कमानको 

मािलकभ दामािथ िनयम कानुन, थाना-कचहरी भ ने कुरा ह छ भ ने कुरोको वु िनयािद तरको ान 

स म उनीह मा नरहेको देिख छ । कुनै पिन सानो ग ती आफूबाट भइहा यो भने पिन शरण पन ठाउँ 

मािलक नै हो भनी उनीह ले सो थे । यसबाट पिन कमानको याय-िनसाफ णाली भन े

मािलकवगको हातमा रहेको थाहा ला छ । कुन िमकलाई कुन िकिसमको सजाय िदनुपन हो 
यसको िनणय मािलकह  नै गदथे । फल व प ह ाबािहर ज तो अमानु िषक सजाय दाज िलङका 

सबै कमानह मा चलेको थाहा पाइ छ । यस िनयमअनुसार कुनै िमकले केही िवगार ग रहालेको 

ख डमा उसलाई स बि धत कमानको िसमानादेिख बािहर जाने हकुम मािलकवगले सुनाउँथे । िवशेष 

गरेर त कालीन कमानको अव था र शासनबारे िचयाकमानका मािलकको ि याकलाप वा तिवक 

अथमा वे छाचारी सरकारको पमा िथयो भ न सिक छ । िकनभने यहाँका सम त चल अचल 

स पित कोठी गोदामदेिख, कु लीधुरा, झु पड़ी, वनपाखा, खोला नाला, खपात, पािलएका पशुप ी 

सबै सबैका एकमा  वामी व ऊ सं गै रहेको ह यो भ ने थाहा पाइ छ । उनको हकुम नै अि तम 

हकुम हने र कुनै िमकले यसको िवरोध गरेमा यहाँ उ  िमकलाई बाँ नै किठन पन ि थित 

रहेको बु न सिक छ । अतः यसै स दभमा हे पीभेली  कमानका एकजना मजदु रले सुसेली पादा 

यानेजरले रगत छादु जेल िपटेको र रङ्टाङ कमानमा रेिडयो बजाएकोमा एकजना िमकलाई  

 
 १२०. पु कर पराजुली, सन् २०११, िचयाबारीको जनजीवन स दिभत दाज िलङका नेपाली   
                              उप यासह को  समाजपरक  अ ययन र मू याङ्न, पूववत,् प.ृ स.ं ८० । 

 १२१. एल.् एस.् एस.् ओ’ माले, सन् १९०७, बगाल िड ीक याजेटर - दाज िलङ, पूववत,् प.ृ स.ं ५७ ।       



१५४ 
 

तीनप टस म नोिटस िदइएको घटनालाई िलन सिक छ । यितमा  होइन यससमय सफा सु घर भएर, 
केश कोरेर, सुिकलो भएर, जु ा लाएर अङ् ेज मािलकको अिघ जान िनषेध िथयो । घड़ी लाउन,े 
छाता ओड़ने एकािधकार यानेजर र मािलकको मा  रहेको ह यो । यसबाहेक पिन जङ्गलमा घाँस, 
दाउरा गन नपाइन,े मािलकलाई अटेरी गरे बजारबाट भोटेह  बोलाएर घर भ काइिदइ यो र 
बगानबािहर लखेट् यो । यहाँस म िक यानकबनमा मा छे मदा पिन िचयाबारी, फारस, घरकै बारीमा 
पिन दफन गनु  िनषेध रहेको हँदा दफन गन ठाउँ खोजी िहड़नुपरेको िथयो । १२२   यस घटनाह बाट 
दाज िलङका िविभ न िचया कमानह मा अङ् ेजी उपिनवेशवादी दमन र शोषण नीित छलङ्ग हन 
आउँछ ।      
 अतः य तो चरम अभाव र गरीबीमा पशु  सरह जीवन िबताउन वा य बनेका त कालीन 
मजदू रह बारे उपिनवेशक अङ् ेजह ले सहानुभू ित रा न त परै जावोस उ टा िट पणी गद यसो 
भ थे - ‘नेपाली मजदू रह लाई आज पु गे भैहा यो, उनीह  भोिलको िच ता िलंदैनन,् दु ःखमा पिन 
केही झ मा दैनन् । उनीह का आव यकता अ य तै सीिमत छन,् पाएको रोजी पिन उ छ, 
मािलकह  सा ै बुझक  छन् । १२३ यस िववरणबाट िमकह को जीवनिसत अङ् ेज शोषकह ले 
खेलवाड़ गरेको बु न सिक छ । यसरी नै िदन-रात कमानमा पशुसरह खट्ने िमकह का िनि त 
मनोर जनको कुनै यव था िथएन । तर मािलकवग भने लबमा भेला ह थे, र सी िपउँथे, नाच - 
गान गथ, जुवा खे थे, घोड़ा रेसमा पैसा लुटाउँथे । दाज िलङको लेबोङमा भएको रेस मैदान शोसक 
अङ् ेजह को सोख पुरा गनका िनि त तयार भएको िथयो । तर उनी ले मौज गन पैसा भने ितनै 

िमकह को पिसनाबाट आजन ग रएको ह यो भ ने त यािदले वत -पूव दाज िलङ लगायत 
यसका सङ्ल न े ह मा अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच व रहेको कुरालाई स य र मािणक 
तु याएको छ ।    
 

४.२.२ वत तो र दाज िलङ    

 दाज िलङको िमक जीवनको आिथक ि थित भारत वाधीन भएपिछ पिन कुनै य तो ठूलो 

सुधार आएको देिख दैन । वािधनतापिछ धेरै अङ् ेज मािलकह ले भारतीय मािलक तथा 

क पनीह लाई आ ना कमान बेचपेिछ कमानका मजदु रह  नयाँ मािलकका अिधनमा ब न परेको 

िथयो । वदेशकै नयाँ मािलकह  आउँदा एकप ट कमानको अव था झ नै पिहले ज तो नै रहेको 

अनुभव ह यो । कारण नयाँ मािलकह  भारतीय पु ँ जीपितह  िथए अिन िचयाखेती स ब धी 

उनीह को ान र अनुभव अङ् ेज उ ोगक ाह को भ दा कम रहेका ह थे भ ने थाहा पाइ छ । 

िचयाकमानमा बष देिख ब दै आएकाह  र उनीह का स तानह ले कमानमा थायी कामको साटो 

अ थायी वा याजुअल काम पाउन थालेदेिख दािजिलङ पहाडको िचया िमकह का जीवनमा 

िभ दै मोड आएको देिख छ । वृतीय यव थाको प रवतनले क पनी मािलकह  आफै पिन 

 
१२२. आरबी, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ चरण, 
         पूववत,् प.ृ स.ं २२ ।   
१२३. आरबी, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ चरण,  

         पूववत,् प.ृ स.ं २३ ।       



१५५ 
 

याङ्कको वृतीय सहयोग र अिनि ततामा रहन थाले पिछ चल स पितको सम या देखा   

पनथा यो । यसको प रणाम िचया कमानका िमकह को रोज स ब धी तोलमोलको अवसरलाई 

य तो ि थितले अक भाव पारेर ल यो ।    

 सन् १९४७ मा दािजिलङको बदमताम िचयाबगानमा ठूलो झमेला मि चएको िथयो । यससमय 

काम पुरा नभएको िनँहमा कमानका मािलक वगले मजदू रह का रोजी याँठै कािटिदएको िथयो । 

फल व प मजदू रह  लाचर भएर भाँड़ा-कँुड़ादेिख पूजामा बि  बा ने दीयो ध र बे न वा  भएका 
िथए । १२४ यस त यले ितनताक िचया कमानितर िमकह को अव था दयनीय र शोचनीय रहेको 

बु िझ छ । यसथ िचया कमानका मािलकह को िव  सन् १९५५ मा आ ना अिधकार र मागको 
प मा दाज िलङमा िचयामजदु रह ले ठूलो आ दोलन गरेको िथयो । १२५ यसै आ दोलनको 

प रणाममा िचयाकमानका िमकह ले बोनस पाउन थालेको मािन छ । यी बोनस केवल बषमा 

एकप ट चाड-पवको मुखमा पाउँने गथ । यसथ यो बोनसलाई िमकह का िनि त चाडको गज टान 

एउटा आिथक सहारा मा न सिक छ । यसरी कमानमा रािसन, खच, बोनस इ यािद केही सु िवधाह  

िमकह ले पाएको देिखए तापिन िचयाकमानका िमकह को आिथक अव थामा सुधार आएको 

भने िथएन, न वतमानमा नै आएका छन्  ।         

 िचया उ ोग बाहेक अङ् ेजह ले दाज िलङ े लाई यापारको पमा पयटनलाई आयको 

मु य ोतको पमा हेरेका पाइ छ । उ जवल भुईले भनेअमुसार अङ् ेजह ले भारतीय 

उपमहा ीपमा आ नो शासनाविधमा िशमला, गङटोक, िसलाङ, डलहाउसी र मसुरी आिद िहमालय 

े ह बाहेक ाकृितक सु दरताले भ रभराव, व थ द जलवायु  अिन रमणीय क चनजङ्गाको 

भ य य अवलोकन गन, आफूह लाई मधेशको उखरमाउलो गम को यातनाबाट जोिगन िम ने 
हनाले दाज िलङमा होटलह  खोलेर यवसाियक उ ोग ध धा शु  गरेका िथए । १२६ यसरी आ नो 

वथपूत को िनि त पिन अङ् ेजह ले दाज िलङमा होटलह  खोलेको मा न सिक छ । मूल पमा 
दाज िलङ े मा होटल यवसायीको थालनी सन् १८३९ देिख भएको हो । १२७  यो यवसाियक 

ध दा ितनताक कलक ामा ि थत ा ट इ टन होटलको मािलक अिन यवसायी उ ोग सङ्ठनका 

मु य डेिवड वी सनको स यतामा सु  ग रएको िथयो । 

 
१२४. आरबी, हा ो वासभूिममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र  
         नयाँ चरण, पूववत,् प.ृ स.ं ३७ ।   

 १२५. पु कर पराजुली, सन् २०११, िचयाबारीको जनजीवन स दिभत दाज िलङका नेपाली    
         उप यासह को  समाजपरक  अ ययन र मू याङ्न, पूववत,्  प.ृ स.ं ७८ ।      

 १२६. उ जव भुई, सन् २०१४, िल लीहड इन द एरा अफ लोबल टु र म : अ सोिसयोलिजकल  

        टडी अफ सम टु र ट्  सिभस ोभाइिडङ अ यूपेसनल ु स इन दाज िलङ िहमालय,  

        अ कािशत शोध थ, से टर  फर  िहमालयन  टडीज, उ र बङ्ग िव िव ालय, प.ृ स.ं ७ ।  
१२७. ई. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट िस स् 1835, पूववत,्  

                              प.ृ स.ं २७ ।      
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यसरी दाज िलङ े मा होटल र बोिडङह को थापनाले गदा पयटन उ ोग बढेर गएको अिन 

अङ् ेज यापारीह ले यसबाट गितलै मुनाफा आजन गन सफल बनेको बु िझ छ । तर य ता होटल 

र बोिडङह ितर पहाड़ी े का जनताह  भने दवान, बेहेरा तथा नोकर चाकर भ दा बड़ी कुनै 

ओहोदामा कायरत् िथएनन् । ई. सी. डोजीको िववरणअनुसार सन् १९२२ भ दा अिघ नै दाज िलङ, 

घुम र खसाङ े ह ितर गरेर ज मा २१ वटा जित होटल अिन बोिडङह को थापना भइसकेको 
िथयो । १२८ अतः अङ् ेजह ले आ ना यवसािहक नीितलाई िव तार गन दाज िलङ पहाड़ अिन 

यसका सङ्गल न े ह ितर खोलेका ती होटल र बोिडङह को थािपत े  र यसलाई चलाउने 

मु य स चालकह को त यलाई  िन निलिखत सारणीबाट अझ प  बु न सिक छ -        

 
होटलको नाम े  यानेजर 

बोिल य ू कमिसयल रोड िमसेस केली 
यारेट्स से ट् माउ ट ि लजे ट 

रोड यानेजर हाउस 
- 

म म कमिसयल रोड िम टर याहोनी 
जे. याडो िलिमटेड कमिसयल रोड - 

बेिल य ू कमिसयल रोड िमसेस केली 
यारेट्स से ट् माउ ट ि लजे ट 

रोड यानेजर हाउस 
- 

जे. याडो िलिमटेड से ट् माउ ट ि लजे ट 
रोड यानेजर हाउस 

-  

पाक होटल िमडो याङ्क रोड - 
रकभाइल (दी ा ट) हम स रोड िम टर याहोनी 

वूड या डस अफ काट् रोड - 
 बोिडङ हाउस  

अडा िभ ला अबजभटरी िहल िमसेस सी. टी. 
िकरबे 

एिलस िभ ला माउ ट ि लजे ट रोड - 
अ नाडेल काट् रोड िमसेस या टर 

िवटहड हाउस मेके जी रोड िमसेसआइ. टूवाट 
यारोिलना िभ ला कचहरी रोड - 
एल ए पारा जा कचहरी रोड िमसेस से स 

फन कटेज पो ट अिफस रोड िमसेस रो 
हेयाबलक् हाउस अ या ड रोड िमसेस याक 

ला रोची कचहरी रोड िमसेस डीसूजा 
मोस याङ्क काट् रोड िम टर ए. जे. 

ट्या टोन 
 
१२८. ई. सी. डोजी, सन् १९८९, ए क साइज िह ी अफ द दाज िलङ िडि ट    
        िस स्  1835, पूववत,् प.ृ स.ं २७ ।         
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िवशेष गरी १८ औँ  शता दीको म य अविधदेिख नै दाज िलङलाई एउटा खु ला यापा रक के को 

पमा अङ् ेजह ले योग गद आएको बु िझ छ । दाज िलङ े बाट यपारको नाममा 

अङ् ेजह ले मू य पमा िचया-उ ोग, होटल यवसाय, िस कोना खेती, िव ालय आिद गरेको 

पाइ छ । यससमय उनीह ले ित बत, भूटान आिद देशमा िसि कमको मागहँदै नेपालितर पिन 

यापा रक स पक कायम गरेका िविभ न त यह बाट जानकारी पाइ छ। मूलत: यससमय 

दाज िलङमा रहेका अङ् ेजह लाई िसि कमको माग हँदै ित बतबाट घोड़ा, गाई, भेड़ा, नून, 

चौरीको पु छर आिद थोकह  ा  ह यो भने यता दाज िलङदेिख ित बतमा लुगा-फाटा, सुत , 
छाला, रङ्ग, छाता, यालका फमाह , ऐना, ला टेन इ यािद पठाइ यो । १२९  यसबाट दािजिलङ 

पहाडमा घोड़ा, गाई, भेड़ा आिद अ य देश तथा ित बतबाट याइएको हो भ ने बिुझ छ । 

िबि शकालीन दािजिलङमा नेपालिसत पिन आदश यापा रक स ब ध रहेको मािन छ । यससमय 

नेपालबाट दािजिलङमा िनयात ग रने थोकह मा सुत , नून, म ीतेल, अ नका िबऊह , काँसका 

वतनह  अिन ताँबा मुख िथए भने आयात ग रने थोकह मा बा ा, सु ँगु र, भेड़ँा, भसी, परेवा, िघउ, 
फलाम, क बल, सुितका समानह , चामल, दाल इ यािद मुख िथए । १३०  मू य गरेर दािजिलङ 

पहाडी े को हावा-पानी रा ो भएको कारण बा ा, सु ँगु र, भे ँ ड़ा, भसी, परेवा, िघउ, चामल, दाल 

आिद मािनसलाई दैि दनी जीवनमा चािहने आव याक खा य - पदाथ अ य देशितर अङ् ेजह ले 

पठाइएको मािन छ । अठारौ ँशता दीको म यकालदेिख दाज िलङ भेकमा अङ् ेजह ले सव थम 

वा प चिलत रेल (Darjeeling Himalayan Railway- DHR) चलाउने प रक पना तयार    
 

१२९. भावना राई, सन् २०१४, िह ी अफ द दाज िलङ िहमालयन रे वे ए ड इट्स सोिसयो –   
         इकोनिमक इ या ट अन दाज िलङ (1880-1999), अ कािशत शोध थ, िडपाटमे ट अफ िह ी,  

         उ र बङ्ग िव िव ालय, प.ृ  स.ं ३९ - ४० ।    
१३०. भावना राई, सन् २०१४, िह ी अफ द दाज िलङ िहमालयन रे वे ए ड इट्स सोिसयो –   

         इकोनिमक इ या ट अन दाज िलङ (1880-1999), पूववत,् प.ृ  स.ं ३९ - ४० ।       

 
    

द लेिबिनथ अ या ड रोड - 
 े - घूम  

बाला याभा 
होटल 

ओ ड िमिलटेरी 
रोड 

- 

 े - खसाङ  
यारे डा होटल काट् रोड िम टर एच. एच. 

