पाँचौ अ याय
५.

इ सु दासका ग ा यानह मा औपिनवेिशक
स दभको िव े षण

५.१ ग ा यानकारका पमा इ सु दास
नेपाली सािह य इितहासको आधु िनक कालमा एक िस लेखकको पमा दाज िलङबाट
नेपाली ग ा यान लेखनको े मा देखा पन सािहि यक यि वको नाउँ इ सु दास हन् । उनी
पनारायण िसं ह, िशवकु मार राई अिन लैनिसं ह वाङदेल सरह लगभग साठी वष जितको
(सन् १९३६ - ९५) अविधस म सृ जनारत भइ उि कै बल ाको पमा देखा पन लेखक हन् ।
इ सु दासले नेपाली सािह य-जगतको कथा, उप यास, िनब ध, जीवनीपरक लेख र अनु वादका
े मा कलम चलाएका छन् । मू य गरेर उनले िसि कमाएको भने कथा र उप यास लेखनमा हो ।
इ सु दासका सािहि यक यि व िविभ न े मा िविश रहे तापिन मू लतः ग ा यान
े को उनको सािहि यक यि व िभ नै रहेको पाइ छ । हालस म उनको दु इवटा कथा सङ् ह
रानी खोला (सन् १९६७) र रोम थन (सन् १९८९) अिन चारवटा उप यास कृ ितह मङ् गली
(सन् १९५८), जु नेली रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) कािशत
छन् । इ सु दासले नेपाली सािह य सृ जन े मा पु याएको योगदानको स मान गद नेपाली
अकादमी पि म बङ् गाल सरकार ारा सन् १९८० मा उनको उप यास जु नेली रेखा (सन् १९७९)
का लािग ‘भानु भ पु र कार’ र सन् १९८३ मा उप यास िनयितको लािग सािह य अकादमी, नयाँ
िद ली ारा ‘सािह य अकादमी पु र कार’ ारा स मान दान ग रएका छन् ।
कथाकार गु साद मैनाली र पनारायण िसं हकै आदश मु ख सामािजक यथाथवादी धाराका
एक िस ह त कथाकार इ सु दासका कथामा दाज िलङे गाउँले जन-जीवनको रा ो िच ण
पाइ छ । उनी साधारण नेपालीह का दैिनक जीवनमा घट् ने स-साना घटना िवशेषलाई टप क िटपी
ितनका लोक सं कार, रीित रवाज, शील वभाव तथा मानिसकताको भावकारी तु तीकरण गन
स म छन् । कथाकार सु दासले थानीय प रवेश, वातावरण एवम् कृ ितका िच णमा िवशेष मह व
रा ने हनाले उनका आ यानकृ ितह मा थानीयताको रङ् ग वा आ चिलकताको रा ो बा क
तु त भएको पाइ छ । सु दास आ ना आ यान कृ ितका मा यम समाज सु धारको नैितक स देश
िदन अ सर देिख छन् । उनका ाय: कथाका पा -पा ा आफू ले दैिनक जीवनमा भेटेका, देखेका,
बु झेका, निजकका ला ने िकिसमका साथै िन न र िन न-म यमवग य ि थितका ह छन् । यसरी नै
सु दासका ग या यानह मा सरल र सहज भाषाको योग, सरस र सु लिलत वणनशैली, बा धारा
तथा यावहा रक बोलीको रा ो योग पाइ छ । आ चिलकताको सजीव िच ण, आ चिलक
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िच ण, आ चिलक भािषकाको योग र सिजलो वा य-िव यासले उनका ग ा यानमू लक
रचनाह साँ चै ग रमायो य र उ चकोिटका ठह रएका छन् ।
उ लेखनीय इ सु दासका रानी-खोला (सन् १९६७) र रोम थन (सन् १९८९) कथा
सङ् हिभ का कितपय कथाह अिन उनका चारैवटा उप यासह मैले मङ् गली (सन् १९५८),
जु नेली रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) िभ मू ल पमा
ि िटशकालीन दाज िलङमा अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच वको िच ण प पमा दे न
पाइ छ । उनको िविवध लेखह को सङ् कलन सािह य पथमा (सन् १९७६) िभ का तीनवटा
कथाह मैले ‘सपनाको स झना’, ‘िढको सु न’ र ‘मधु’ लाई अ ययन गदा ती कथाह ले
वत पू व भारतका दाज िलङमा अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच वको ि थित िच ण गरेको