पेल 
वुड िहल लब रोड िमसेस ासेस 
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पारेको हो । य  पमा यो रेलको सु वात दािजिलङ पहाडको पयटन े को िवकास भए तापिन 

अ य  पमा यापारको एउटा माग िथयो । एकाितर िचया उ ोग र यापारको े मा एक ीय 

लुट र शोषण गन प केका अङ् ेजह ले आ ना पयटन यवसायलाई फ टाउन ेउ े यमा यस रेलको 

प रक पना सोचेको मा न सिक छ । दाज िलङको पहाड़ी े मा रेल मागको िनमाणको िज मावारी 
कलक ाको मेसस गीले डस अरबुथनोट नामक क पनीलाई िदएको िथयो । १३१ यस क पनीको 

सि यतामा दािजिलङ पहाडको िविभ न ठाउँमा रेलको िलकह  िवछाइएको मािन छ । यस बाहेक 

बाटा-घाटा, रेल माग, टेशनह को िनमाणमा चािहने मजदु रह  खो ने क या ट ितनताक 
कलक ाको हबट् मसे अिन थोमस िमचेलको क पनीलाई िदएको िथयो । १३२  यसरी िचयाको 

खेतीमा सरदारको मा यम मजदु रह  बटु ने काय झ रेल मागको िनमाणमा पिन य ता कपनीह ले 

थानीय मािनसह को सहयोगमा मजदु रह  भेला गरेको बु िझ छ ।     

 दािजिलङको ती धारे (तीनधा रया) िनवासी  चारका बाजे रबीलाल चार (५० वषस म 

दाज िलङ िहमालयन रेलका कमचारी रहेका) अिन िपता के. बी. चारमाफत ा  जानकारीअनुसार 

रेल मागको कायमा मजदु र भेला गन ठेका ितनताक सुवेदार जङ्गवीर छे ी अिन उसको भाई 
धमलालले िलएका िथए । १३३ यससमय रेलमागमा मजदु री गनह मा िवशेष लो ने मािनस, 

आइमाइ अिन बालकह  पिन ह थे । उनीह  अिधकाङ्श नै िभषण वन जङ्गलले ढािकएको 

दाज िलङ पहाड़का अितनै किठन र दु गम डाँडा-काँडाह मा काय गदा िविभ न ाकृितक कोपको 

िशकार ब नु  परेका त यह  पिन भेिट छन ् । पी. के. आलेअनुसार सन् १९७० देिख १९८० को 

दशकमा रेल मागको िनमाण अविध ती धारेदेिख केही परितर अवि थत पगलाझोड़ामा पहाड़बाट 
झरेको ढुङ्गाले िथचेर काट रोडमा दु इ जना मजदु रह को मृ यु  भएको िथयो । १३४  

 अतः आिथक अभावको वा यतामा आ नो यानको समेत पवाह नगरी ितनताक कु लीह ले 

य तै िविवध सम याह को स मु िखन ब नु  परेको देिख छ । 

ि िटशकालीन दाज िलङमा नेपाली िमकह ले आ नो अद य साहस र मको भरमा सन् १८८० 

देिख सन् १९१५ िभ मा रेल माग िवछाइएको मािन छ । यो रेल माग िसलगड़ीदेिख दाज िलङ हँदै 

गेल खोलास म िवछाइएको िथयो । दािजिलङ पहाडमा वा पले च ने यो सानो रेललाई िसलगड़ी- 

देिख दाज िलङ अिन गेल खोलास म लान सफलता पाएका त य िन निलिखत साराणीबाट प  

हँदछ – 

             
१३१. टेरी मािटन, सन् २००६, द आइरन शेपा दाज िलङ ए ड इट्स रमाकबल रे वे, युनाइटेट िकङ्गडम,  

                              प.ृ स.ं ३८ – ३९ ।        
१३२. स जय िव ास र समीर रोका, सन् २००७, दाज िलङ थ ए ड िवयो ड, दाज िलङ, प.ृ स.ं २४ ।  

१३३. िमित - २०- ०१-२००९ को िदन ी  चारिसत राजबाड़ी तीनधारेि थत वहाँको नीिज वास थानमा  

         भएको वातालापबाट ा  जानकारी ।      
 १३४. पी. के. आले, सन् १९९३, मुनाल, नेपाली जनल, दाज िलङ, प.ृ स.ं ३६ – ३७ ।         
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तािलका- ४ १३५     

 

 दािजिलङ पहाडमा रेलमागको चलाचल पूण पमा शु  भएपिछ अङ् ेजह लाई आिथक 

मुनाफा आजन गन ठुलो ोत नै हात लागेको मा न सिक छ । यो आिथक मुनाफा उनीह ले 

संसारका िविभ न कुनाबाट दाज लङ घु न आउने पयटकह माफत् आजन गन गथ । तर यसको 

तुलनामा रेलमा मजदू री गथ थानीय नेपाली िमकह को आिथक अव था भने सोचनीय िथयो । 

सन् १९४२-४५ को अविधस ममा पिन छः आनादेिख सात आनाको िम ीले पाउने रोजको भरमा 

आ नो प रवारको भरण पोषण गनु  प य  । ि िटशकालीन दाज िलङको रे वे िवभागका त कालीन 

सुपे रटे डे ट जे श शको अिधन िफटर हे परको पदमा काय गरेका तीनधा रया िनवासी ८३ वष य 

बा रक काि मरीसङ्गको अ तवाताबाट ा  जानकारीअनुसार यससमय शिनवार आधा बेला   

 
१३५. सन् १९६८, िमिन ी अफ रे वे, स लीमे ट टू द िह ी अफ इ डीयन  रे वे, िह ी  अफ   

         िडफङ् ट रे वे, रे वे वोड, गभनमे ट अफ इ डीय, (रे ववेोड), प.ृ स.ं १३५ ।               

  रेलको माग  िनमाणकाय पूण भई रेलमाग 
खुलेको साल 

िक. मी.  

िसलगड़ीदेिख 
खसाङस म 

२३-०८-१८८१ ५१·०९ 

खसाङदेिख 
सोनादास म 

०१-०२-१८८१ १५·२९ 

सोनादादेिख घुमस म ०४-०४-१८८१ ०९·४५ 
घुमदेिख 
दाज िलङस म 

०४-०७-१८८१ ०५·८४ 

दाज िलङदेिख 
दाज िलङ बजारस म 

१६-०६-१८८५ ०·४० 

 
 

 
 

ज मा –  
८२ ·८८ 
 

िट टा यालीदेिख 
िब तार – 
िसलगड़ीदेिख 
सेभोकस म 

१६-०३-१९१४    - 
 

सेभोकदेिख 
िसभाङस म 

०१-०५-१९१५ 
 

   - 

िनयाङदेिख 
गेलखोलास म 

२१-०९-१९१५ ज मा – 
४६ · ८१   

   



१६० 
 

काममा जानु  प य  भने आइतबारको िदन काम ग रयो भने पिन यसको हािजरा नेपाली िमकह ले 
पाउँदैन िथए । १३६  यसरी िदनभरी काय गरेर पिन यस कामको मू य वा रोज नपाउँनु  अङ् ेजह को 

िथचोिमचो मा न सिक छ । यित मा  नभएर तीनधारे उ च िव ालयको भूतपूव धान अ यापक जे. 

बी. गु ङबाट ा  जानकारीअनुसार िबि शकालीन दािजिलहका गाँउ घरमा कतै मरौ परे यहाँ  

समािजक जनिव ासको आधारमा झाँ  नचाई िच ता ग रएको थाहा पाए अङ् ेज 
अिधकारीह बाट गितलो ह काई समेत नेपाली िमकह ले झे नु  प य  । १३७ यसरी ि िटशह को 

औपिनवेिशक वच वको अिधन ितनताकको दाज िलङको जन-जीवनले आिथक अभाव त 

जीवनको किठ याई ँ िसतै आ नो सामािजक अिधकारह को उपभोगदेिख पिन वि चत ब नु  परेको 

िथयो भ ने कुरो बु िझ छ ।     

 

४. ३ िन कष-      

  यस कार औपिनवेिशक स दभमा दाज िलङलाई अ ययन गदा देखापरेका कुराह लाई  बु ँदागत 

पमा िन न कारले रा न सिक छ -     

● ि िटशह  पूवनै सन् १७८८ देिख १८१६ स म ायः अ ाइस वष दाज िलङ पहाड़ी े  

नेपालको अिधनमा पन गएको भ-ूभागको पमा रहेको िथयो । य  र परो पमा नेपाल, 

ित बत, भोटाङ, िसि कम र त कालीन ि िटश भारतमाझ चलेका वष स मका राजनैितक, 

कूटनैितक, साम रक दावपेच र सङ्घषह नै दाज िलङ गठन ि याको अ यतम उपादान िथए भ ने 

तीत ह छ ।     

● सन् १८२८-२९ ितरै िततिलया सि धको शतअनुसार नेपाली र िसि कममाझ भएको झगड़ा 

िमलाउन अङ् ेज अिफसर य या टन लोयड र ा ट दाज िलङ ि थत चुङथुङको बाटो हँदै 

‘दोजिलङ’ नामक पुरानो गोखाली ग ड़ामा ६ िदनस म बसेका िथए । यसरी दाज िलङको सुर य 

डाँड़ामा या टन लोयडको नजर ला नु  नै यस े को भिवत य लेिखनु  बराबर िथयो भ ने बु िझ छ ।  

 व तुतः यसै मणको कारणले िसि कमले दाज िलङ गुमाउनु  परेको िथयो । यस े को 

ाकृितक सु दरता र आ नो मुलुक बेलायतको झ वा य द हावा-पानीदेिख अङ् ेजह  औिध 

मु ध भएका थाहा पाइ छ । दाज िलङलाई ा  गन उ े यले िविवध षड़य ह  र दै त कालीन 

िसि कम ज तो सानो मुलुकका राजामािथ ललाइ-फकाइ र परो  चापह  सृि  गरी िम ताको 

सौज यपूण नाटक रचेर सन् १८३५ मा िसि कम राजाबाट वा थय उपचारकालािग एउटा   

  
१३६. िमित ११-०२-२००९ को िदन कृकेट बजार  तीनधारे, दाज िलङ, िनवासी, ी बा रक काि मरी  

         सङ्ग उनको वासगृहमा िलइएको अ तवाताबाट ा  जानकारी ।      

१३७. िमित १२-०२-२००९ को िदन तीनधारे, दाज िलङ िनवासी ी जे. बी. गु ङ, (भूतपूव धान -  
         अ यापक- तीनधारे उ च र मा यिमक िव ालय) सङ्ग ग रएको वातालापबाट ा  जानकारी ।        
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सेनोटेरयम बनाउने परामश (िडड अफ दाज िलङ ा ट) पाउन साथ दाज लङलाई उपिनवेशक 
अङ् ेजह ले आ नो हात पारेर नै छाड़ेका िथए भ ने थाहा पाइ छ ।        
 यसरी औपिनवेिशक वातावरणमा दाज िलङको प-रेखा तय हँदै अिन यहाँको जन जीवनको 
दैिनक रोजी रोटी तथा जीवन यापन शैलीमािथ समेत गिहरो असर पानुमा मु यतः िन न ा तह  
उ लेखनीय रहेका मा न सिक छ । ती हन् - 

● उपिनवेशक अङ् ेजह ले बाइबल बोकेर भारतीय उपमहाि पमा पसी धम-सं कृित र भुका 
नाममा पराधीनताको जालो बुनेका देिख छ । यसको प रणाम व प स पूण भारतमािथ राज गन 
कुिटल अङ् ेजह  सफल बनेको थाहा पाइ छ । यसै घटनाच को जाँतोमा ि िटशकालदेिख नै 
िपिस दै आएका दािजिलङमा पिन अङ् ेजी उपिनवेशवादी षढ़य को कारण व प यहाँको रहन-
सहन, भाषा-बोली, सं कार तथा पिहरन आिद े मा समेत देिखएका भावह  ि िटश 
औपिनवेिशक वच वकै प रणामका पमा रहेका थाहा पाइ छ ।       

● सन् १८३० स म स पूण पमा जङ्गलले ढािकएको दाज िलङमा सन् १८३९ ितर इि डयन 
मेिडकल सिवस तथा नेपालको रेिजडे ट डा. या बेल दाज िलङको सुप रटे डे ट िनयु  भएर 
आएपिछ ितनकै िवशेष अगुवाइमा सन् १८४० मा दािजिलङको िविभ न े लाई ढाँचागत पमा 
फाँड़फूड़ ग रने काय सु  भएको हो । यसरी ि िटशह ारा ायोिगक परी णको पमा शु  
ग रएपिछ यावसाियक पमा दािजिलहमा ‘िचया खेती’ को आर भ ग रएको देिख छ । पिहलो 
कमान आलुबारी यसपिछ लेबोङ हँदै सन् १८५९ मा धो े अिन १८६० देिख ६४ स ममा िगङ, 
अ बोटे, तकदाह, फूबिछ रङ, बदमताम, मकैबारी, पा दाम आिद थानितर खेती सु  ग रएको थाहा 
पाइ छ ।  

● सन् १८४१ ितरै ‘ ीि यन धम’ चार सारको उ े य बोकेर िमशनरी िविलयम टाट अिन 

जमन धम चारक सी. जे. िनबेल, अझ पिछ सन् १८६९ मा याकफलनको दाज िलङ आगमन 

भएर गयो । यहाँको अिशि त र अभावले त समाजमा शैि क योित िफँजाउने िनहँमा बाइबलीय 

िश ाको चार र सार लगायत अङ् ेजी सं कारह  पिन जनमानसमा फैलाउने काय 

अङ् ेजह बाट भएका जा न पाइ छ ।  

● सन् १८८१ मा िसधा सोझा कु ली मजदु रह को खुन पिसनाको दाज िलङ पहाडको घना 

जङ्गलह  फाँड़दै िसलगड़ी, तीनधा रया, खसाङ हँदै दाज िलङ पहाड़मा वा पचािलत सानो रेल 

अथात् ‘टोय- ेन’ पुयाउन अङ् ेजह  सफल भएका िथए । अतः यीनै कायह को गितशीलताले 

यहाँको जन-जीवनको आिथक, सामािजक, शैि क, धािमक अिन राजनैितक आिददेिख िलएर 

शासन त  र यापार वािण य समेत े मा भािवत तु याउँदै औपिनवेशीकरणको बिलयो 

पृ भू िमको िनमाण हन थालेको देिख छ ।  

● दाज िलङ पहाड़ी े मा वत तापूव कमानका अङ् ेज यानेजरह ारा िचया खेतीको मा यम 

ग रएको चरम शोषणिभ  थानीय मािनसह  भने कु ली-मजदु रीको पमा शोिषत ब नु  परेको 
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िथयो । 

● ाकृितक स पदाको नीिज उपभोग, वैयि क वाथ लाभको िनि त यवि थत तु याएको 
पयटक य यव था र वा य के ह  आिदको उपभोगदेिख भने थानीय मािनसह  कोश  टाड़ा 
रहन वा य िथए । उनीह  िविवध सम याह को स मु िखन ब नुपरेको देिख छ ।    

● आिथक अभावले त जीवनमा झन् ‘ह ाबाहर’ ज तो अमानवीय सजायको िशकार नेपाली 
िमकह  ब नु  परेको िथयो । य िप, वत ो र पिछ यस े का वािस दाह मा िव तारै 

िशि तह का सङ् या बढ़ेर गएको जा न पाइ छ ।  

●  समाजमा िशि तह को सङ् यािसतै िविभ न सामािजक सङ्घ - सं थाह को थापनाले गदा 
पिन मािनसह मा  िश ा, भाषा, सािह य र सं कृित अिन राजनीितको े तफ जाग कता उदय 
भएर गएको तीत ह छ ।  

 मूलतः दाज िलङको ि िटश औपिनवेिशक कालमा देिखएका आिथक, सामािजक, शैि क 
शोषणका प ह  नै पिछ आएर दाज िलङ भेकका यसताकका सािहि यक रचनाह का िवषय 
व तु  बनेको पाइ छ । यसरी दाज िलङ े लाई औपिनवेिशक प रिधिभ  जोखेर लेिखएका 
अिधकांश कथा र उप यासह मा दाज िलङ्गे नेपाली समाजले भो दै आएको कमाने जीवनको 
सजीव िच ण, िचया मजदू रवगमािथ अङ् ेजी यानेजरह को अ यचारपूण शासन यव थाको 
वणन, जीवन िजउनुलाई चािहने आव यक सामािजक हक तथा अिधकारह को ाि को िनि त 
उठाइएका आवाज, जाितगत िकनारीकरणको घोर िवरोधको वर मुख रत भएका त यह  
प रलि त छन् । यसरी आ ना ग ा यानह कामा यम दाज िलङमा ि िटश औपिनवेिशकरणको 
झलकह लाई सजीव िच ण गन भारतीय नेपाली ग ा यानह मा इ  सु दासको थान पिहलो 
लहरमा रहेको मा न सिक छ ।             

   

 ४.४ इ  सु दासका यि व  

 ४.४.१ ज म        

 इ  सु दासको ज म २२ से टे बर १९१८ मा आइतबारको िदन तदानुसार ७ गते असोज िव. स.ं 
१९७५ मा दाज िलङको िसपाहीधुरामा भएको िथयो । १३८ उनको िपताको नाउँ स तवीर सु दास 