पाइ दैन । यसैले यी कथाह लाई तु त शोध ब धमा औपिनवेिशक स दभमा राखेर िव ेषण
ग रएको छै न । यस कार सािह य पथमा िभ का उ तीनवटा कथाह बाहेक ि िटसकालीन
दाज िलङमा औपिनवेिशकरणको झलक पाइने सु दासका िवशेष गरी रानी-खोला (सन् १९६७)
कथा सङ् हिभ का ‘गाड़ीमान’, ‘िवधवाको छोरो’, ‘चामलको महँगी’ र ‘खाजा’ गरी ज मा ४
वटा कथाह र रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हिभ का ‘शेरिसं ह गोखा’, ‘ऐते पाइलट’,
‘िलिपब माण’ अिन ‘चप्- ाइ’ गरी ज मा ४ वटा कथाह अिन उपयु चारवटा
उप यासह लाई औपिनवेिशक स दभका आधारमा अ ययन ग रएको छ ।
५.२ औपिनवेिशक स दभमा रानी खोला (सन् १९६७) कथा सङ् हको िव े षण
कथाकार इ सु दासको सन् १९६७ मा कािशत रानी - खोला पिहलो कथा सङ् ह हो ।
दाज िलङको नेपाली थ काशनबाट कािशत भएको यस कथा सङ् हमा अिधबाटै नेपाल तथा
भारतका िविभ न प - पि काह ‘खोजी’ (सन् १९४०), ‘उ थान’ (सन् १९४७), ‘यु गवाणी’
(सन् १९४८), ‘ भात’ (सन् १९५६), ‘िदयालो’ (सन् १९५९), ‘शारदा’ (सन् ), ‘सु के रा’, ‘सं गम’
आिदमा कािशत भएका देिख छ । ‘रानी-खोला’ कथा सङ् हिभ ज मा १२ वटा कथाह
सङ् िहत छन् । जसमा ‘ रानी-खोला ’ र ‘ सेिम ीबाट फोन ’ बाहेक अ य दशवटा कथाह अगावै
उपयु िविवध पि का आिदितर िविभ न समयमा कािशत भएका हन् । यसको िववरण िन न
कार भेिट छन् १. गाड़ीमान, ‘खोजी’, दाज िलङ (वष १, अङ् क ५, जनवरी १९४१) ।
२. ाण - दान, ‘उ थान’, कलक ा (वष १, अङ् क ४-५, िदस बर १९४७) ।
३. चामलको महँगी, ‘यु गवाणी’, बनारस ( १ : २६, ५, अग त १९४८) ।
४. िवधवाको छोरो, ‘उ थान’, कलक ा (वष २, अङ् क २०-२१, अ टु बर १९४८) ।
५. अ ु त रोग, ‘ भात’, कलक ा (वष ७, अङ् क २, अ टु बर १९५०) ।
६. ऋिष - ला, ‘ भात’, कलक ा (वष २, अङ् क १, से टे बर-अ टु बर १९५१) ।
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७. खाजा, ‘शारदा’, काठमाड (वष २०, सङ् या ३, सन् १९५४) ।
८. भिवत य, ‘सु के रा’, दाज िलङ (वष १, अङ् क २, सन् १९५४) ।
९. बिलराजको समािध, ‘िदयालो’, दाज िलङ ( ख १, हाँगो ४, सन् १९६०) ।
१०. अनु ताप, ‘सङ् गम’, कालेबु ङ (सङ् कलन १, सन् १९६५) आिद ।
व तु तः औपिनवेिशक स दभमा तु त कथा सङ् ह रानी खोलामा समावेश भएका यी १२
वटा कथाह म ये ‘गाड़ीमान’, ‘िवधवाको छोरो’, ‘चामलको महँगी’ र ‘खाजा’ गरी ज मा ४ वटा
कथाह लाई औपिनवेिशक स दभ दशाउने कथाह मा न सिक छ । यसथ तु त शोघ ब धमा
यी चारवटा कथाह लाई आधार मानेर औपिनवेिशक स दभमा अ ययन ग रएको छ ।
५.२.१ गाड़ीमान
रानी खोला ( सन् १९६६ ) कथा सङ् ह िभ को ते ो कथा हो ‘गाड़ीमान’ । ि टीशह को
शासन यव थामा तािड़त दाज िलङ े का व रप र गो गाड़ी हाँकेर आ नो दैिनक गु जारा गन
गाड़ीमानह को जीवनमा देखापरेका आिथक तथा सामािजक औपिनवेिशकरणको ि थितको झलक
तु त गन यो कथा सफल भएको छ ।
तु त कथा ‘गाड़ीमान’ मा सन् १९२५ को दशकमा खसाङदेिख दाज िलङस म गो गाड़ी
अिन चार च के वाहनह चला-चल हन स ने त कालीन िहल काट रोडको सङ् ग पाइ छ । यस
बाटोको सङ् गमा बस त बी. लामाले आ नो पु तक द टोरी अफ् दाज िलङमा यसरी लेखेका
छन् - “ अङ् ेजह लाई खसाङदेिख दाज िलङस म आ ना माल-समानह घोड़ा वा गो गाड़ीमा