अिन माताको नाउँ बालुमाया सु दास िथयो । कितपय समालोचकह ले इ  सु दासको आमाको 

नाम िभ न िभ न ै रहेको मानेका छन् । अिवनास े  र राजकुमार छे ीले उनको माताको नाउँ 
बालुमाया सु दास नरहेर वेदमाया सु दास रहेको बताएका छन् । १३९  तर सु दासको पा रवा रक सु ले 

िदएको जानकारीअनुसार इ  सु दासको माताको नाउँ बालुमाया रहेको अिन सु दास माता-िपताका  

 
 
१३८. अिवनाश े , (स पा), सन् २००७, आधुिनक भारतीय नेपाली कथा, लिलतपुर, प.ृ स.ं २६१ । 
१३९. राजकुमार छे ी, सन् २००९, िसजनाको समावलोकन, दाज िलङ, प.ृ स.ं १५६ ।        
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 नौ जना स तानम ये जेठा स तान िथए १४० भ ने जा न पाइ छ ।  

 

४.४.२ बा यकाल र औपचा रक िश ा     

 इ  सु दास स प न, िशि त एवम् सं का रत प रवारमा ज मेका िथए । यसैकारण उनले 

बा यकालदेिख नै िश ा आजनको असल अवसर पाएका िथए । सु दासका िपता स तवीर सु दास 

िश ा ेमी एवम् अ याि मकता ित िच रा ने उ च अिभलाषी कुशल यापारी िथए । उनक  प नी 

बालुमाया सोझी सरल वभावक  िथइन ्। िपता स तवीर सु दास आफै िशि त भएकाले स तानलाई 

िश ा-दी ा िदनुपन उ रदािय वदेिख िवमुख िथएनन ्। यसरी िश ा ित िच रा ने आ ना बाजे र 

िपताको भाव इ  सु दासमा श तै परेको िथयो । उनको औपचा रक िश ाको ार भ आ नै गाउँ 

(िसपाहीधुरा) को कट्िमसन लोअर ाइमेरी कुलबाट सन् १९२५ मा सु  भएको िथयो । केही 

कालपिछ स त अ फ सस् कुलमा उनी भना भए । पढ्नमा अ य त मेघावी भएकाले उनले िमडल 

इङ्ि लस कलरिसप परी ामा सम  दाज िलङ िज लाबाट थम भई मािसक ४ िपयाँको 
छा वृित समेत पाउँने गरेका िथए । १४१  अतः चार वषस म यो छा वृित ा  हनेले  त कालीन 

दाज िलङ सरकारी उ च िव ालयमा अ ययन गनुप य  । तर उनले सरकारी उ च िव ालयमा एकै 

वष मा  िबताए । यसपिछ दाज िलङ सरकारी उ च िव ालयको छा वृितलाई ितला जली िदई 

स त अ फ सस् खसाङ कहाँ पुन: फकर आए । आफू दाज िलङ सरकारी उ च िव ालयबाट फक  

आउनुको कारण उनी आफैले यसरी य  गरेका छन् - ‘एक त स त अ फ सस् कुलमा ि िटस 

अनुशासन, सबै कुराको सु िवधा भएको, अक  कुरो दाज िलङ सरकारी िव ालयमा खे ने कुनै मैदान 
नै िथएन ।’ १४२ उनले सन् १९३६ मा नेपालीमा िडि टङ्सन िलएर थम ेणीमा मेि क उतीण गरे । 

यसपिछ मेि क िस याएर कालेबुङको एस. य.ु एम. आई कुलकहाँ भना भए । यसरी उनको 

औपचा रक िश ा सन् १९४० को दशकितर आएर समा  भए तापिन उनले सािह य र िश ा 

अ ययन ितको लगाऊलाई भने यथावत नै राखेको थाहा पाइ छ ।  यसका अित र  उनले सानै 

उमेरदेिख आ ना बाजे-बो यूबाट नेपालीका ठेट मौिलक श द, तु का, सवाई श त सु ने अवसर 

पिन ा  गरेका हनाले यसैको प रणाम व प उनको नेपाली भाषा सािह य ित अझ झु काऊ बढेर 

गएको मा न सिक छ । अझ पिछ गएर आ ना अ ज सािह यकारह  सूयिव म वाली, धरणीधर 

शमा कोइराला र पारसमिण धान ज ता ल ध िति त इितहासकार, सािह यकार, याकरणकार  

 
१४०. िमित २९.०६.२०१५ (सोमबार) को िदन इ  सु दासको आफ त ी जगत सु दास सालबाड़ी  

         िनवासीसङ्ग ग रएको वातालापबाट ा  जानकारी ।   
 १४१. इ  सु दास, सन् २००३, ‘जीवनमा कसैको चापलुसी मैले ग रनँ’, ि या, वीरभ  काक डोली (स पा.), 

                             वष १७, अङ्क २७, गा तोक, िसि कम, प.ृ सं  १९९ ।        
                     १४२. इ  सु दास, सन् २००३, ‘जीवनमा कसैको चापलुसी मैले ग रनँ’, ि या, वीरभ  काक डोली (स पा.),   

         पूववत,् प.ृ सं  १९९ ।           
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तथा िश कह का संसगमा आएपिछ उनको अ तिनिहत ा यि वले अझ बढी फ टाउने मौका 

पाएको देिख छ । यसरी भौितक िश ा सङ्गै सन् १९४० को दशकितर अ या म े मा पिन 

पू यनीय यि व वामी बु ान दका संसगले उनको जीवनमा अ य त गिहरो भाव पारेको  

िथयो । उनले यस िवषयमा काला तरमा अझ गिहरेर अ ययन, मनन, र िच तन् गन सुअवसर ा  

गन सकेका िथए भ ने कुरा थाहा पाइ छ । यस बाहेक उनी समकालीन िति त सािह यकारह मा 

पनारायण िसंह र िशव कुमार राईका सािह य िसजनाबाट पिन केही हदस म भािवत िथए साथै 

वदेशी सािह यकारह का अित र  उनको सािहि यक अिभ िचमा अ तराि य भाव पिन परेको 

िथयो भ ने कुराको जानकारी पाइ छ ।   

 
४.४.३ वा ययन      

 सन् १९४० को दशकितर आ नो औपचा रक िश ालाभको समय िसि ए पिन इ  सु दासले 

आ नो मातृभाषा नेपाली बाहेक अङ् ेजी, िह दी, बङ्गला सािह यको वा ययनलाई जारी नै 

राखेका िथए । अङ् ेजी र बङ्गला भाषामा उनको खु बै रा ो दखल रहेको िथयो । यसैले उनी सफल 

अनुवादकको पमा पिन प रिचत छन् ।  

 सु दासको िपताले उनलाई अङ् ेजी भाषा पढाउनका िनि त घरैमा िश क समेत िनयु  

ग रिदएका िथए । यसरी बु िनयादी तरदेिख नै अङ् ेजी भाषामािथ रा ो दखल भएकाले पिछबाट 

उनले िव  िस  महान सी कथाकार िलयो टा सटयका कथाह को नेपाली भाषामा 

सफलतापूवक अनुवाद गरेको पाइ छ । यसबाहेक बङ्गला भाषा सािह यका ाता भएका हनाले 
उनले बङ्गला सािह यकार सुकुमार सेन ारा िलिखत बङ्गला सािह यको इितहास लाई 

नेपालीमा अनुवाद गरेका िथए । यसबाहेक पि डत जवहरलाल नेह ारा िलिखत लेटस म 

फादर टु हीज दटर (सन् १९२९) लाई ‘िपताको प  छोरीलाई’ (सन् १९५०) शीषक िदएर  

अङ् ेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका छन् । सु दासलाई वयम् वामी बु ान धको 

संसग ा  भएको हँदा िवशेष धािमक पु तकह का अ ययन ित पिन उनको गिहरो लगाव रहेको 

िथयो भ ने थाहा पाइ छ ।  

  
 ४.४.४ दा प य अिन पा रवा रक जीवन     

 इ  सु दासले शाि तमाया सु दाससगँ िववाह गरेपिछ स तानका नाममा उनीह बाट तीन जना 

बािलकाह को ज म भयो । यी तीनजना छोरीह मा मैले उनको जेठी छोरीको नाम ीमती गाय ी 

सु दास, माइली छोरी ीमती वस ती गीता सु दास अिन का छी छोरी सु ी जय ती सु दास िथयो ।  

जेठी छोरी र माइली छोरी िववाह भएर आ-आ नै वैवािहक जीवन यतीत ग ररहेका छन् भने का छी 

छोरी अझैस म अिववािहत रही ए लो जीवन िबताइरहेक  िछन् । स तानका पमा छोरो होस् भ न े

चाहना रा दा रा द ैतीनजना छोरी भएकामा पिन सु दास आ नो पा रवा रक जीवनदेिख स तु   
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रहेका देिख छन् । दा प य जीवनका सुखमय िदनह मा आ नी प नीको अगावै मृ युले भने उनी 

केही समयस म िवि  िथए भ ने थाहा पाइ छ ।      

   
 ४.४.५ पेसा   

  नातक तहस मको िश ा समा  गरेप ात इ  सु दासले दाज िलङ कचहरीमा एक साधारण 

िकरानीको पदमा िनयु ि  पाए पिन पिछ गएर रासिनङ अिधकारीको पदमा पदो नित पाएका जा न 

पाइ छ । झ नै दु ई-चार वष यस पदमा रहेपिछ सन् १९४८ मा िडि ट पि लिसटी अिफसरको 

पमा उनको पदो नित भएको देिख छ । यसपिछ सन् १९५५ मा पि म बङ्गाल सरकार अधीन 

शासिनक िवभागमा उ च पदािधकारी तथा थम ेणीका यायधीशको पमा उनले काय गन 

थालेका थाहा पाइ छ । यसरी पिछ साड़े पैतीस वषस म काय गरेपिछ १ अ टुबर सन् १९७५ 

सालमा उनले अवकाश हण गरेको थाहा ला छ ।   

   

 ४.४.६ देहवासन     

 इ  सु दासले सन् १९३६ देिख नै अनवरत पमा नेपाली सािह य र कलाको साधना गरेका     

हन् । सन् १९३६ देिख मृ यु  पय त सन् १९७५ स म नेपाली सािह यका एक अथक साधक बनेर 

उनले आजीवन नेपाली सािह य र कलाको उ थान गरेको पाइ छ । उनको ज मथलो दाज िलङको 

खरसाङ महकुमाको टुङि थत िसपाहीधुरा गाउँमा भए पिन सरकारी सेवाबाट अवकाश हण 

गरेपिछ इ  सु दास आ नो पैतृक घर नफक  दाज िलङ सहरको निगचै पन िहलकाट रोडि थत 

मेरीिभ लामा आ ना प रवारिसत थायी पले ब न थालेका िथए । यसरी सरकारी सेवाबाट 

अवकाश भएपिछ वत  जीवन यितत् ग ररहेका सु दास उमेरले धेरै पाको भएको कारण अचानक 

अ व थ भए । यसथ उनलाई उपचारका िनि त दाज िलङ शहरि थत युमा निसङ होममा भना 

ग रएको िथयो । तर यहाँ पिन उनको वा यमा केही सुधार नआएको कारण २६ अ ेल २००३ मा 

उनलाई उपचारका िनि त िसलगढीि थत नथ बेङ्गाल निसङ होममा पु  याइयो । आ नी वा नीको 

धेरै समय पिह यै िनधन भएपिन एकपाखे जीवन झे दै आएका सु दासलाई मधुमेह रोग लागेको  

िथयो । पिछ यही रोगले चापेको हनाले उ  रोगिसत लड़दा-लड़दै उनले ८५ वषको उमेरमा १० मई 

सन् २००३ को िबहान ७ : ३०  बजे सोही निसङ होममा उपचारािधन अव थामा आ नो जीवनको 

अि तम िनः ास िलएका िथए ।     

 
 ४.५ इ  सु दासको वाभािवक यि व    

 सािह य एवम् शासनका े मा समान पले नाम कमाउने दाज िलङका थोरै नेपालीह म ये 

इ  सु दास पिन एक मुख यि व हन् । युवाअव थादेिख नै दाज िलङमा थािपत रामकृ ण 

वेदा त आ मको सद य रहेका सु दास थानीय नेपालीह का नैितक र धािमक उ नयनका लािग 
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अ य त स य कायकता रहेका िथए । उनी द  िच ले लािगपन एक कमठ समाजसेवी पिन िथए । 

इ  सु दासको अ ययन गन शैली पिन िभ दै कारको रहेको पाइ छ । उनी शीरमा बुनेको टोपी, 

कालो कोट र आँखामा च मा गलाई कुनै ऋिषले तप गरे झ मु ि त् आसनमा यानम न भई पढ्ने  

गदथे । ितिदन रेिडयो साथमा िलई िबहान-बेलुक  बी. बी. सी. समाचार (ि िटश बोडकाि टङ 

यूज), थानीय समाचार सु ने उनको आदत िथयो । आ नो घरिभ  कोठाका िभ ाह मा 

ीरामकृ ण परमहंस, शारदा देवी अिन वामी िववेकान दका िच ह  ह थे । रामकृ ण परमहंससँग 

उनी अ य त भािवत िथए । स भवतः उनै महान् पु षबाट दी ा व प ा  धािमक वृित धारण 

गन सु दान िन दा र यि गत् शङ्सादेिख धेरै टाढ़ा िथए । सु दास किह यै मद् पान नगन अ य त 

वािभमानी र अनुशािसत यि वका धनी िथए भ ने त यह  उनको पा रवा रक सु ह बाट जा न 

पाइएको छ ।      

   
 ४.६ इ  सु दासको सािहि यक यि व      

 सािह य सृजनको े मा इ  सु दासले कथा र उप यास लेखनमा िवशेष िसि  कमाएका छन् । 

तर उनले िनब ध, अनुवाद आिद िविवध िवधाह मा पिन कलम चलाएको पाइ छ । उनका 

रचनाह  यससमय कािशत हने िविभ न प -पि काह  ज तै ‘प रवतन’, ‘खोजी’, ‘िदयालो’, 

‘युगवाणी’, ‘ ीित’, ‘ ितिब ब’, ‘सङ्गम’ आिदमा कािशत भएका छन् । उनका रचना- 

कृितह को अ ययन र िव ेषण गदा उनी बल क पना शि  भएका एकजना सृजनशील 

सािह यकारका पमा देखा पछन् । यसबाहेक अनुवादक अिन जीवनी लेखकको पमा पिन उनको 

अलग पिहचान रहेको पाइ छ । बह ितभाका धनी इ  सु दासको कलम सािह यका िविवध 

िवधाह मा चलेका थाहा पाइ छ ।अतः सृजनिशलता र रचना मकता ज ता गुणह ले सािह यकार 

इ  सु दासलाई नेपाली सािह यका फाँटमा एक छु ै थान रहेको साधकको पमा िच न सिक छ ।  

 
  ४.६.१ किवको पमा         

 सन् १९३७ मा कालेबुङको एस. य.ु एम. आई. िव ालयको िव ाथ  छँदा इ  सु दास का य 

लेखनतफ लागेका भए तापिन उनी सफल किव भने ब न सकेनन ् । अ य िवधाको तुलनामा उनले 

किवता े मा थोरै कलम चलाएको देिख छ । उनले ज मा तीनवटा किवताह  लेखेका छन् ।  
उनको पिहलो किवता सन् १९८६ मा ‘बाघ पवतमािथ’ शीषकमा सािह य सङ्केत पि काको वष 

१७, अङ्क १७, नेपाली सािह य अ ययन सिमित, कालेबुङ ारा कािशत भएको िथयो ।  दो ो 

किवता ‘तुफानग जमा एक िदन’ िदनाङ्क १७ अ ेल १९६३ मा रचेको भए पिन पिछ सन् १९८७ 
मा ैमािसक पि का वशालुको अ टुबर-िदस बरको अङ्क घुम ारा कािशत भएको पाइ छ । 

यसरी नै इ  सु दासको ते ो किवता ‘िवनित’ ४ फरवरी सन् १९९० मा िहमालचुली दैिनक 

िसलगढ़ीबाट कािशत भएको पाइ छ । यी तीनैवटा किवताह लाई सङ्कलन गरेर सन् १९९९ मा 
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िविवध लेखह को सङ्कलन सािह य-धारा काशन भएको हो । १४३ यस कृितको काशन पिछ 