बोके र लैजानको िनि त एउटा बाटो चािहएको िथयो । यसथ ‘िहल काट रोड’ नाउँ मा सव िडपाटमे ट
एङ् लो-इ डीयनका दीवार नामक अिभय ताको देखरेखमा यो बाटाको काय भएको िथयो भने
यससमय यो बाटो भारतभ रमै उ म बाटोको पमा मािन यो । ” १ दाज िलङ र यसका व रप रका
चटकपु र, आ रङ् गाले अिन सु नदहका छे उछाउदेिख गो गाड़ी चलाएर जीिवका चलाउने
गाड़ीमानह को जीवन-चया च यो भ ने मािन छ । यस कथािभ गाँस-बास र कपासको खोजमा
नेपालबाट मु गलानितर पलायन भएका नेपालीह मािथको राजनैितक औपिनवेिशकरण साथै
त कालीन ि िटशह बाट दाज िलङको िन नवग य समाजले झे नु परेको आिथक औपिनवेिशकरण
र सङ् कटको यथाथ िच ण पिन पाइ छ ।
तु त ‘गाड़ीमान’ कथामा नेपाली समाजमा चिलत ढ़ी, कु सं कार, जातीय भेदभाव, छु वाछु त
ज ता सामािजक कु था आिदका जीव त सम या र सङ् कटका ि थितह को िच ण पाइ छ ।
खड् का बाजे नामक एकजना पा ले नेपालबाट आएर बसेका आफू भ दा सानो जातको साइँलोको
मृ यु भएपिछ आफू जातका क र भए तापिन जातीय भेदभाव भु लेर साइँलोको दाह सं कार
१. बस त बी. लामा, सन् २००८, द टोरी अफ् दाज िलङ, खसाङ , पृ. सं. ६२ ।
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ग रिदएको छ । यस घटनाले कथामा मानवताको प रचय िदएको देिख छ । यस अित र
दाज िलङका रैथानेह को चाल-चलन, रीित- रवाज, दश-ितहार आिदको यलाई समावेश गरेर
कथाकारले आ चिलक भावधारा पिन कथामा तु त गरेका पाइ छ । तु त कथामा नेपालको
खोटाङ िज लाि थत हलेसीबाट गु ी बजार हेन आएका साइँला चटकपू र अ रङ् गाले गाउँ आएर
गाड़ीमान हन पु गेको छ । हष्-पु , िसङ् गै गो काँधमा हालेर दगु ला ज तो साइँलालाई एकिदन
गाड़ी खेपेर जाँदा बाटामा पन हसेल खोलामा भू तले तसाउछ । यस घटनाले आ मबल नै दु बल
भएपिछ कसैिसत नडराउने साइँला पिन खोलाको अ ात अिन अ य शि सँग डराउनु पु छ । यसरी
पैसा कमाउने उ े य िलएर मु गलान पसेको साँइलो दो ो चोटी रात-िवरात गो गाड़ी खेपेर यसै
बाटो भएर जाँदा हसेल खोलामा नै उसको अकालमा मृ यु हन पु छ । उसको मृ यु भएपिछ
मानवताको नातामा साइँलाकै कोइलावाल सदार खड़का बाजेले उसको मृ यु सं कार समेत
ग रिदएको घटना अ य त कथामा मािमक पाइ छ ।
तु त कथा ‘गाड़ीमान’ मा िवचार स ेषणका लािग कथाकार सु दासले ामीण र शहरीया
प रवेश अनु कूलका पा ह को योग गरेको पाइ छ । या या मक र नाटक य ढङ् गले च र िच ण
ग रएको यस कथामा साँइलो, खड् का बाजे कथाका मु ख पा हन् भने आ छाम ताके र िहँड़ेका
दाइह , गाड़ीमानह , बाटाघाटाका मरमहाजन, ठे कादारह , मटरवालाह , हावागाड़ी तथा
दू धवालाह आिद सहायक पा ह हन् । यस कथामा एउटा काग र दु ई वटा गो मानवेतर पा को
पमा यु छन् । सम मा कथामा बहल पा -योजना पाइ छ । तुत कथाका कथा नायक त नेरी
गाड़ीमान साइँलो हेदामा बिलयो, आँिटलो र फु ितलो वभावको छ । उ गिफलो, हँिसलो, अटेरी र
िजराहा वृ ितको मािनस हो । एक प टको यौवनमा रामरौस लु ट्नका िनि त उ ितहारमा देउसी
खे छ, मा नी नाचमा नाँ छ-गाउँछ, अ लाई पिन नचाउँछ । उसले भू त- ेतको अि त व नमा दानमा दै एकिदन आ नो जीवन अनाहकमै गु माइ पठाउँछ । नेपालको गोठबाट मु गलानमा आएका
साँइलोलाई सहारा िदं दै गाड़ीमानको काम समेत िसकाएर आफू कोइलावाल सरदार हन चाहने रा ने
खड् का बाजे दयालु वृ ितको ह छ । िबजातको साँइलोको मृ त शरीरकोअि तम सं कार गन णमा