सु दासलाई एक किवको पमा पिन िचिनन थािलएको मा न सिक छ ।    

 
४.६.२ कथाकारको पमा       

 नेपाली कथा सािह यमा भखर मा  आधुिनकताले वेश गरेका समयमा इ  सु दास कथा 

लेखनमा लागेको मािन छ । उनका कथाह  सङ् या मक ि ले धेरै नभए पिन कथाका रताका 

ि ले ती उ कृ  कथाह  ब न पु गेका छन् । भारतीय नेपाली कथा सािह यलाई सृजना मक े मा 

िवकािशत माग तफ उचा नमा कथाकार इ  सु दासको योगदान मह वपूण रहेको छ । आफू 

दाज िलङ सरकारी महािव ालयमा अ ययनरत् छँदा सूयिव म वाली, धरणीधर शमा कोइराला र 

पारसमिण धान ज ता कमठ र यो य गु ह को छ छाँयामा इ  सु दास रहेका िथए । उनीह को 

ेरणा एवम् ो साहन पाएर उनी सािह य लेखन े मा लािगपरेको मा न सिक छ । कथाकार 
सु दासको पिहलो कथा चामलको महँगी हो । तुत कथा बनारसबाट कािशत हने युगवाणी 

पि कामा सन् १९४८ मा कािशत भएको िथयो । १४४  उनको यस कथालाई ई र बरालले 

यालबाटमा, घन याम नेपालले कथासागरमा अिन ह र साद शमाले कथाको िस ा त 

िववेचनमा पिहलो कािशत कथा मानेका छन् ।  नेपाली सािह य स मेलन दाज िलङ ारा कािशत 

स मेलन कथा सङ हको भू िमकामा स पादक यले गाड़ीमान कथालाई सु दासको थम कथा 

मानेका पाइ छ। १४५ तुत कथा गाड़ीमान सन् १९४० मा सु दासले लेखेका िथए । यसरी नै शरद 

छे ीले आ नो पु तक केही पृ ह  अ ययनकामा भने सु दासको पिहलो कथा सपनाको 

स झना नै रहेको भनेर उ लेख गरेको छन् । १४६ तुत कथा सन् १९३५ मा कथाकार सु दासले 

रचना गरेका िथए । 

 अतः कथाकार इ  सु दासको पिहलो कथा कुन हो ? भ ने िवषयमा िव ानह माझ थ रथ रका 
अवधारणा रहेको पाइ छ । तथािप कथाकार सु दासले वयं  नै रोम थन कथा सङ् हको ‘ करण’ 

लेखमा यसबारे यसरी लेखेका छन् – ‘‘ सपनाको स झना म कूले िव ाथ  हँदा लेखेको िथए ँ , 

सन् १९३५ मा । यस कथाको िवशेष मह व के छ भने आधुिनक णालीमा लेिखएको अगुवा 

नेपाली मौिलक कथा हो । मैले लेखेको िनकै वषपिछ मा  अ ले पिन कथा ले न थालेका हन ्। 
यहाँ एउटा कुरोमा िनवेदन छ- मेरो अि  लोकि य भएको कथा गाड़ीमान सन् १९४० मा लेिखएको 

हो र मेरो कथा सूचीमा यसको थान दो ो छ । तर केही नेपाली सािहि यकह ले अ ानमा यसलाई  

   

  
१४३. इ  सु दास, सन् १९९९, सािह य धारा, दाज िलङ, प.ृ स.ं १०९-११० ।     

 १४४. ल मी साद देवकोटा (स पा.), ५ अग त, सन् १९४८, युगवाणी, वष-१, अंक- २६, वनारस, ।    

१४५. पनारायण िसंह (स पा.), वष १९४०, खोजी, वष-१, अङ्क- ५, दाज िलङ ।  

१४६. शरद े ी, सन् २००६, केही पृ ह  अ ययनका, िसि कम, प.ृ स.ं ६५ ।      
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मेरो थम कथा हो भ ने भूल गरेका छन ्।’’ १४७  यसबाट पिन कथाकार इ  सु दासको पिहलो कथा 

सपनाको स झनालाई मा न सिक छ । यसरी आफू दश  ेणीको िव ाथ  छँदा लेखेको जून 

१९३६ ‘प रवतन’ मा कािशत सपनाको स झना शीषक कथालाई नै थम कथा हो भनेर 

कथाकार इ  सु दासले आफैले प  घोषणा गरेबाट पिन उनको थम कथा ‘गाड़ीमान’ नरहेर 

‘सपनाको स झना’ नै रहेको कुरो मािणत हँदछ । यसरी नेपाली कथा े मा सु दासको वेश मई 

१९३६ मा ‘सपनाको स झना’ देिख भएको बु िझ छ । यसपिछ िविभ न प पि काह मा कािशत 
कथाह लाई िलएर सन् १९६७ मा उनको थम कथा सङ् ह रानी-खोला कािशत भएको हो । 

यसमा िविवध िवषयव तुलाई समेटेर लेिखएका ज मा बा वटा कथाह  सङ्किलत छन् । तीम ये 

दसवटा कथाह  ‘रानी-खोला’ मा सङ्किलत हनु  अगावै िविवध प -पि काह ितर कािशत 
पाइ छन् । यी सङ्किलत कथाह  मैले गाड़ीमान (‘खोजी’, दाज िलङ, वष - १, अंक - ५, 

जनवरी १९४१), ाणदान (‘उ थान’, कलक ा, वष- १ अंक - ४-५, िदस बर १९४७), 

चामलको महँगी (‘युगवाणी’, बनारस, वष - १, अंक - २६, ५ अग त १९४८), िवधवाको छोरो 

(‘उ थान’, कलक ा, वष -२, अंक - २०-२१, अ टुबर १९४८), अदभूत रोग (‘ भात’, 

कलक ा, वष - १, अंक - २, अ टुबर १९५०), ऋिषला (‘ भात’, कलक ा, वष - २, अंक - १, 

से टे बर - अ टुबर, १९५१), खाजा  (‘शारदा’, काठमाड , वष - २०, सं या - ३, फा गुन - 

२०११), भिव य (‘सु केरा’, दाज िलङ,, ख - १, हाँगो - ४, अ टुबर १९६०), अनुताप- 

(‘संगम’, कालेबुङ, संकलन-१ िदस बर १९६५) आिद कािशत पाइ छन् । यी दशवटा कथाह का 
अित र  रानी खोला र िसमे ीबाट फोन कथालाई उ  कथा सङ् हमा समािहत गरेको पाइ छ । 

कथाकार सु दासको िढको सुन कथा ‘ भात’ पि काको वष - १, अंक - १०, १० जून १९५१ मा 

कािशत पाइ छन् भने मध ुशीषकको कथा ‘िदयालो’ पि काको वष - १२, हाँगो - ४४, जुलाई 

१९७१ को िवशेषाङ्कमा कािशत छन् ।   

       कथाकार इ  सु दासले सरकारी जागीरबाट अवकाश हण गरे प ात् स र र अ सीको 
दशकमा लेिखएका उनका कथाह का सङ्किलत प रोम थनलाई याम दश काशन, 

दाज िलङले सन् १९८९ मा काशमा याएको हो । कथाकार सु दासको यो दो ो कथा सङ् ह हो, 
जस अ तगत शेरिसंह गोरखा, ऐते पाइलट, िज ासु मेरा सँगी, िलिपव , माण, निलनी, 

अबला, दु बला, शि पा नारी, मूल फुटेपिछ, एउटा गाउँको कहानी, चप ाइ, िव फोटन, 

र फोर-टुए टी आिद शीषकमा ज मा बा वटा कथाह  सङ्किलत पाइ छन ्। कथाकार सु दासले 

थानीय प रवेश, वातावरण एवम् कृितका िच णमा िवशेष मह व रा ने हनाले उनका ायः सबै 

कथाह मा थानीयताको रङ्ग वा आ चिलकताको रा ो बा क  तुत भएको देिख छ । मूलतः 

पनारायण िसंह ारा देखाइएको बाटाितर लागेर आ यान ले ने िशवकुमार राई झ इ  सु दासले 

पिन दाज िलङे नगरा चलको िच ण मा  होइन यस अ तगतको िविभ न िवषयव तु  र   

  
 १४७. इ  सु दास, सन् १९८९, रोम थन, दाज िलङ, प.ृ स.ं ३ ।       
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तुतीकरणले उ  नगरा चल र ा य जन जीवनको सामािजक आलेख नै तुत गन काम गरेको 

पाइ छ । कथाकार य पनारायण िसंह, इ  सु दास, िशवकुमार राईका आ यान दाज िलङ 

अ चलका अिधक सङ् यक नेपालीह का लोक जीवनस ब  गाथा मा न सिक छ । यसै स दभमा 

रामलाल अिधकारी ले छन ् - ‘नेपाली सािह यमा आधुिनक कथाको जग बसाउने र यसलाई 

िति त पिन पान ि मूत  िसंह-सु दास-राईलाई नेपाली सािह यले वत ता पूवकालमै सन् १९४० 
देिख १९४७ िभ ै ा  गनु  पिन यस कालको एउटा िवशेष उ लेखनीय उपलि ध हो ।’ १४८ ती तीन 

लेखकका आ यान लेखनलाई सफलताको उचाई ँ मा उठाउने र पु ् याउने मुख त व नै यस 

अ चलमा बोिलने नेपाली भािषकाको िजउँदो प उतानु  र भारतीय नेपाली लोक जीवनस ब  

आ चिलकताको बहप ीय पाटाह लाई उ ाटन गनु  नै कथाकार सु दासको मु य येय रहेको 

बु िझ छ ।    

 सु दासका कथाह का वृितगत िव ेषण गद समालोचक ई र बरालले “अित ाकृतवादी 

कथा, आ याि मक तथा नीित िश ामूलक, इितवृ ा मक, मनोवै ािनक र सामािजक यथाथवादी 
आधारमा वग करण गरेका छन् ।” १४९ अित कृितवादी अथवा युगपिछको जीवन, भूत ेतको स ा र 

ि गोचर अित ाकृत यि को या यातीत ि याकलापबारे चचा, भिवत यको अिनवायता एवम् 

मृ युको पूवाभास आिद ज ता िवषयव तु  भएका उनका कथाह मा ‘गाड़ीमान’, ‘भिवत य’, 

‘सेिम ीबाट फोन’, आिद शीषक कथाह  पाइ छन् । आ याि मक तथा नीित िश ामूलक 

कथाह मा ‘सपनाको स झना’, ‘ ाणदान’, मनोवै ािनक कथाह मा ‘अ ु त रोग’, ‘िढको सुन’, 

‘मध’ु, तथा सामािजक यथाथवादी कथामा ‘िवधवाको छोरो’ ‘चामलको महँगी’, ‘खाजा’ अिन 

इितवृ ा मक कथाको पमा ‘रानीखोला’, ‘बिलराजको समािध’, ‘ऋिष-ला’, ‘अनुताप’ भृित 

कथाह लाई उदाहरणका पमा िलन सिक छ ।  

  कथाकार इ  सु दासका कथामा उ चवग य स ा त प रवारका िच ण, गितला तरका सरदार, 

ओवरिसयर, यानेजर, वक ल, डा टर आिदभ दा बढ़ी मा ामा िन न र िन न म यमवग य वा 

प रवारका यि ह  नै पा  बनेका देिख छन ्। िन न तर अ तगत लो न-े वा नी, भ रया-भ रयानी, 

गाड़ीमान, िचयाप ी िट ने मजदू र, पाले, जँड्याहा,  गोठाले सबै िनता त अिशि त र मजीवी आिद 

पा ह  पिन रहेका पाइ छन ्। कथाका िवषयव तुअनु प उनले आ नै अ चल तथा भेकका शहर, 

गाउँ, गोठ, ब ती औ िचयाकमानमा ब ने मजीवी नेपालीह का सजीव िच ण उतारेका पाइ छ । 

यसबाहेक उनले कथाका कथागत पा का भेषभूषा, बानी-बेहोरा, बोली-चाली, आचार-िवचार 

आिद कुरोलाई रा री ठ याउने चे ा गरेको देिख छ । आ ना कथािभ  कथाकार सु दासले थानीय 

दाज िलङे नेपालीह का िपता-पुखादेिख चिलआएका पु य ली सं कार तथा कुलाचार पर परागत 

मू य र मा यता, सां कृितक िवशेषता, चाड़बाड़, रीितिथित, धािमक िव ास, सामािजक आ था,  

 
 १४८. रामलाल अिधकारी, सन् १९८८, नेपाली कथा या ा, नई िद ली, प.ृ स.ं २५ । 

१४९. ई र बराल (स पा.), सन् १९९६, यालबाट, पुलचोक, लिलतपुर, प.ृ स.ं ३४६ ।   
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पूजा-आजा, मनोर जन, जीवनदशन र जीवन ितको मू य र मा यता आिद िवषयको यथाथ अङ्कन 

गन खोजेका पाइ छन् भने पा का आशा, उमङ्ग, माया-ि ती, राग- ेष, सुख-दु ःख, हष-िवमष, इख-

डाहा, याउला-झमेला आिद, पा -पा ाका स वेदना मक तथा मानिसकतालाई पिन प  पले 

दशाउने यास गरेका देिख छन ्  । कथाकार सु दासका कथाह मा मौसमको िच हारी, घाम-पानी, 

झरी-वषा, िहउँ-तुषारो तथा िविभ न ऋत,ु पहाड़-पवत, िहमाल-लेक, भीर- पाखा, नदी-नाला, बाटा-

घाटा, बाली-नाली आिदका ाकृितक र आ चिलक पयावरणको वणन र िच ण पिन िव सनीय 

ढङ्गमा गरेको देिख छ ।  

 कथाकार सु दासले आ ना कथाकारह मा आफूले देख,े बुझेका पहाड़ी ामीण जीवनको सू म 

िव ेषण गद िच कारले झ िच  उतान खोजेका पाइ छन ्। यसै स दभमा कुमार धानले सु दासको 

कथाका रतामािथ य तो म त य कट गरेका छन् - ‘जीवनको यापकतालाई छोटो कथामा आँ न 
खोजे ज तो कता-कता सका कथाकारह  स झनामा याउने इ  सु दासका कथा छन् ।’ १५० 

आ चिलक िच ण र भाषाको योगले पिन उनको कथामा यथाथता दिशत भएको दे न पाइ छ । 

सु दासको अिधकाङ्श कथामा दु ःखवादको ाचुय देिख छ अिन यो दु ःखवाद उनका दु ःखा तक 

कथाह मा मा  होइन तर सुखा मक कथाह मा पिन उि कै पाइ छ । उनले आ ना कथाह लाई 

जित क ण रसिसत बहाउन सकेका छन,् सोही अनु प कथालाई व तु िन , सरल औ सरस बनाउन 

पिन सफल बनेका छन् भ न सिक छ  ।  

 इ  सु दासका कथाको पु ष पा ह  भ दा ी पा ाह ले बढ़ी दु ःख भो ने काम गरेको  

देिख छ । ायः जसो कथामा नारी पा ाह  आ-आ नो दु ःख िबसाउन, दु ःख पोखाउनमा 

अिघसरेका भेिट छन् । नेपाली पु ष धान समाजमा पु ष नै समाजका हताकता हने हनाले नारीले 
पाएको दु ःख पु षले पाएको दु ःखभ दा बढ़ी क कर र ग भीर हने देिख छ । रानी खोला कथाक  

व दना, चामलको महँगी कथाक  देवमाया, भिवत य कथाक  साँइली सरदान , ाणदान 

कथाक  फूलमती आिद ज ता ी पा ाले भोगेको दु ःख, सामािजक र सामू िहक नभई वैयि क नै 

अिधक हो भ ने बु िझ छ । सु दासका कथाका रतामािथ काश पाद समालोचक ई र बराल ले छन् 

- ‘ सु दासका कथाको िविश तम प  हो व तु  ताि कता, जहाँ ा य जीवनको दीनता र िवप नता 
का िणक तथा भावो पादक पाराले िचि एका छन् । ’ १५१  सु दासले िवशेष आ ना कथाह मा 

आ नै व रप रका समाज, गाउँले जीवनको साधारण िच ण, जङ्गलमा गाई-भसी पालेर जीवन धा ने 

गोठाला आिदको संवेदनशील पमा िच ण गरेका छन् । इ  सु दासका कथाह म ये ायः जसो 

कथाका सं रचनागत त वह  ट म िमलेका पु  भएका देिख छन् । िवशेष दाज िलङ अ चल 

िवशेषको भािषक व प र झ को तुत गनमा, आ चिलकताको पाटो उ ाटन गनमा भने अ य 

१५०. कुमार धान, ‘आ नो कुरा’, सन् १९७८, दाज िलङका कथा र कथाकार, राजनारायण धान ( स पा.),   

         दाज िलङ, प.ृ स.ं ४ ।     
१५१. ई र बराल, सन् १९९६, यालबाट, पूववत,् प.ृ स.ं ३५४ ।     
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आ यान लेखकह  भ दा कथाकार सु दास सदा अ णी रहेका देिख छन् ।   

 दाज िलङ अ चलमा पनारायण िसंहपिछ य तो ा जल भाषा योग गनह मा इ  

सु दासको थान पिहलो पङ्ि मा रहेको मािन छ । उनको भािषक शैलीलाई यस िकिसमको 

ा जल बनाउने िविश  त वह मा उनले योग गरेको वा धाराको मनोहा रता, सूि को सारगिभता, 

िववृितको ती णता, तथा योजन अिभ यि को छटाले गदा हो भ न सिक छ । सु दासका 

कथाह लाई भािषक ि कोणले िव ेषण गन ममा कथाकार सु दासका अ ज पनारायण 

िसंहका कथाका रतािसत तुलना मक ि  रा दै समालोचक ई र बराल ले छन् – ‘‘ इ  सु दासले 

पनारायणले झ िवनोदशील हा य, हारा मक हास, ती ण उपहास औ वैद यपूण व  

यङ् यको िन पादन गन सकेनन ्। न ितनले पनारायणले झ लघुपदयु  िमतवाची, रोमाि सक औ 
का या मक य जनाको छटा देखाउन सकेका छन ्।’’ १५२  यसबाट इ  सु दासको कथागत् भाषा 

शैली पनारायण िसंहको भ दा नयून रहेको बु िझ छ । तर  इ  सु दासको कथाह मा व तु िन लाई 

समाई रोमाि सक भावुक हँदै अ कािसन पु गेको पाइ छ । उनले कथाकार पनारायण िसंहले ज तो 

सं कृत त समको यवहार गरेका छैनन् । हन त िसंहले आ ना कथाह मा दाज िलङ अ चलमा 

यु  नेपाली भािषका र साधु  भाषाका योग सफलताका साथ तुत गरेका छन् । य िप 

दाज िलङे आ चिलक नेपाली भाषाको योगमा इ  सु दास पनारायण भ दा पिहलो लहरमा 

रहेको मा न सिक छ ।  

       कथाकार सु दासको कथा लेखनमा औपदेिशकता ित बढ़ी झु काउ र आसि को आ ह पिन 

रहेको देिख छ। यस वृितका कथाह मा ‘रानी खोला’, ‘भिवत य’, ‘चामलको महँगी’, ‘ऋिष-

ला’, ‘ ाणदान’, ‘गाड़ीमान’ आिद कथाह  उदाहरणका पमा िलन सिक छ । दाज िलङे थानीय 

जन-जीवनलाई अ य त सजीवताका साथ तुत गन सफल रहेका कथाकार सु दासले कथाको 

मा यम ारा जीवन, जगत र च र लाई देखाएका छन् । यसलाई उनको कथागत् लेखनको िवशेषता 
मा न सिक छ । रानी खोला कथा सङ् हका कथाह मा जीवनबोध, आदश भावना िच तना, 

रह य-रोमा स, कौतहुलता र नैितकताका आधार समातेर लेिखएका अिधकांश कथाह  पाइ छन् । 

मूलतः उनका कथाह मा सामािजक ि थित र सम याको िच ण नै टड्कारो पमा देखापछ । 

िन नवग य जीवनको दयनीय अव था, यौनज य मनोिवकार, मजीवी मानिसकता नै कथाकार इ  

सु दासका कथाका क य िवषयव तु  बनेका छन् । आदश मुख यथाथिभ  िसिजएको धेरैजसो 

उनका सामािजक कथाह को िव यास इितवृता मक पाइ छ । भाषा भावावेगपूण िकिसमको रहेको 
देिख छ । अतः ाणदान कथामा होस् वा गाड़ीमान कथामा, चामलको महँगीमा होस् वा अ ु त 

रोग कथामा, इ  सु दासका सबै पा -पा ा आदश वृि का छन ् । यसरी नै कथाकार इ  

सु दासका कथामा ा य जन-जीवनको दीनता र िवप नताको सु दर अिभ यि  र िच ण पाइ छ । 

नेपालीका कथािशरोमिण गु साद मैनाली झ सु दासको कथाकार मा छे पिन ािमण जीवनको  

१५२. ई र बराल, सन् १९९६, यालबाट, पूववत,् प.ृ स.ं ३५६ ।     
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सामािजक ित ा, सामािजक रीित रवाज, लोक-सं कार, मू यबोध र मा यता, दािय व र कत य 

परायणतालाई इमा दा रताका साथ ज तो दे यो, य तै पमा य  गन स म रहेको देिख छ । 

सु दासको कथामा आदशको प रणित देखाउने स दो जमक  गरेका पिन पाइ छ । एक आदशवादी 

सामािजक यथाथवादी कथाकारको पमा कथालेखक सु दासले सेवा, परोपकार, ातृ व एवम् 

मानवता ज ता मानवीय मू य र मा यताह लाई सामािजक जीवनमा मू याङ्कन गन ल य र उ े य 

राखेको तीत ह छ ।   

 सु दासका कथामा पाइने आदश मुख सामािजक यथाथ ि का मा यमबाट दाज िलङे जीवनको 

िनरी ण गन सिकने समालोचकह ले बताएका छन् । उनको कथामा मनोवै ािनक कथामा पाइने 

आ त रक र शा त प रवेशको अभाव छ । आ चिलकता वीकृित, िश प र व य िवषयका बीच 

साम ज य गाि क सरलता, डायरी योग ज ता िवशेषताह  सु दासका कथामा पाइ छ । ियनी 

आदश अिभ े रत सामािजक यथाथलाई कलामू य िदन चाहने बा  जगतका घटना धान 
सामािजक कथाकार हन ्। १५३ अतः सामािजक यथाथवादी कथालेखनको िवकासमा इ  सु दासको 

कथाको आ नै मह व रहेको छ भ ने सिक छ ।     

 नेपाली कथा लेखन े मा सन् १९३६ देिख ‘सपनाको स झना’ कथा िलएर देखापन सु दासका 

ज मा २७ वटा कथाह  कािशत छन ् । यी कथाह लाई अ ययन र अनुशीलन गदा सामािजक 

यथाथवाद, आदशवाद, मनोवै ािनकवाद, अित ाकृतवाद, आ याि मकवाद, रह यवाद आिद 

वृि ह िभ  रिमएको पाइ छन् । यसरी न ै यी कथाह मा दाज िलङे गाउँले जन-जीवनको रा ो 

िच ण रहेको देिख छ । कथाकार गु साद मैनाली र पनारायण िसंहकै आदश मुख सामािजक 

यथाथवादी धाराका एक िस ह त कथाकार सु दासका यी कथाह मा मूलतः साधारण 

नेपालीह का दैिनक जीवनमा घट्ने स-साना घटना िवशेषलाई टप क िटपेर ितनका लोक सं कार, 

रीित- रवाज, शील वभाव, मानिसकताको भावकारी तुतीकरण ग रएका हनाले ती कथाह  

अ य त मम पश  र जीव त हनपु गेका छन् । कथाकार सु दासले थानीय प रवेश, वातावरण एवम्  

कृितका िच णमा िवशेष मह व रा ने हनाले उनका ायः सबै कथाह मा थानीयताको रङ्ग वा 

आ चिलकताको रा ो बा क  पिन तुत भएको देिख छ । उनमा िवशेष गरी आदशवादी 

जीवन ि को पिन चाहना रहेकाले ती कथाह ले समाज सुधारको नैितक स देश िदएका पाइ छन ्। 

कथाका मूल पा -पा ा आफूले दैिनक जीवनमा भेटेका, देखेका, बुझेका तथा निजकको ला ने 

िकिसमका िन न र िन न म यमवग य च र ह का ितनीिध रहेका देिख छन् । कथाकार सु दासका 

कथाह मा जीवन र जगतमा सुखको अपे ा दु ःखलाई बढ़ी मा ामा तुत  गरेको पाइ छ । उनका 

कथाह मा सरल-सबुोध भाषाको योग, सुलिलत वणन शैली, यावहा रक बा धारा तथा बोलीको 

रा ो योग पाइ छ । आ चिलकताको सजीव िच ण र आ चिलक भािषकाको योग र सिजलो  

 
१५३. ह र साद शमा, सन् २००२, कथाको िस ा त र िववेचन, काठमाड , प.ृ स.ं १६१-१६२ ।    
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वा य-िव यासले सु दासका कथाह  ग रमामय तथा उ चकोिटका ठह रएका छन ्भ न सिक छ । 

भारतीय नेपाली कथाकारह  पनारायण िसंह, िशवकुमार राई आिदका समकालीन कथाकार 

सु दास आ ना सफल कथा लेखनका कारण नेपाली कथा संसारमा अजर र अमर रहेका छन् ।     
 

 ४.६.३  उप यासकारको पमा     

 नेपाली उप यास लेखन पर परामा सन् १९३६ मा पनारायण िसंहको मर उप यास कािशत 

भएपिछ आधुिनकता काल सु  भएको मािन छ । यसरी भारतीय नेपाली उप यास लेखन पर परामा 
िसंहको ‘ मर’ ले व छ दतावाद र पिछबाट लैनिसंह वाङ्देलको मुलुक बािहर उप यासले 

यथाथवाद िभ याएको हो भ न सिक छ । यी उप यासह  कािशत भएपिछ नेपाली उप यास लेखन 

पर परामा नौलो िस ा त तथा वाद आिद योगको सङ्केत दे न पाइ छ । यसै िदशामा अ छा राई 
‘रिसक’ को लगन र दोभान, लीलबहादु र छे ीको बसाई,ँ अतृ  र पु को छेउछाउ, 

िशवकुमार राईको डाक बङ्गला आिद औप यािसक कृितह  कािशत पाइ छ । यसै समकालीन 

प रवेशमा इ  सु दास पिन आ ना सामािजक र ऐितहािसक यथाथवादी वृितमूलक औप यािसक 

कृितह  िलएर भारतीय नेपाली उप यास धरातलमा देखा परेका छन् ।  
 इ  सु दासको हालस म चारवटा उप यास कािशत छन् । ती हन् - मङ्गली (सन् १९५८), 

जुनेली रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) । उनको मङ्गली 

उप यासमा सुधारवादी ि  रा दै दाज िलङको नेपाली समाजमा या  ढ़ीवादी पर पराको पमा 

रहेका कुरीितह लाई उ मुलन गन उ े य रहेको देिख छ । ‘नारीको जीवन हारेको कम’ भ ने नेपाली 

उखानलाई च रताथ गराउन नारीमािथ अथवा एक गरीबको चेली-बेटीमािथ उ चवग य समाजको 

नैितक शोषण, सौतेनी आमा, सासू  र लो नेको अवहेलना, अ यचार, िवषमतापूण सामािजक 

यव था आिदको स यको उ ाटन यस उप यासमा भएको छ । सामािजक कुरीित, यिभचार, 

अ याय र अनैितकताको िव  सामािजक सुधारको आ ान नै उनको यस उप यासको मूल उ े य 
हो भ न सिक छ । वृितगत ि ले सु दासको मङ्गली उप यासलाई औपिनवेिशक यथाथवादमा 

आधा रत उप यास मा न सिक छ ।    
 यसरी नै सु दासको दो ो उप यास जुनेली रेखा (सन् १९७९) मा ि िटशकालीन दाज िलङ्गे 

िचया-कमानका मजदू रह को आिथक, शारी रक र मानिशक शोषणमािथको जीव त िच णलाई 

तुत ग रएको पाइ छ । मूलतः अङ् ेजह को बबरता र िचयाकमानमा कायरत् मजदू रह को 

जीवनको प र य एवं  िन न वग य नारीमािथ ि िटश शासकह को कालो कतूत उदाँगो पाद 

त कालीन यव थामा चलेको ‘ह ा बािहर’ थाको िवषय-व तुलाई िचि त ग रएको पाइ छ । यो 

उप यास उनकै अ य उप यासह को दाँजोमा एक उ म िवषयब तुको उप यासको पमा दे न 

पाइ छ । वृितगत ि ले यो उप यासलाई ि िटश औपिनवेिशक शोषणको एक िन खर यथाथवादी 
रचना मा न सिक छ । जुनेली रेखा उप यासको लेखन सफलतालाई हेरेर पि म बङ्गाल सरकारको 
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सूचना एवं  सं कृित िवभागले सन् १९८० मा ‘भानुभ  पु र कार’ ले स मािनत गरेको हो भ न 

सिक छ ।    
 सु दासको ते ो उप यास िनयित (सन् १९८२) मा मािनसको भा य र बेकारी सम याको असल 

िच ण पाइ छ । यस उप यासलाई मूल पमा औपिनवेिशकरणको भावले समाजमा देिखएका 

प रवतनलाई िच ण गन स म एक सामािजक यथाथवादी रचना मा न सिक छ ।  यस उप यासमा 

मािनसले उ च िश ा हािसल गरेर पिन भने ज तो सरकारी काय नपाएको धटनामा कथा धटेको छ । 

तुत उप यास दाज िलङ अ चलमा पन पवतीय व य एवम्  ा य प रसरको र यसका प रपा मा 

बसोबासो गन नेपाली अिधजनको एउटा यथाथ अङ्कन रहेको भेिट छ । समाजका ती िनमुखा र 

म यम वग य प रवारका आिथक िवप नता र वा यतावश आ ना जीवनसङ्ग स झौता गद बाँ नुपन 

भ ने यथाथ यस उप यासमा पाइ छ । उप यासका मूल पा ले सरकारी काम नपाए पिछ बेकारीको 

सम या समाधान हेत ु बेकरी खोलेर जीवन धा न परेको छ । यसरी उप यासकार सु दासले यस 

उप यासमा मािनसको भा यलाई मा यम बनाएर स पूण िशि त बेरोजगार युवाह को िनि त एउटा 

मह वपूण पथ दशकको भू िमका पालन गरी जीवन-सङ्घषको पाठ पढ़ाउन सफल भएका छन् । 

मूलतः युवावगलाई कुनै पिन उ ोग-ध दा माफत आफैले वरोजगार खोलेर आ मिनभर हन सके 

जीवनमा सफलता पाउन गा ो छैन भ ने उ साहवधक स लाह िदनु  नै तुत उप यासको अिभ  

रहेको मा न सिक छ । तुत उप यासको लेखन र सफलतालाई हेद सन् १९८२ मा ‘सािह य 

अकादमी’ ज तो िति त  पुर कारले स मािनत ग रएको थाहा पाइ छ । इ  सु दासको च थो 
उप यास सहारा (सन् १९९५) मा ि टीशकालीन दाज िलङको अव था रा री िच ण भएको  

पाइ छ । दािजिलङको िन नवग य िचया िमकवग लगायत िचनीयाँ यापारी प रवार तथा अङ् ेजी 

हकुमतको साङ्गो पाङ्गो िच ण यस उप यासमा भएको छ । तुत उप यासलाई ‘जुनेली रेखा’ 

उप यासको पूवाधारको पमा रहेको र वृितगत ि कोणले ि टीश कालीन दाज िलङमा 

औपिनवेिशक दमन र शोषणलाई िच ण गन उ े य रािखएको पाइ छ । यस उप यासलाई एक 

ऐितहािसक यथाथवादी तथा आ चािलक प पमा रहेको उप यास मा न   सिक छ ।   

    ब ततुः उपल ध इ  सु दासका चारैवटा उप यासह मा ि टीश उपिनवेशकालीन दाज िलङको 

जीव त िच ण रहेको पाइ छ । औपिनवेिशक स दभमा यी उप यासह को िव ेशण, या या र 

मू याङ्कन ग रनु  बढ़ी सा दिभक ह छ । सु दासका उप यासह मा समसामाियक घटना-वणन, 

च र -िच ण तथा तरीय भाषा-शैलीको योग-प  अवलोकन गनु  पिन यि कै आव यक  

देिख छ ।   

  
 ४.६.४ अनुवादकको पमा     

 आ नो मात ृ भाषावाहेक अङ् ेजी, िह दी, बङ्गला भाषा सािह यका पिन सािह यकार इ  

सु दास रा ा अ येता रहेका िथए । उनले िविभ न भाषाका छः वटा कृितह  नेपाली भाषामा  
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अनवुाद गरेका छन् । ती हन् - िलयो टा सटायको टा सटायका कथा (सन् १९४८), जवाहारलाल 

नेह को िपताका प  छोरीलाई (सन् १९५०), - महा मा गा धीको सं ि  आ मकथा (सन् 

१९५७), रवी नाथ ठाकुरको लघु कथा सङ ह (सन् १९५७), मािणक व ोपा यायको प ा 

नदीको माझी (सन् १९५८) अिन डा. सुकुमार सेनको बङ्गला सािह यको इितहास               

( सन् १९९२) आिद ।                   

     इ  सु दासिसत अ य भाषाका कथाह लाई नेपाली भाषामा सफल अनुवाद गनस ने द ता 
िथयो । उनको यस द तालाई देखेर सूय िव म वालीले टा सटायका कथाह  का ा कथनमा 

यसरी लेखेका छन ् - ‘ ी इ  सु दास महोदयले आज टा सटाय ज ता महान पु षका केही 

अ यु म तथा िश ा द कथाह  नेपाली भाषामा अनुवाद गरी नेपाली जाितको जो सेवा गनुभयो 

यसका िनि त हामी उहाँका अ य त ऋणी छ  । हा ा युवक-युवतीह ले आ ना जाँगरको केही 

अंश य ता काममा लगाइिदए हा ो जाितको ठूलो क याण हने िथयो भ ने कुरामा केही स देह     
छैन ।’ १५४ सु दासको अक  अनुवाद भारतका थम धानम ी व. जवाहारलाल नेह को जेलबाट 