उसका जातका दु इजना मािनसलाई खड् का बाजेले बोलाएका ह छन् । तर साइँलाका जातका ती
मािनसह ले धरी उसको लाश उठाउँन नमा दा ज मदैको सं कार, छू वाछू तका िनयम जीवनभ र
पालन गरेर बसेका खड् का बाजेले यी सब ढ़ी-पर परालाई पर साद मानवताको नातामा साँइलोको
दाह सं कार ग रिदएको छ । यसलाई एक उदाहरणीय काय मा न सिक छ ।
तु त कथाको मू ल आशय नै ि िटश औपिनवेिशक कालमा दाज िलङका नेपालीह ले झे नु
परेको आिथक िवप न ि थित दशन गनु हो । एकाितर नेपालमा राणाह को चरम राजनैितक शोषण
र अ यचारले िपिढत नेपालीह गाँस-वास र कपासको खोजीमा पलायन भई नेपालबाट मु गलान
अथात् भारतको दाज िलङ वा आसाम े ितर आउने गरेका ह छन् । यसको मू ल कारण आिथक
िवप न मा न सिक छ । नेपालको कु नै एक अभेग पहाड़ितरको गोठमा म गन कथा नायक साइँलो
१९२

गोठबाट भागी रोजी-रोटी कमाउने उ े यले आसामितर िहँड़ेका अ य दाईह सँग साथ लागेर
दाज िलङितर आएको ह छ । उदाहरण –
‘ पहाड़ हलेसीदेिख यसै होहोरीमा लागेर आ छाम जाने दाइह सँग गु ी बजार हेनलाई ति सएर
गोठबाट भागेर आएको िथयो ।’ २
एकाितर उपिनवेशक अङ् ेजह ले आ नो यापा रक मु नाफा र सु ख - सु िवधाको िनि त
दाज िलङ पहाड़मा भीर-पहारा फोद िचया उ ोग बसा न सफल भएपिछ पु नः सन् १८८१ देिख
रेलको माग िबछाएको जा न पाइ छ । यसरी रेल चलाउनिसतै बाटो घाटोको िनमाण गद एकाध
गाड़ी-घोड़ा पिन गुड़ाउन सफलता पाएका अिन पिछ आफै ह ब ने बङ् गलो एवम् कोठीह
लगायत िचया गोदामितर िबजु ली ब ी पु राएर दाज िलङ पहाड़लाई के ही उ यालो ती अङ् ेजह ले
तु याउन चाहेको देिख छ । यस घटनाले ितनताकका मजीिव नेपाली जनजीवनको अँ यारो
झोपड़ीिभ बास गन गरीबीपूण जीवनलाई एक कारले ितखो यङ् य कसेको भान ह छ । उदाहरण ‘ सीमाना, सु के, घू म पारगद उदेक ला दा घर, कोठी, जं गवीरको िहटी, टेिटन, रेलगाड़ी, िलख,
हावागाड़ी, अच म अच मका चीजह दशन गद यो गु ी बजार आइपु यो । एकिछन ता चारैितर
िझिलिमली दे ता यसलाई साँचै बैकु ठ पु गे ज तो ला यो। ।’ ३
सन् १८७०-८० को दशकमा दाज िलङ पहाड़मा बसोबासो गन मािनसह को आिथक अव था
एकदमै दयनीय िथयो । उनीह अङ् ेज शासनको अिघ दिबएर आ नो जीवन तरलाई कु ली र
सरदारी पेशाको तरदेिख किह ये मािथ उठाउन स दैन िथए । कु मार धानको म त यअनु सार
दाज िलङको नेपाली जनसं यामा अिधकां श मजीिव, सवहारा िथयो । नेपालमा बढ् दो साम त
णालीबाट उ के र आएका ितनीह यहाँ औपिनवेिशक सा ा यवादी शोषणको धानमा परे ।
आ नो शासनमा गव गन गोरा अङ् ेजह ला टर र शासक िथए ; अड् डा अदालतका म यवग य
ओहदाह मा अकाितर धेरजसो समतलबाट आएका बङ् गाली र िह दु थानी िथए । ४
यसरी त कालीन दाज िलङ पहाड़मा नेपालीह अिधकां श मजीिव र सवहारा भए तापिन
तु त कथा ‘गाड़ीमान’ मा नेपालबाट धन कमाउन दाज िलङको चटकपु र अ रङ् गालेमा धेरै
वषअिघ आएका खड़् का बाजेल‘गाड़ीमान’
े
को पेशादेिख काठ कोइलाको सरदारस म ब न पु ने
२. इ सु दास, सन् १९६७, ‘गाड़ीमान’, रानी खोला, दाज िलङ, पृ. सं. ४८ - ४९ ।
३. इ सु दास, सन् १९६७, ‘गाड़ीमान’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ४८-४९ ।
४. कु मार धान, सन् १९८२, ‘दाज िलङको नेपाली जाित : एउटा ऐितहािसक अ ययन’, पिहलो पहर,