आ नो छोरीलाई पठाएका खु बै चिचत प  लेटस म फादर टु हीज दटर (सन् १९२९) हन् । 

यसलाई उनले िपताका प  छोरीलाई शीषक िदई अनुवाद गरेर सन् १९५० मा काशमा याएका   

देिख छ । यसरी नै उनले महा मा गा धीको माई ए सपे रमे टस वीथ थ (सन् १९२७) लाई 

‘महा मा गा धीको सं ि  आ मकथा’ शीषक िदएर सन् १९५७ मा अङ् ेजीबाट अनुवाद गरी 
कािशत गरेको पाइ छ । बङ्गला सािह यका िव ान सुकुमार सेनको बङ्गला सािह येर इितहास 

लाई बङ्गला सािह यको इितहास शीषक िदएर सन् १९९१ मा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको 

पाइ छ भने मािनक ब ोपा यायको प ा नदीर माझीलाई प ा नदीको माझी शीषक िदएर सन् 

१९८५ मा कािशत गरेको पाइ छ । रवी नाथ ठाकुरको छो ो ग प (सन् १८९४ ) लाई लघु 

कथा सङ ह शीषक िदएर सन् १९६५ मा अनुवाद गरेपिछ सु दासले बङ्गला सािह य जगतमा 

पिन याित आजन गरेको थाहा पाइ छ ।     
 इ  सु दासका यी छ वटै कृितह  टा सटायका कथा, िपताका प  छोरीलाई, महा मा 

गा धीको सं ि  आ मकथा, लघु कथा सङ ह, प ा नदीको माझी र बङ्गला सािह यको 

इितहास आ ना समयका चिचत कृितह  हन् । नपेाली भाषामा अनु िदत भएकाले ती कृितह ले 

नेपाली अनुवाद-सािह यको घरेड़ी अढ बिलयो पारेको अनुभव ह छ । यसरी नै अङ् जेी र बङ्गला 

भाषाको उिचत ान भएकाले सु दासले ती कृितह लाई नेपाली भाशामा अनुवाद गदा सो भाषाको 

तरीयता वा लेखन शैलीलाई प रिचत गराउन पिन स म रहेको बु िझ छ । ोत भाषादेिख ल य 

भाषामा अनवुाद गदा ती कृितह को मौिलकता कसरी िनवाह हनस छ भ ने कुरालाई पिन 

सु दासको अनुवादले साथक तु याएको तीत ह छ । नेपाली भाषामा अ य भाषाका कृितह का धेरै 

अनुवाद गनह मा िनःस देह इ  सु दास थम लहरमा नै उिभन आउँछन् भ न सिक छ । यस कार    

 
१५४. सूयिव म वाली, सन् १९४८, ‘ ा कथन’, टा सटायका कथा, दाज िलङ ।      
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नेपाली अनुवाद सािह यमा इ  सु दासको अनुवादक यि वको थान िविश  र सुरि त रहेको छ 

भ न सिक छ ।   
 

 ४.६.५  िविवध िवषयक रचनाकारका पमा     

 सु मा कथा ले नका साथै िनब ध- ब ध लेखनमा स य रहने इ  सु दासको सािहि यक 

या ा कुनै ठोस सािहि यक कृितको काशन माफत भएको पाइँ दैन । उनको पिहलो सािह ये र 

िवषयका लेख ‘सव पकारी’ लेख कालेबुङबाट के. डी. धानको स पादनमा कािशत हने मािसक 

पि का ‘प रवतन’ वष - २ सङ् या - १, १ फरवरी सन् १९३६ फरवरीमा पिहलो चोटी छािपएको 
कुरा लेखक आफैले वीकारेको छन् । १५५ त कालीन अरबीह को अ यचारले पारसीह  कसरी 

भारतवषमा आए एवम् भारतवषलाई आ नो मातृभू िम वीकाद अझ यस देशलाई उ नतशील एवम् 

उ मी बनाउनमा त लीन रहनेह मा जमशेदजी टाटाको भू िमका कित मह वपूण छ भ ने कुरोलाई 
आधार बनाएर लेिखएको लेख सव पकारीलाई मा न सिक छ । तुत लेखमाफत् जमशेदजी 

टाटाले भारतमा आएर कसरी िविभ न कल-कारखाना खोली देशलाई उ नितको मागितर अ सर 

गराउन सफल भएको जानकारी पाउन सिक छ । कालेबुङबाट कािशत हने ‘गोखा’ वष-४, िकरण- 
१८, ८ मई १९४८ मा छािपएको सूयिव म वाली ारा िलिखत नेपाली वीरह  नामक लेखमािथ 

पुनः नेपाली वीरह  नै शीषक राखेर सु दासले कािशत गरेका लेखिभ  वाली ारा लेिखएको 

लेख ित यङ् या मक हार ग रएको भेिट छन् । तुत लेखमा वालीले गरेका कितपय 

ु िटह ित हार गरेका पाइ छन् । सु दास ले छन् – “ जंगी पेशा िलएर उ कृ  शौयको दशन गन 

यि लाई नै वीर भनेर स बोधन ग र छ.........भ ने कुराबाट ता वीश  शता दीमा कु कुती ला ने 
िव ान समालोचकको संक णताको झ को पाइ छ । ”  १५६  उपयु  ‘वीर’ श दलाई िलएर सु दासले 

‘वीर’ श दका या या ारा वालीमािथ हार गद यसरी लेखेका छन् - ‘ सात सातवटा महादेश 

भएको पृ वी दान िदने महान् आ मा परशुरामलाई दानवीर भनेका कुराबाट त भारतवषमा यवहार 

ग रएको ‘वीर’ श द कालायलका ती  मि त कमा खेलेर फु न पाएको टाि सएको एकाथ  अं ेजी 
‘िहरो’ श दभ दा धेरै जेठो हो । १५७ वा तवमा ‘वीर’ श द कालायलको देखािसक  गरेर योग 

गरेको हो भ ने कुरामा प यार गन सिक न । ‘वीर’ भ दा केवल समरभूिममा याित ा  गनको मा  

िच  मनमा उपि थत भएको तर अ  थरीका वीरको स झनास म पिन नआएको ज तो बु िझ छ । 

यसरी नै ‘सािह य-धारा’ (सन १९९९) िभ का अ य लेखािदह  िन न कार रहेका भेिट छन् ।           

 
 वग य मोतीच द धान शीषक लेख थम नेपाली तथा पवतीय महकुमाशासक वग य 

 
१५५. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘सव पकारी’, सािह य - धारा, (संचयन), दाज िलङ, , प.ृ स.ं ५ ।       

१५६. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘नेपाली वीरह ’, सािह य - धारा, (संचयन),  पूववत,्  प.ृ स.ं ७ ।  

१५७. इ  सु दास, सन् १९९९, नेपाली वीरह ’, सािह य - धारा, (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं ७ -८ ।                       
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मोतीच द धानको यि वमािथको छोटो िफचर हो । मोितच द धानलाई नै समिपत तुत 

लेखमा उनको सरल यि वमािथ काश पारेका देिख छ । िवशेषतः तीनताक नेपालीह मा एस. 

डी. ओ ज ता उ च शासिनक अिधकारी हनु  सायद स पूण नेपालीह कै िनि त गौरवको िवषय 

िथयो । य ता गरीममय पदमा आिसन रहेर पिन िनता त सरल जीवन बाँचेर सबैको उदाहरणीय ब न 

सकेका मोतीच द धानबारे सु दास ले छन-् “ दाज िलङ कचहरीमा आिफस कमचारीह ले 
उहाँलाई यु िधि र-हािकम भ ने नाम नै रािखिदएका िथए, वा तवमा यो उपयु  नै िथयो । ”  १५८ 

यसरी तुत लेखमाफत् सु दासले मोतीच द धानलाई सरल यवहार, मृदु भाषी, शाकाहारी भोजन 

गन तथा यौिगक ि याकलापमा सदैव ि याशील रहने यि वका धनी साथै एक आदशको 

ित प मानेका पाइ छ ।     

 
 पहलो रोग (Jaundice) शीषक लेखमा ाथिमक पाठशालामा छँदा आ ना इसाई धमावल बी 

िश क पहलो रोग अथवा जि डसले िसिक त रहेको सङ्गलाई तुत गरेका पाइ छ । इसाई 

धमावल बीह  झारफूक, धामी-झाँ  इ यािदकुरामािथ िव ास नगन तर आ नो जीवन र ाका 

िनि त भने उनै इसाई िश कले लुिकिछपी भएपिन झारफूक गराएको साथै उ  िश क आरो य 

भएको िवषयलाई काशमा याएका देिख छ । वा तवमा मािनसको जीवनभ दा ठूलो धम हन 

स दैन एवम् धम त मू य र मा यता नै त हो अिन जुन समय र स दभ अनु प प रवतन हँदै जा छ 

भ ने भाव तुत लेखको के ीय आशय रहेको बु िझ छ ।      

 
 मनोिवनोद पु तकालय र प.ं धरणीधर शमा शीषक रहेको लेखमा सु दास ले तछन-् 

‘ यसबेला सरकारी उ च िव ालयबाट वेिशका परी ा पास हँदै िन कने यहाँका छा ह को 

सं या वषनी बढ़दै िथयो । ितनीम ये बहतै कम कलक ाका कलेजह मा पढ़न जा थे । आिथक 

संकटले अड्काएका धेरजसो िव ाथ ह  यतै कचहरी, फारस, पु िलस, यु िनिसपल र अ  

िवभागमा िकरानी काममा भना ह थे । य ता िशि त मािनसह को भेटघाटको िनि त उ साही 

स जनह लाई परामश र यु ि बु ि  िदएर संगिठत तु याई १९२४ सालमै धरणीधर शमाले 
मनोिवनोद पु तकालय थािपत गराउनु  भयो ।’ १५९   

 अतः तुत लेखमा दाज िलङ सरकारी उ च िव ालयका थम नेपाली िश क पि डत 

धरणीधर शमा ारा दाज िलङमा आएपिछ जातीय जनचेतनाको आलोक कसरी छन काय भयो अिन 

उनको यासमा जातीय एकता, स बृि का िनि त यसबेलाका सङ्कटमय ि थितमा कसरी चोक 

बजारको यु िनिसपल िवि डङमा ‘मनोिवनोद पु तकालय’ को थापना ग रयो ज ता कुरालाई 

  
 १५८. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘ वग य मोतीच द धान’, सािह य - धारा (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं १४ ।     

१५९. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘मनोिवनोद पु तकालय र पं  धरणीधर शमा’, सािह य – धारा (संचयन),  

        पूववत,् प.ृ स.ं १७ –१८ ।        
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जनमानसमा खुल त ग रएको घटना उ लेख ग रएको थाहा पाइ छ ।     

  
 महान उप यासकार ेमच द..... शीषक लेखमा सु दासले िह दी सािह यका महान 

सािह यकार मु सी ेमच दको जीवनी र सािहि यक यि वबारे छोटो र रोचक ढङ्गमा चचा गरेका 

पाइ छन ्। तुत लेखमा मु सी ेमच द िह दी सािह यका एक महान सािह यकार मा  नभएर एक 

युग ा अिन युग ा पिन हन भ ने लेखकको भनाई रहेको देिख छ । जुन समयमा िह दी सािह य 

स पूण ितल मी, ऐ यारी र रोमा चकारी वृितमा चुलु म डुिबरहेको िथयो यसबेलाका मािनसको 

दु ःख, द र ता अिन सामािजक दु िभ लाई काशमा याएर यथाथवादी धारालाई िह दी सािह यमा 

वेश गराउने चे ा ेमच दले गरेका िथए । ितनका िस  उप यासह  ‘गोदान’, ‘ ेमा म’, 

‘रंगभू िम’, ‘गबन’, ‘िनमला’ अिन ‘कमभूिम’ आिद आ ना समयका िस  कृितह  छन ्। अतः 

िह दी सािह यको अि म पं ि मा आउने उनै महान सािह यकार मु सी ेमच दलाई एक युग 

वतकका पमा सु दासले तुत लेख माफत् प रचय गराउने काम गरेका पाइ छ ।   
 

 यसै ममा भाषण शीषक लेखिभ  १५ नोभे बर, १९८१ मा नेपाली सािह य स मेलन भवनको 

उ ाटनको अवसरमा डािकएको सािहि यक सभामा सािह यकार सु दासले आ नो व य राखेको 

उ लेख गद आ नो म त य यसरी पोखेको देिख छ - ‘ हामी ६० लाख भारतीय नेपालीह ले 

बसोबास गरेका ा तह  हन-् िमजोराम, ि पुरा, अ णाचल देश, मिणपुर, नागा या ड, आसाम, 

मेघालय, िसि कम, बंगाल, िबहार, उ र देश, िद ली, पंजाब, ह रयाणा, राज थान, िहमाचल 

देश र ज म-ुका मीर । भारतको पूव अ चलमा पन ा तह मा बोिलने नेपाली भाषा एकै 

िकिसमको छ, केही अ तर छैन, वातालापमा वा प - यवहारमा कुनै किठनाइ अनुभव ग रंदैन, 

िवशु  नेपाली भाषाकै चलन छ । तर पि मी ा तह मा बसोबासो गन तथा आफुलाई गोखाली नै 

भनेर प रचय िदने नेपालीह मा भने िवशु  नेपाली भाषाले सव  वेश भई भाव पारी सा रत हन 

सकेको छैन । य तो प रि थितमा मलाई ला छ स मेलनको उ े य बमोिजम स मेलनले समय 

समयमा पि मी ा तितर पिन नेपाली आबादी भएका मखु थानह मा याहाँका रइथाने 

िशि तवगिसत चाँजो िमलाएर अिधवेशन, सभा, सेिमनार आिद राखेर नेपाली जनसमूहसँग भेटघाट 
र स पक बढ़ाउनु  सके, िवशु  नेपाली भाषाको चार र सार अव य हनेछ । ’ १६० तुत लेखबाट 

सािह यकार सु दासले सवभारतीय तरमा नेपाली भाषाको चार- सार र सं र ण हनु  पन कुरालाई 

जोड िदइएको बु िझ छ ।   

 
 रामकृ ण िश ा प रषद्  एवं  वामी बु ान द नामक लेखमा सन् १९४० को दशकितर 

वामी बु ान द ारा दाज िलङमा ग रएको िश ा चार- सार िवषयक कायह  एवम् ितनताक  

 
 १६०. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘भाषण’, सािह य-धारा (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं २९ ।     
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दाज िलङका गरीब छा -छा ाह का शैि क तथा आ याि मक िवकाशका िनि त चलाएका महत् 

अिभयानबारे जानकारी पाइ छ । वामी बु ान द िविभ न भाषाका ाता पिन िथए । अनेपाली 

भाषी भएतापिन नेपाली भाषा ित उनको अित नै लगाव िथयो भ ने जानकारी तुत लेखमा   

पाइ छ । यस समय लेखक इ  सु दास वयम् रामकृ ण िश ा-प रषद्का संयु  म ीका पमा 

कायरत िथए । ितनताक रामकृ ण वेदा त आ मले दाज िलङका िविभ न गाउँका गरीब छा -

छा ाह लाई िनःशु क िश ा दान गन ग य  । यसबाहेक लेखक लगायत आ मका अ य 

सद यह ले वामी बु ान दकै िनदशनमा के क ता ि याकलाप गद िहँड़थे भ ने कुराको लेखकले 

उ लेख गरेको पाइ छ- ‘हामी नवयुवकह  आ मबाट िहँड़ेर तल राजबाड़ी ब तीतफ ला य  । यहाँ 

एउटा थु कोमा ब य । ियनीह ले के गन आँटे भनेर िस ाबुङ र कमान ब तीबाट आइतबार शहर 

आउने मािनसह ले िज ािसत् ने ले हे ररहे। हामीले गाउँका केटाकेटीह  र पाकाह लाई बटु य । 

ससाना खाता, पेि सल, िसलेट र ाथिमक पु तकह  हामीले बोकेर लगेका िथय  । ती यही 

बाँड़ीिदय  अिन यो राजबाड़ीको डाँड़ामा शुभ-मुहतमा िव ादान िदने कायको ीगणेश भयो । यहाँ 

ी रामकृ ण, ी सारदा देवी, वामी िववेकान द र वामी अभेदान दको जयजयकार पिन ग रयो 
अिन साथमा लगेका िमठाई र फल साद भेला भएका केटाकेटीह मा िवतरण ग रयो ।’ १६१  

 

 अक  लेख नेपालीका पुर कार-िवजेता ी इ  सु दासको भाषण लाई लेखक ारा नै 

अङ् ेजी भाषामा पिन SPEECH BY SRI INDRA SUNDAS AWARD WINNER 

IN NEPALI शीषक राखेर अनुवाद ग रएको पाइ छ । तुत लेखमा सन् १९८३ मा ‘िनयती’ 

उप यासको िनि त आफू सािह य अकादमी पुर कारको िनि त चयन भएप ात पुर कृत हने पु तक 

‘िनयती’ बारे लेखक य म त य िसतै आ नो यि गत खुशी समेत जाहेर ग रएको घटनाको खुल त 

जानकारी पाइ छ । अकादमी पुर कार ा  उप यास ‘िनयित’ को शीषक चयनबारे सु दास ले छन-् 

‘दावा गनस छु िक मैले मािनसह लाई बे ला-बे लै ि कोणबाट हेनबु न सकेको छु अिन 

किहलेकाँही आफैलाई  गरेको छु- य तो िकन भयो, य तो चािहं  िकन भएन ? यो मा छे यहाँ 

िकन, अक  मा छे िकन भएन ? इ यािद । अिन मलाई ला छ  यसको उ र गीताको अ याय १८- 

ोक ६१ मा मैले पाए ँ । यहाँ भगवान कृ ण अजुनलाई भ छन-् हे अजुन, सम त ाणीह का 

दयमा बसेको ई रले आ नो माया ारा ितनलाई य तो कारले घुमाउँछन् मानु  ितनीह  एउटा 

च मा बसेका छन ् । मैले किव ाइडनको एउटा किवता पिन भे ाएँ, जसले मलाई िनकै भािवत 

पा  यो । किव भ दछन-् 

  “  समु ह का वायुह  सरी आचरण छन् भा यका,  

                           जब हामी जीवनका या ामा अिघ बढ़् छ  

 
 १६१. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘रामकृ ण िश ा प रषद एवं  वामी बु ान द’, सािह य-धारा (संचयन),  

                              पूववत,् प.ृ स.ं ३५ । 
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    तब यो पतवारको कोण ह छ  

                        जसले उसको ल य िनधा रत गछ,    

                           शाि त वा यु ले होइन ।     
यसैकारण मैले यो पु तकको नाम ‘िनयित’ रािखिदए ँ  ” १६२  भनेर ‘िनयती’ उप यासको शीषक 

चयनबारे उप यासकार सु दासले खुल त पारेको पाइ छ ।     

   
 एकांक का वतक: म मथ राय शीषक रहेको लेखमा बङ्गला सािह यका िति त 

एकांक कार व. म मथ रायसङ्ग लेखकको सा ा कार अिन रायले देशको वाधीनता आ दोलनमा 

जुन कारको योगदान र भू िमका िनवाह गरेका िथए सो त यािदलाई िव तारपूवक चचा गरेका 

पाइ छ । यसबाहेक बङ्गला सािह यका एकाङ्क कार अिन बह ितभाशाली यि वका धनी व. 

म मथ रायको यि गत जीवनबारे काश पानुका साथै लेखक वयमलाई पिन बङ्गला भाषाको 

रा ो जानकारी भएको कुराको जानकारी पिन तुत लेखले जनाएको देिख छ ।      

  
 उ नितको कड़ी-अनुशासन नामक लेखमा यि गत आचरण िवशेष अनुशासनमािथ चचा 

ग रएको पाइ छ। तुत लेखमा मािनसको जीवनमा अनुशासनको आव यकतामािथ िवशेष काश 

पान चे ा ग रएको पाइ छ । अनुशासन भनेको वा  िनयम-कानूनको मा  पालन भ ने होइन तर 

मनइ ीय जो बानर सरह च चल हने ह छ एवम् पलभर पिन ि थर रहन नस ने ह छ । यसैले 

िनब धकार सु दास यसै अि थर मनलाई वशमा रा नको िनि त मािनस अनुशािसत हन अित 

आव यक छ भ ने कुरा यस लेख माफत् बताउँछन ् । सु दास ले छन-्‘अनुशािसत यि  सव  

स मािनत र सफल ह छ। अनुशासनहीन मािनस लेश मा  पिन सफल हँदैन; आ नो पतनको साथै 

समाजको पिन िवनाश गछ । अनुशािसत-जीवन नै वा तिवक जीवन हो, अनुशासनहीनता मृ यु      
हो ।’ १६३  िन य लमा भ नु  पदा अनुशािसत हनुको अथ मानिसक र शारी रक दु वै प को िनयिमतता 

हो भ ने आशय नै तुत लेखमा पाइ छ ।  

  
 व. सूयिव म वाली ( मृितका केही लहर) नामक लेखमा सूयिव म वाली ित 

ा जली व प लेिखएको छोटो िववरण हो । सूयिव म वाली दाज िलङ सरकारी 

िव ालयका िश क तथा एक ितभास प न यि  िथए । दाज िलङमा नेपाली सािह य 

स मेलनको थापनामा ितनको भू िमका मह वपूण िथयो । तुत लेखमा सु दासले वालीको 

दाज िलङ ितको योगदान र ितनको यि वबारे काश पारेका देिख छ ।  
     

१६२. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘नेपालीका पु र कार िवजेता ी इ  सु दासको भाषण’, सािह य-धारा, 
        (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं ४३ ।  
१६३. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘उ नितको कड़ी-अनुशासन’, सािह य-धारा (संचयन), पूववत,् प.ृस.ं ५७ ।   
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व. पारसमिण धान- मरणीय त य शीषक रहेको लेखमा सु दासले नेपाली सािह य 

स मेलनको थापनामा पारसमिण धानको भू िमका साथै नेपाली बाल सािह यको घड़ेरी बसा नुमा 

ितनले पु  याएको योगदानमािथ चचा गरेको पाइ छ । यसबाहेक तुत लेखमा सु दासले वयम् 

दाज िलङ सरकारी िव ालयमा अ ययनरत् छँदा पारसमिण धानलाई भेटेका एवम् पिहलो ेणीमा 

पढ़दा पारसमिण र शेषमिण यले कािशत गरेका ‘नेपाली सािह य’-पिहलो भाग पढ़ेको कुरा 

उ लेख गछन् । सु दास ले छन-् ‘ि स ी-चौस ी वषअिघ पढेका ती पु तकका ससाना किवता, 

कथा र लेखका चाखला दा कुराले कमलो दयमा पारेको छाप अिहलेस म मेिटएको छैन, आ नो 

आयुको छः दशक नाघेर सात दशक टे न आँट्दा पिन ती मृितबाट िवलोप भएका छैनन् ज तै 

‘िबहान’ किवता  

                      

                                     ‘ अ धकार अब ता किहं  छैन                                             
                                          दे न सु न कित क  हँदैन ।। 

     जािहँ तािहँ दु िनयाँ सब जागे 
                                                              खाइ, कामितर धाउन लागे ।। ’ १६४   

 

 आ नो कथाबारे नामक लेखमा इ  सु दास ारा नेपाली कथा सािह यको इितहासमा प रशु ि  

एवम् िनि तताको पालन हनु  पन वोध गन आ नो पिहलो कािशत कथाको िमित सािह यका 

िव ानह ले सठीक नलेिखिदएकाले, यसै मलाई स याउने उ े यले सो पिहलो कािशत 

कथाबारे िनि त जानकारी िदएको देिख छ । गलत त याङ्कको आधारमा पाठकमा म सृजना 

ग रिदने स बि धत िव ानह लाई झ झकाउने उ े य रा दै सु दास ले छन-् ‘नेपाली कथा 

सािह यको इितहास तथा अ  टीका िट पणीले भ रपूण भएको िवशाल कथा सं ह ‘ यालबाट’ मा 

परेको मेरो ु िटपूण प रचयमा ‘चामलको महँगी’  सव थम कािशत कथा हो भिनएको  छ । सो 
होइन मेरो भ ने िनवेदन छ ।’ १६५  
  

 सर जोहन जज उ ोफ्- (उफ आथर एभलन) शीषक रहेको लेखमा िवदेशी ानी तथा ितभा 

स प न यि व, कलक ा हाईकोटका एडभो ट जेनरल तथा ऐनजीवी सर जोहन जज उ ो बारेमा 

जानकारी पाइ छ । सु दास अनुसार ितनी त शा का परम अ येयता िथए । हाईकोटका 

उ चपदािधकारीको पमा रहेतापिन ितनको त शा को अ ययन गन िच ितिदन जा त हँदै 

गयो । नभ दै ितनले गे वा व  समेत धारण गरी साधु  झ जीवन यापन शु  गरेका िथए । िशवच   

 
 १६४. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘ व पारसमिण धान- मरणीय त य’, सािह य-धारा (संचयन), पूववत,्  

                              प.ृ स.ं ६६ ।  
१६५. इ  सु दास, सन् १९९९, ‘आ नो कथाबारे’, सािह य-धारा (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं ७२ ।       
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त कालीन भारतवषका े  त शि  साधक भएकाले ितनकै सङ्गितमा आएर उ ो ले त  

साधना गरेका िथए । ितनको यस कारको िविच  च र ले यू रोपवासीलाई धेरै भाव पारेको िथयो । 

अ सफोड यु िनभिसटीका छा  भए तापिन ितनमा भारतमा आएर त  साधना गन बल इ छा 

रहेको िथयो । अतः तुत लेखमा सु दासले सर जोहन जज उ ोफ् (उफ आथर एगलन) को िविच  

यि व तथा ितनको जीवन स ब धी कितपय रोचक घटनाका सङगािदलाई काशमा याएको 

दे न पाइ छ ।       
 

 िशव अिन उनको आराधाना नामक लेखमा नेपालको पशुपितनाथ, दाज िलङको महाकाल 

डाँड़ा, धीरधाम आिदको िवशेष उ लेख साथै भारत अिन नेपालका िविभ न थलह मा भगवान 

िशवको आराधना गन चलनको िव तार र यसको आ याि मक मह वबारे काश पा रएको 

देिख छ । यस अित र  सु दासले तुत लेखमा िशवभ ह  योनीको पूजा गछन् तथा भगवान 

िशव अधनारी रका प हन भ ने पौरािणक कथन र िमथकह बारे सामा य चचा गरेको पाइ छ ।    

 
 नेपाली कथाका िवकासको इितहासमा एउटा मह वपूण अ याय लेखमा सन् १९२४ मा 

नेपाली सािह य स मेलनको थापना भएप ात् िविभ न समाजो मुखी ि याकलापह  बढ़ेर गएको 

त यपरक जानकारी पाइ छ । चौरा तामा भानुभ को सािलग थापना ग रन,ु सन् १९३८ मा ‘कथा 

कुमुम’ (कथा-सङ् ह) को काशनले नेपाली कथा सािह यको इितहासमा माइलखु ी खड़ा हन,ु 

यसरी दाज िलङबाटै उ  कथा सङ् हको काशन भएतापिन यसिभ  संयोगवश दाज िलङका 

एउटा पिन कथाकारका कथा नछािपनु  आिद घटना स ब धी लेखक वय ले आ नो ि ति या 

यसरी जताएका पाइ छ - ‘ पनारायण िसंहको एउटा १९२७ ई ीमा ‘गोखा संसार’ पि कामा 
कािशत भएको थम कथा ‘अ नपूण’ ता रहेछ, यही िदएको भए पिन पु ने िथयो ।’ १६६  फल प प 

सन् १९४०-४१ सालमा पनारायण िसंहको स पादनमा ‘खोजी’ मािसक पि का कािशत भयो । 

यसपिछ सन् १९५० मा िसंहको नै नौवटा कथाह को सङ् ह ‘कथा नवर न’ काशन भयो । यसै 

ममा रामकृ ण िश ा प रषद्को त वाधानमा कथा ितयोिगताको आयोजना ग रएको अिन यस 

ितयोिगताको कायभार भने लेखक वयलें स हालेका आिद ज ता त यह को जानकारी िदएको 

पाइ छ ।    
  

 एउटी नेपाली वीरांगना शीषक रहेको लेखमा ि िटश कालीन दाज िलङे जन जीवनको िच ण 

एवम् यसिसत स बि धत एक ऐितहािसक घटनालाई काश पा रएको देिख छ । लेखक अनुसार 

सन् १९३५ सालमा ि िटश अिधन थ दाज िलङमा पूव बङ्गालमा पन मैमनिसंह गाउँका िनवासी  

  
 १६६. सु दास इ , सन् १९९९, ‘नेपाली कथाका िवकासको इितहासमा एउटा मह वपूण अ याय’,  
                              सािह य-धारा (संचयन), पूववत,् प.ृ स.ं ८९ ।           
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डा. एन. सी. दास िनयु ि  पाएर आएका िथए। पिछ उनले यहाँकै नेपाली युवतीसँग िववाह गरे । पिछ  

आ नो गाउँ फकपिछ भारत-पािक तान छु ँदा पूव पािक तानमा पन उ  गाउँ हाल 

बङ्गलादेशिभ  पन गयो । नेपाली युवता िबहे गरेका हनाले गाउँ-घरमा छर-िछमेक  आिदले 

डा टरलाई हेय ि ले हेन गदथे । यसरी गाउँलेह को िथचोिमचोको िव  एकिदन डा. दासक  

नेपाली वा नीले स पूण गाउँमै नाङ्गो खुकुरी िलएर सबैलाई तसाएक  िथई । यस िदनदेिख दास 

प रवारलाई िथचोिमचो गन, हेय ि पात गनह  रहेनन ् । यसैपिन नेपाली नारीह को वीरताको 

प रचय बलभ  र ि िटश फौजमाझ भएको यु ले िदँदछ। यसरी नेपाली नारीह  आ मर ा गन कित 

साहसी ह छन् भ ने कुरोको माण साथै यसको य  दशन ितनताक मैमनिसंह गाउँका 

िनवासीह ले देखेका िथए । अतः एउटा स य घटनामा आधा रत तुत लेखले नेपाली नारीको 

शाहस र वीरताबारे जानकारी िदएको पाइ छ ।     

  
 पुराना किव र किवता-दाज िलङ लेखमा किवता गनलाई मा छेलाई उसको पेशा किह ये  

तगारो नब ने िवषयमािथ त यपरक चचा ग रएको पाइ छ । सु दास अनुसार गभनर जेनेरल एवम् 

भाइसराय लोड् वाभेल दो ो िव  यु का फ ड माशल पिन िथए । कठोर र अनुशािसत देिखने 

लोड वाभेलको दय कोमल पिन िथयो । ितनले िव का चिचत किवह को किवता खु बै पढ़ेका 

िथए । पिछ ितनले अङ् ेजीमा किवता संचयन पिन कािशत गराए । कठोर शासकको पमा 

देिखएको लोड वाभेलको आ त रक दय भने कोमल िथयो । सम मा यसै सङ्गलाई िलएर 

लेखकले दाज िलङका पु िलस िवभागका कमचारी धनबहादरु गु ङका किवतामािथ पिन चचा 

गरेका पाइ छ । यसबाहेक िशव समशेर रसाइली पिन पु िलस िवभागमै उ च पदमा रहेका िथए । 

उनले पिन छ दोव  किवताह  रचेका िथए । अतः तुत लेखमा शासिनक िवभागको कठोर 

प रवेशमा सङ्ल न रहेका दयमा पिन किवको कोमल दय हनस ने कुरोको जानकारी खु बै सहज 

ढङ्गमा गराएको पाइ छ ।  

 यसरी नै ‘सािह य पथमा’ (सन् १९७६) इ  सु दासको अक  िविवध िवषयह मािथ आधा रत 

लेख तथा रचानाह को साझा सङ्कलन भएको कृितको पमा रहेको पाइ छ । यस िभ का लेखािद 

त कालीन पि काह  ‘भारती’ (सन् १९७६), ‘ गित’, ‘उदय’ (काशीबहादु र े को स पादनमा 

फे ुअरी सन् १९३७ मा वाराणसीबाट कािशत), ‘गोखा’ (सन् १९४५), ‘साथी’, ‘िदयालो’ 

(नोभे बर सन् १९५९ दाज िलङबाट कािशत), ‘प रवतन’, ‘धूवा’ँ (सन् १९५९), ‘ भात’ 

(से टे बर सन् १९५० मा कलक ाबाट कािशत), ‘खोजी’ (से टे बर सन् १९४० देिख 

दाज िलङबाट कािशत), ‘पि म बंगाल’ (से टे बर सन् १९५६ मा गा तोक, िसि कमबाट  

कािशत), तथा आकाशवाणी खरसाङ र िद लीबाट कािशत र सा रत भएका भएका देख छन् । 

यसबाहेक कितपय  लेखह  कुनै पि का िवशेषमा कािशत नभए तापिन ‘सािह य पथमा’ - को 

थम सं करण सन् १९७६ मा याम दश काशन, दाज िलङ ारा कािशत हँदा यसिभ  समावेश  
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ग रएको थाहा पाइ छ ।       