दाज िलङ, पृ. सं. २९ ।
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सपना आ नो दयमा साँचेको छ । उदाहरण –
‘ यहाँ बं गलाको छे उमा खड् का बाजेको घर िथयो। ितनी सबैभ दा पु राना गाउँबू ढ़ा िथए । गाड़ी
खेपेर नै ितनको उमेर िबितसके को िथयो । हालैमा ितनलाई कोइलावाल सरदार हने ठू लो मन भयो ।
आ नो गाड़ीको भार अ कसैलाई सु पेर सरदार हने मनसु वा गरे। ’ ५
यसरी नै तु त कथािभ बु ढेशकालमा नयाँ गाड़ीमानको पमा पहाडबाट अकाको लह-लहैमा
लागेर मु गलान (दाज िलङ) आएका सोझा वभावको साइँलोलाई पाएपिछ खड् का बाजेले आफु
नयाँ कोइलावाल सरदार हन पाएकोमा स तोषको सास फे रेका छन् । साइँलो भने खड् का बाजेको
िनदशमा के ही िदन अ यास पाएपिछ आफै अ गाड़ीमानको सारमा गाड़ी धपाउने, बाठो र
चनाखोिसतै मु लाने हावाले समेत छोएपिछ उसको यवहारमा समेत प रवतन आएको देिख छ ।
िवशेष दाज िलङमा अङ् ेजको शासन कालमा नेपालीह महाजन र यपारीह बाट ऋण िलएर
आ नो िसिमत आव यकता पु रा गथ र उ ऋणको भारले िथिचएर जीवन िनवाह गथ । यस
व तु ि थितको िच ण ‘गाड़ीमान’ कथामा पाइ छ । यस त यबारे अझ प पाद कु मार धान यसरी
ले छन् - “ अं ेजको आँखामा यो ऋणभारको क मष बाहेक मजदू रको अव था स ेको िथयो ।
कजा िलने वृ ित, अगाध बढ़ी नेपाली कु लीह मा छ जो अनिभ , मू ख र साहको हातमा असहाय
छन् भिनएको छ, दोष छ नेपालीको खिचलो वभावालाई - लो नेमा छे जू वा खे छन् , वा नीमा छे
भे भेट मन पराउँछन्- तर सु िकलो जीवन तरस म सु हाउने रोजीको ब ध िथएन र नेपाली
जनसं याको बहसं या िचयाबारीमाऔपिनवेिशक शोषणको जाँतोमा िपिसएको हामी बु दछौ ।” ६
तु त कथाको सङ् गमा साइँलो पा िचयाबारीमा काय गन मजदू र नभए पिन दाज िलङ
पहाडमा कोइला गाड़ी रात-िबरात खेपेर सीिमत आयमा आ नो जीवन चलाउने एक िचया मजदू र
समान यु वाको प हो । नेपाली जाितिभ देिखने फु मासे वृ ित गाडीमान साइँलोको यवहारमा पिन
दे न पाइ छ, जसले उसको जीवनलाई अवनितको खाड़लितर धके दै लगेको तीत ह छ ।
उदाहरण –
‘ मु गलानको हावाले यसलाई छोयो । सबैले यसलाई िच नथाले- बाटाघाटाका मरमहाजन,
ठे कादारह ले । यसको डर हरायो । सं गतले गदा मा छे अक भयो । गाउँमा आधारातस म जु वा
तास खे न, बाटामा गाड़ी थामेर खो पी, हनु मानेमा पैसा मा नला यो ।’ ७
५. इ सु दास, सन् १९६७, ‘गाड़ीमान’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ४९ – ५० ।
६. कु मार धान, सन् १९८२, ‘दाज िलङको नेपाली जाित : एउटा ऐितहािसक अ ययन’, पिहलो पहर,
पू ववत्, पृ. सं. ३१ ।
७. इ सु दास, सन् १९६७, ‘गाड़ीमान’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ५१ ।
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अतः ‘गाड़ीमान’ कथामाफत् कथाकार इ सु दासले उपिनवेशकालमा दाज िलङको साँचो िच
तु त गरेको बु न सिक छ । त कालीन दाज िलङमा गाड़ीमानह ले अङ् ेज सरकारको शोषण र
अ यचारलाई ख दै भएपिन भू त- ेत बास गन खोला-नाला तथा झोड़ाको बाटो हँदै दाज िलङ
शहरका िविभ न थानमा गाड़ीह लाई पु याउँथे । उनीह ले आ नो गाड़ीमा बोके का कोइला,
चोइली, काठ इ यािद स भवतः यस समय अङ् ेजह को कोठी र गोदाममा लिग थे भ ने कु रा
अनु भव गन सिक छ । गाड़ीमानह ले लगेका ती व तु ह अङ् ेजह को आ नो कोठी, बङ् गलो