 ‘सािह य पथमा’ (सन् १९७६) ज मा ६ अ यायको एउटा सङ्कलन हो । ६ अ यायिभ  ज मा 

आठवटा लेखह  समावेश रहेको पाइ छ, जसमा सािह य, जीवनी, कथा, धम, अ यलेख र किवता 

आिद रहेको छ । सािहि यक लेख अ तगत ‘नेपाली भाषाको गित दाज िलङमा’, ‘ यो घाँसी’, 

‘नेपाली सािह यमा भानुभ को थान’, ‘नेपाली सािह यको गित-नाटक’ आिद समावेश ग रएको 

छ ।  

       
 नेपाली भाषाको गित दाज िलङमा - नामक लेखमा नेपाली भाषाको योगमा अ य 

भाषाले पु  याएको भावबारे चचा ग रएको देिख छ । तुत लेखमा िवशेष दाज िलङमा िचयाका 

बु ामा पैसा िट न आउने तामाङ, गु ङ, मगर, राई, िल बुह को साझा भाषा नेपाली भाषाको 

ऐितहािसक त यमािथ काशपा रनुको साथै दाज िलङमा िमशनेरीबाट अङ् ेजी िश ाको चार, 

िह दी मा यम ारा िश ाको चार गनाले नेपाली भाषामा िह दी भाषाको भाव, थानीय बोिलने 

भाषामा बाइबलको अनुवाद, कलक ा ारा नेपाली भाषालाई आइ. ए. अिन बी. ए. तह स म े ीय 

भाषाको पमा वीकृित, नेपाली सािह य स मेलनको थापना आिदको िवकास सङ्ग सङ्गै 

नेपाली भाषाको उ रो र िवकासदेिख िलएर आधुिनक नेपाली भाषास मको िवकासबारे स यक 

चचा गरेको जानकारी पाइ छ ।    

  
 यो घाँसी शीषक लेखमा कुनै सािहि यक ालाई जिहले पिन य  या अ य पमा कुनै 

व तुले भािवत तु याएर नै उसले आ नो कृित िसजना गरेको ह छ भ ने गिहरो कुरोमािथ िव ेषण 

गरेको पाइ छ। जसरी सं कृतको रामायण रचना गदा महिष बा मीिक ौ चको दु दशा देखेर 

ममाहात नभएको भए रामायणको रचना हने नै िथएन । रामायण रचना गन पूव यस ौ च प ीले 

जसरी वा मीिकको मन उदी  पा रिदएका िथए ठीक यसरी नै नेपाली सािह यमा पिन किव 

भानुभ को मनलाई उदी  पान यस नाम विजत घाँसीको भू िमका पिन मह वपूण रहेको देिख छ । 

ेरणा व प रहेको यस घाँसीको नामको उ लेख मा ै कतै छैन । ौ च प ीले झ घाँसीले पिन 

भानुभ लाई ेरणा िदनमा मह वपूण भू िमका िनवाह गरेको छ तर उसैको मू याङ्कन भने हन 

नसकेको कुरा नै लेखकले तुत लेखमाफत् अवगत गराउने चे ा गरेका पाइ छ ।        

  
 नेपाली सािह यमा : भानुभ को थान नामक लेखमा नेपाली सािह य र समाजमा भानुभ  

र ितनको रामायणको मू याङ्कनको चचा ग रएको पाइ छ । नेपाली जनमानसमा भानुभ कृत  

रामायणको धेरै मह वपूण थान रहेको छ। भानुभ को रामायणले नेपाली जनमानसमा नौलो िदशा 

दान गरे । जब नेपाल र ि िटशमाझ भएको सुगौली सि धमा नेपालीह का शीर िनहरेका िथए तब 

य तो दु ःखद णमा नेपालीह मा शाि तको स देश सुनाउने ेय भानुभ  र ितनको रामायणलाई  
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जा छ। अतः तुत लेखमा सु दासले भानुभ  र ितनको रामायणको मह वबारे चचा गद 

भानुभ लाई दि ण भारतका किव क बरा, िह दी भाषाका तुलसीदास अिन बङ्गाली किव 

कृितवाससङ्ग तुलना गरेका देिख छ । यसका अित र   ितनीह ले लेखेका क बरामायण, 

रामच रतमानस जित मह वपूण छन् यित नै मह व भानुभ को रामायणको पिन रहेको कुरािदको 

उ लेख गरेको पाइ छ ।    

 
 नेपाली सािह यको गित नाटक शीषक रहेको लेखमा सु दासले नेपाली सािह यमा नाटकको 

थान र मह वबारे स यक चचा गरेका पाइ छन्। ततु लेखिभ  नेपाली सािह यको ऐितहािसक 

पृ भू िमबारे चचा गद नाटककारको योगदानबारे िव ेषण गरेको देिख छ भने उनले मेिदनी सादको 

‘ ानभंग तरंिगणी’ (१९०३), पलहलमानिसंह वाँरको ‘अटलबहादु र’ (१९०९), श भु सादकृत 

‘र नावली’ (१९१२), लेखनाथकृत ‘दु गाभि  तरंिगणी’ (१९१५) आिददेिख िलएर वालकृ ण सम, 

पारसमिण धान, दयच िसंह धान अिन तुलसी ‘अपतन’ स मका नाट्यकृितह का समेत 

उ लेख गरेका पाइ छन ्। 
  

 केशवच  सेन नामक छोटो लेखमा १९ नोभे बर, सन् १८३८ मा कलक ादेिख २४ मील उ र 

गरीफा वा गौरीपुरमा ज मेका सेनवंशी केशवच  सेनको जीवनीबारे चचा ग रएको पाइ छ । तुत 

लेखमा सेनको समाज ितको योगदान, धािमक वृित, देश-िवदेश मण अिन प -पि काको 

स पादन र काशन आिदको योगदानबारे जानकारी पाइ छ ।     

  
 िलयो टा टय ‘गोखा’ पि कामा सन् १९४४ मा कािशत तुत लेखमा लेखकले िव कै 

महा तम सािह यकारह  म येका एक सी सािह यकार िलयो टा टयको ज म, िश ा-दी ा, सी 

सैिनक जीवन, कथाकारका पमा इ यािद िविवध प ह मािथ काश पारेको पाइ छ । 
 

 जज वनाड शा नामक लेखमा यूरोपेली सािह यका एकजना महान सािह यकार जज वनाड 

शाको जीवनीबारे काश पा रएको देिख छ। जज वनाड शाको दयनीय ि थित, गरीबीको कारण 

घरबाट बािहर समेत साँझमा िन कनु  पन अव थाको िच ण यस लेखमा पाइ छ। शा एक सफल 

हा य- यङ् या मक लेखकको पमा पिन प रिचत छन ् । ितनका लेख हा य- यङ् या मकिसतै 

िश ा द पिन रहेको कुरोको जानकारी गराउँदै भारतका धानम ी जवाहरलाल नेह ले समेत चचा 

गरेका कुरालाई उ लेख गद सु दास लेखेका छन-्‘उनका ठ ा तथा हाँसो गिहरो ानले तथा यो  
ानको कदर नहँदा लागेको िदकदारीले प रपूण ह थे ।’ १६७ सु दासको यो लेख ‘साथी’ सा ािहक 

 
१६७. इ  सु दास, सन् १९७६, ‘जज वनाड शा’, सािह य-पथमा, दाज िलङ, प.ृ स.ं ५१ ।    
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पि का वष-२, अंक-१६ र १७ नोभे बरमा २४ र २७ ता रख सन् १९५० मा मशः कािशत 

पाइ छ । य िप पिछबाट तुत लेखलाई ‘सािह य-पथमा’ सङ्कलन ग रिदएका हनाले अझ धेरै 

कालस म सुरि त रहने मौका पिन श त देिख छ ।    
 

 िसंह पु ष नामक लेखमा सु दासले वामी िववेकान दले अमे रकाकहाँ भएको िव  धम 

स मेलनमा िदएको वचनबारे अित नै रोचक ढङ्गमा काश पारेका पाइ छ। आ नो यस छोटो 

लेखिभ  वामीजीले अमे रकामा भाषण िदइरहेको समय केही युवाह ले स मलेन आयोजना 

ग रएको भवनिभ  िप तोल  पड़् काएर वामीजीको आ मबलको परी ा िलएका एवम्  काला तरमा 

ती युवकह ले वामीजी सम  मा याचना गरेका कुरािदको समेत उ लेख ग रनुका साथै 

वामीजीको ढृड़ता, आ याि मक चेतनाबारे पिन काश पारेको देिख छ ।  

  
 काली त व शीषक रहेको लेखमा जगत माता कालीको प िवशेषको वणन गरेको पाइ छ । 

‘खोजी’ िवशेषाङ्क वष - १२, अङ्क - १, से टे बर १९४१ मा कािशत तुत लेखमा जगतमाता 

कालीलाई िशवको अ य प रहेको तथा िशवका आि मक दयबाट िसजना भएको हनाले माता 

कालीको रङ्ग  कालो रहेको इ यािद आ याि मक मू य र मा यताह मािथ गहन िच तन एवम् 

जानकारीमूलक चचा गरेको पाइ छ । 

  
 महाभारत नामक लेखमा सु दासले ापर युगमा महाभारतको यु  जहाँ कौरव र पा डवमाझ 

भएको घमासान अिन प रणाममा दु राचारी कौरवको हार र धम  पा डवको जीत भएको पौरािणक 

घटनामािथ स यक चचा गरेको देिख छ ।  
  

 खोजी - सन् १९४० मा पिहलो अङ्कको पमा कािशत हने ‘खोजी’ मािसक पि का 

स ब धी लेिखएको यस लेखमा ‘खोजी’ पूव िविभ न प -पि काह  कािशत भएतापिन त  प -

पि काह  िविभ न कारणह को फल व प यादा िदनस म िदगो रहन नसकेका कुरािदको उ लेख 

गद सु दासले खोजीको काशनमा यसको चार- सारमा बढ़ो री र दीघायुको कामना गरेको 

देिख छ ।               

  
 िवकासशील देशको सम या शीषक रहेको तुत सु दासको यो लेख आकाशवाणी खसाङ र 

िद लीबाट सा रत र पि म बङ्गाल वष-२१, अङ्क- १४-१५ अग त १९७५ मा कािशत 

भएको थाहा ला छ । िवशेष िवकासशील देशह मा अथनीितको ढाँचाको बढ़ो रीमा औ ोिगक 

ाि तको अहम् भू िमका रहेको ह छ भ ने जानकारी तुत गनु  नै यस लेखको मूल आशय रहेको 

पाइ छ ।     
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अ जना देवी नामक लेखमा लेखकले ी कृ णको परम भ  मीराबाईको जीवनसङ्ग नेपाली 

समाजमा ज मेका िस  ी योगे री अ जना देवीको आ याि मक जीवनको तुलना चचा गरेका 

देिख छ। नेपालीह मा पिन राई वंश धमपरायण, िशवभ  ह छन् भनी चचा गद सु दासले नेपाल, 

दाज िलङ, िसि कम, भोटाङ, असमका ब ती-शहरह ितर बसोबासो गद आएका राई 

प रवारह मा ेत व धारी साधुनीह  बहसङ् यामा रहेको जानकारी पिन गराउँछन्। तुत 

लेखिभ  लेखकले भ ह लाई जड़वादी, युि वादी अिन अ तदश  भ दै तीन भागमा िवभ  गरेर 

िव ेषण गरेका पाइ छ ।       

 व तुतः नेपाली सािह य जगतमा एक सफल आ यानकारको पमा िसि  कमाएका भए 

तापिन सु दासले आफूले अनुभूत गरेका तथा िविवध आयाम र े का यि  िवशेषबारे अ ययन, 

मनन र िच तन  गरी एवम् आ ना व रपरीका िविवध िवषय व तु  एवम् घटनाह लाई समेत उपयु  

लेखह का मा ययम तुत गरी नेपाली सािह यको भ डारलाई भन कायमा अहम योगदान 

पु  याएका थाहा पाइ छ ।   

   
४.७ िन कष   

     दाज िलङ पि म बङ्गाल रा यको उ रमा अवि थत एउटा िज ला हो । यस िज लाका मुख 

जाित नेपाली / गोखाली हन्। दाज िलङमा िविभ न जाित र धम स दायका मािनसह  बसोबासो 

गछन ् । यहाँ सन् १८३५ देिख एक औपिनवेिशक े को पमा ि िटशह ले शासन गरेको   

मािन छ । दाज िलङलाई ऐितहािसक, भौगोिलक, जनसाङ्ि यक , शासिनक, सामािजक, 

भािषक, शैि क, राजनैितक आिद पृ भू िमको पमा अ ययन गदा यसको िविभद आयाम 

देखापछन ्। सन् १८३५ देिख दाज िलङ पहाडी े मा ि िटस उपिनवेिशकरण ि याको िव तार 

भएपिछ यस अ चलमा अङ् ेज क पनी सरकारको भु व बड्दै गएको हो । व तुतः ि िटशह ले 

दाज िलङ पहाडी े मा आ नो उपिनवेिशकरण ि याको िव तार गनअिघ यहाँ चरम पछौटे, दास 

थामािथ आधा रत साम ती शासनको यव था रहेको िथयो। पिछ यस अ चलमा अङ् ेजको 

भाव िव तारले पुराना यव था र स ब धह  वंश भए पिन शोषण, उ पीड़न र औपिनवेिशक 

पराधीनताको नयाँ प रपाटी य तै रहेको बु िझ छ ।    

 दाज िलङ पहाडी े मा ि िटस उपिनवेिशकरण ि याको िव तारलाई मूलत: वत तापूव र 

वत तो र दु इ भागमा िवभ  गरी अ ययन गदा आिथक, शैि क र सामािजक शोषणको िच  

उदाङ्गो हदँछ । दाज िलङ े मा अङ् ेजह को औपिनवेिशक शासन िव तारको मु य आधार 

िचयाको खेती नै िथयो । यस े मा यसै िचया खेतीको थालनीिसतै यहाँको वा थय, िश ा, 

पयटनको िदशामा समेत अङ् ेजह ले दािजिलङका जन-जीवनलाई शोषण गरेको त यह  

भेिट छन ् । वत तापूव दाज िलङ पहाड़ी े मा यूरोपीय यानेजरह ले िविभ न े मा आ- 

आ ना िचया-बगान खोले तापिन उनीह  िनरङ्कुश शासकको पमा रहेका िथए । 
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भारत वाधीन भएपिछ पिन दाज िलङ पहाडी े मा ि िटस उपिनवेिशकरण मेिटएर गयो भ न 

सिक न । वािधनता पिछ धेरै अङ् ेज मािलकह ले भारतीय मािलक तथा क पनीह लाई आ ना 

कमान िब  गरेपिछ कमानका साधारण र सोझा मजदु रह  नयाँ मािलकका अिधनमा ब न परेका 

िथए, अिहले पिन बिसनै रहेका छन ्। वदेशकै नयाँ मािलकह  आउँदा एकप ट कमानको अव था 

पिहले ज तो नै रहेको अनुभव गनु  िसवाय ती साधारण मजदु र नेपालीह  अ य िवक प िथएन। 

यसको मूलकारण ती नयाँ मािलकह  भारतीय पु ँ जीपितह  िथए ।  

 दाज िलङ े मा िचयाको खेती पिछ होटल र बोिडङह को थापनाले पयटन उ ोग अझ बढेर 

गएको िथयो । तर यस पयटन उ ोगबाट यहाँका रैथाने नेपालीह ले भ दा पिन अङ् ेज 

यापारीह ले गितलै मुनाफा आजन गन सफल बनेको बु िझ छ । नेपालीह  भने केवल य ता होटल 

र बोिडङह मा दवान, बेहेरा तथा नोकर चाकर भ दा बड़ी कुनै ओहोदामा कायरत् िथएनन ्। िवशेष 

गरेर १८ औ ं  शता दीको म याविधदेिख नै दाज िलङलाई एक खु ला यापा रक के को पमा 

अङ् ेजहरबले योग गरेका िथए । उनीह ले यहाँबाट िचया-उ ोग, होटल यवसाय, िस कोना 

खेतीिसतै दाज िलङ े िसत सङ्गल न ित बत, भूटान ितर िसि कमको मागहँदै नेपालितर पिन 

यापा रक स पक कायम गरेका मािन छ । यस त यलाई अ य ग ाकारह  भ दा पिन इ  सु दासले 

आ ना ग ा यानह मा दाज िलङमा ि िटश औपिनवेिशकरणको झलकह लाई सजीव िच ण 

गरेका छन ्। 

 सािह य सृजनको े मा इ  सु दासको कलम कथा, उप यास, िनब ध, अनुवाद आिद िविवध 
िवधाह मा चलेको पाइ छ । उनका रचनाह  िविभ न प -पि का ज तै ‘प रवतन’, ‘खोजी’, 
‘िदयालो’, ‘युगवाणी’, ‘ ीित’, ‘ ितिब ब’, ‘सङ्गम’ आिद िविभ न समयाविधमा कािशत 
भएका छन ् । सु दासका रचना-कृितह को अ ययन र िव ेषण गदा उनी बल क पना शि  
भएका एकजना सृजनशील सािह यकारका पमा देखा पछन ् । यस अित र  अनुवादक अिन 
जीवनीलेखकको पमा उनको यि व अलग मह वको रहेको पाइ छ । अतः सृजनिशलता र 
रचना मकता ज ता गुणह ले सािह यकार इ  सु दासलाई नेपाली सािह यका फाँटमा एक छु ै 
थान  रहेको छ ।   

 अतः नेपाली सािह य जगतमा एक सफल आ यानकारको पमा प रिचत इ  सु दासले 
आ ना व रपरीका िविवध िवषयव तु  एवम् घटनाह लाई मा  नभएर दाज िलङ पहाडी े मा 
ि िटश उपिनवेिशकरणलाई अ य लेखकह ले भ दा सौ मयी ढङ्गमा तुत गरेका छन् भ न 
सिक छ ।    

 

 

 

 