आिदमा पु याउनु पन ह यो । यसको िवप रत दाज िलङको मु टु कमाउने जाड़ोमा अङ् ेज
मािलकह आगो तापेर ब ने गथ । यसरी कथाकार सु दासले दु ई वगमाझको बचाईको
असमा तालाई ‘गाड़ीमान’ कथाका मा यम तु त गद दाज िलङको औपिनवेिशक ा तलाई
उदाङ् गो पान सफल भएको छन् भ न सिक छ ।
५.२.२ िवधवाको छोरो
रानी खोला (सन् १९६६) कथा सङ् हमा पाँचौ कथा ‘िवधवाको छोरो’ हो । यस कथामा
रनेक आमाको दयनीय र यथापू ण जीवनको यथाथ िच ण पाइ छ । चार वषको छँदै आ नो िपता
गु माउनु परेको बालक रनेको जीवन यानो भरण-पोषणदेिख वि चत रहेको छ । पित लालमानको
मृ यु पिछ ए ली बनेक रनेक आमाको िजउने साहारा छोरो रने मा रहेको देिख छ । दाज िलङ
े मा भारी बोके र आ नो र छोरो रनेको पेट भन काम गद रनेको सु खद भिव यको क पनामा
आफू ले भोिगरहेको दु ःख समेत भु लेक पाइ छ । तर एकिदन अचानक रेलगाड़ीले िलकमा झारेका
कोइलाको टु ा िट ने होड़बाजीमा िवप रत िदशाबाट वेगमा आइरहेको हावागाड़ीको चपेटमा परेर
रनेको दु ःखद मृ यु ह छ । यस घटनाले रनेक आमाको जीवनमा ठू लो ब पात ह छ । फल व प
रनेक आमाले आ नो िजउने आधार नै गु माउनु पछ । यसरी एकपिछ अक मृ यु ले रनेक आमाको
जीवन दु ःखला दो भएको देिख छ भने ि िटशकालीन दाज िलङमा एउटी िवधवाले बाँ नको िनि त
गरेको चरम सङ् घषको यथाथ िच ण तु त कथामा सफलतासाथ विणत भएको पाइ छ ।
तु त कथा ‘िवधवाको छोरो’ मा रनेक आमाको का िणक यथाको यथाथ िच ण रने चार
वषको हँदा लालमान मधेशमा आरा काट् न जाँदा औले वरोले भेटाएर मरेका घटनाले पिन पु ि
गदछ । उसको मृ यु पिछ रनेक आमा कु ली काम गरी रनेलाई कू ल पढ़ाउन सके कोमा स तु
रहेक देिख छे । तर अभा यवश एउटै नासो भएको पिन गाड़ीले िमचेर ाण लिगिदएपिछ एउटी
असाहय िवधवीले अझ भो नु परेको कु िटल प रि तिथलाई कथाकारले तु त कथा माफत उजागर
गन सफल भएका छन् । यसरी आफू ले पित लालमानलाई गु माउन परेको िवयोग सँगै छोरोको मृ यु ले
पिन लालमानक वा नीले ठू लो ब घात सहनु परेको छ । यसरी एउटी िवधवीमािथ आइपरेको
िवड बनालाई कथाकार सु दासले अ य त मािमक ढङ् गमा िचि त गरेको पाइ छ ।
तु त कथामा ामीण प रवेश अनु कूल पा ह को योग ग रएको पाइ छ । रनेक आमा वा
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लालमानक वा नी, लालमानको छोरो रने, मायाक आमा यस कथाको मु ख पा -पा ा हन् भने
लालमान, रनेक आमाको दा यु, रनेक आमाका िछमेक ह , माया, मायाका भाइह , भारी बो ने
पु तली, रामवीरे , या पे, मलामीह आिद सहायक र गौण पा - पा ाह पाइ छन् । कथामा बहल
पा योजना पाइ छ, जो ि िटशकालीन दाज िलङको औपिनवेिशक वातावरणिभ बाँ न वा य
बनेका र चरम सामािजक एवम् आिथक बोझले िथिचएको देिख छ ।
सन् १८७८-७९ मा पिहलो प ट दाज िलङ पहाड़को सव णमा आउने अङ् ेज अिभय ता
याँकिलन ेि टजको काय िन र णमा सन् १८८१ देिख िसलगड़ीदेिख तीनधारे , खसाङ हँदै
दाज िलङस म कोइला र पानीले च ने छु क-छु के सानो रेल च न शु भएको िथयो । ८ व तु तः सन्
१८७०-८० को दशकमा उपिनवेशक अङ् ेजह ले आ नो यापा रक मु नाफा र सु ख- सु िवधाको
खाितर िसलगड़ीदेिख दाज िलङस म पु नलाई भीर-पहारा फोद अिन अट पे जङ् गल फाँड़ी
दाज िलङ िहमालयन रे वेको नाममा रेलको माग िबछाउने काय स प न गरेका िथए भ ने थाहा
पाइ छ । अतः तु त कथािभ दाज िलङमा ठ डा महीनाको समयमा रेलले िलकमा झारेको
कोइला िट न जाने रने र उसका साथीह को सङगले यो कु रोलाई पु ि गरेको पाइ छ । यसरी नै
‘िवधवाको छोरो’ कथाले ि टीशकालीन दाज िलङको वातावरणलाई िच ण गरेको बु िझ छ ।
मू लतः भारतको वत तापू वको समयमा ि िटशह को उपिनवेश रहेको दाज िलङ पहाड़ी े मा
रेल चलाचल शु भएपिछ यसको भाव िन न वग य जनमानसको जीवनमा परेको कु रोसँगै
यसताकको यव थाले बु झाएको कु रा तु त कथाबाट बु न पाइ छ ।
एल्. एस्. एस्. ओ’ मालेले तराई ख डमा बाटो बनाउने काय हँदा ितनताक मजदू रह लाई
जङ् गल फाँड़दा वरोको िशकार भइ मनु प य भनी बताएका छन् । ९ स भवतः तु त कथा
‘िवधवाको छोरो’ मा पिन रनेको बाबु लालमानको मृ यु को घटनाले यस त यलाई पु ि गरेको
पाइ छ । िवशेष गरेर कथाकार सु दास एक यथाथवादी कथाकार भएको हनाले पिन य तो सं योग सो
कथामा भेिटएको मा न सिक छ । कथाकार वयंले उ कथामा भनेका छन् ‘ रने ज मेको चार वषपिछ यसको बाबु लालमान मधेसमा आरा काट् न जाँदा औले जरोले
भे ाएर मरेको िथयो । मदा लालमानको उमेर तीस भ दा बढ् ता िथएन ।’ १०
दाज िलङमा िचया उ ोग र रेल यवसायको मा यम गरीबको शोषण गन प के का
अङ् ेजह लाई सबै सु ख र सु िवधा ा िथयो । रनेको आमा ज ती दैिनक मजदु री गरी जीवन धा ने
दाज िलङ् गे समाजका गरीब र िनमु खा नेपालीह को िनि त भने दाज िलङको प रवेश यससमय
८. https://en.m.wikipedia.org
२१-०६-२०१८
९. एल्. एस्. एस्. ओ’ माले, सन् १९९९, दाज िलङ िडि क याजे टर, यू िद ली, पृ. सं. १३३ ।
१०. इ सु दास, सन् १९६७, ‘िवधवाको छोरो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ६७ ।
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नक भ दा क ती नरहेको मा न सिक छ । उदाहरण ‘ िदनभ रका प र मले थाके र आएक रनेक आमाले साग-िस नु र बगड़ा उमा दा सध ायः
दस बिजहा यो । ायः िदनहँ रनेले एक िन ा पु याइकन राती खान उठ् नु प य ।
अँ...........अँ...........गद, आँखा उघाद, फे र ब द गद दु वै हातका औं लीले िम दै रने उठ् यो ।
यसलाई यसरी सु तेर उठ् न सबै बालकह लाई झ गाहारै प य । नउठे र पिन के गरोस्-िदनभ रको
भोको ।’ ११
यसरी देश वत पू व अङ् ेजह को शासन कालमा दाज िलङ पहाडको अिशि त
जनमानसको आय ोत कु नै भर ला दो िथएन । िन न आय ोतको भरमा घर प रवारमा दु इ छाक
जु टाउन किठन िथयो । पु षह सरह नारीह ले पिन िचयाबारीमा तथा घर-बािहर दैिनक मजदुरी
गरी प रवारलाई भरथेग गथ । िश ाको अभावमा अिधकां श कु ली-मजदू रह को जीवन बा य ब नु
परेको जा न पाइ छ । दाज िलङमा िचयाबारीमा कायरत मजदू रह बाहेक सन् १९०१ को
जनगणनाको मोठ ६०% जनमानस दज , िसकम , डकम , आरावाल इ यािद कायह गथ । १२ यस
अित र त लो कलममा भारी बो ने कु ली अिन अ य कु नै कारको मजदू री गरेर िन न आयआजन गरी आ नो घर प रवारको जीवन धा न मािनसह लाई कि गा ो ह यो भ ने कु रोको
स यता ‘िवधवाको छोरो’ कथामा िन न सङ् गले पु ि गदछ । उदाहरण -

‘ मायाक आमाले भारी बोके र िदनमा आठ, बा आना कमाउँ थी । किहले काह िपयाँ, पाँचसु का पिन कमाउँथी । यसलाई यही काम गन सिजलो लागेको िथयो । तसथ रनेक आमाले - अब
के कामगरी पेट-पाला गनु िददी ? भ दा यसले भ यो - िहड़न बिहनी, सं गै भारी बोक ; यही बाट
िपयाँ, पाँच-सु का कमाइहा छौ । आमा-छोरा त छौ िन ! ठू लो जहान पा नु छैन । िबचरी मायाक
आमाले अक कु न ठू लो उपाय बताओस् ? रनेक आमा यो कु रामा धेरै घो रई । यसका मनमा पिन
अ कु नै कु राको उमेद आएन । अ यमा यसले मायाक आमाको कु रा नै वीकार गरी ।’ १३
यसरी नै तु त कथा ‘िवधवाको छोरो’ मा रनेक आमा अिन मायाक आमाको ठ डा महीनामा
जाड़ो छे ने समेत कु नै यानो लु गा - फाटा हँदैन । य तो अव थामा उनीह िचसो र िठहीदेिख बाँ न
रेल कु ा यसको इि जनबाट िलकह मा झरेका कोइलाका टु ाह बटु न बा य छन् । एकिदन
िलकमा झरेको एउटा ठू लो कोइलाको टु ालाई पाउने होड़बाजीमा परेर हावागाड़ीको चपेटमा परी
रनेको मृ यु हनपु छ । यस सङ् गलाई कथाकार सु दासले कथामा यसरी वणन गरेका छन् ११. इ सु दास, सन् १९६७, ‘िवधवाको छोरो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ६६-६७ ।
१२. एल्. एस्. एस्. ओ’ माले, सन् १९९९, दाज िलङ िडि क याजेटर, पू ववत्, पृ. सं. १२१ ।
१३. इ सु दास, सन् १९६७, ‘िवधवाको छोरो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ६९ ।
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‘ जाड़ाका छु ीमा मायाका भाइह रेलका िलखै िलख इं िजनबाट खसेका कोइला िट नजा थे ।
आमालाई भनेर रने पिन ितनीह सँग जानथा यो । यसले बटु लेको कोइला स काएर आमा - छोरो
बेलु कै िप छे आगो ता थे ।’ १४
‘ मायाका भाइ र रने बजारका के टाह एकसाथ दगु द एउटा कोइला देखे ज मै झु ि ं दै िलखैिलख
िहँड़् न थाले । यो िदन अचकाली धु म भएको िथयो । बाटो पिन धु ि मएको िथयो । ती के टाह लाई
उिछनेर बजारको या पे भ ने के टो र रने अगािड़ बिढ़सके का िथए । ती दु इ जनाले एउटा कु इनेटो
परेका ठाउँमा कोइलाको एउटा ठू लो िढको एकै चोिट देखे । दु वै झ टेर यहाँ पु गे । यित बेलै एउटा
हावागाड़ी यहाँ आइपु यो । रने अिघ परेको िथयो, या पे पिछ नै िथयो । धु ममा गाड़ी रो ा रो ै
रनेलाई िमिचहा यो । या पे भने भा यले बाँ यो । रनेको एक ाण यह गयो ।’ १५
अतः कथामा विणत रेलबाट झन ‘कोइलाका टु ा’ अिन ‘हावागाड़ी’ को सङ् गमा यस
शोधाथ ले सन् १९७८ देिख दाज िलङ िहमालयन रे वे िवभागिसत स बि धत रही आएका अिन
१९६०-७० को दशकमा दाज िलङ िहमालय रे वे िवभागका एिस टे ट याकिनकल इ जीिनयर
(A.M.E - Darjeeling Himalayan Railway) ु स नामक अङ् ेज साहेबलाई समेत भेटेका
अिन हाल चीफ डीपो याटे रयल सु पे रटे डे ट् (C.D.M.S- D.H.R) ओहोदामा कायरत् खसाङ
िनवासी ी देवराज मु िखयासँग अ तवाता िलएको िथयो । अ तवातामा मु िखयाले बताएअनुसार
ि िटशको जमानादेिख नै दाज िलङमा रेल चलाउनलाई कोइला िबहारको रानीग ज (हाल
झारख ड) बाट स लाई हने ग य । पिछ उ कोइला िसलगड़ी याइ पु याएपिछ िसलगड़ी ि थत
रे वे कोल ट् याङ् कबाट पु नः रेलको इि जनमा लािदए पिछ उ रेलगाड़ी कोइलाको धू ँवा उड़ाउदै
सु कुना, तीनधारे , खसाङ, टु ङ, सु नादा, घु म, बतासे हँदै दाज िलङ जा यो । यसरी रेलले आ नो
या ा अविधमा िलकमा ह ल दै जाँदा रेलको इि जनको छ परमा बसी कोइला कु ट् ने कमचारी
(जसलाई तेलवाला वा सेके ड फायर यान भिन यो) - ले िलकमा र िलकका छेउ-छाउितर
खसालेका कोइलाका टु ाह बटु ने मािनसह को ताँती तीनधारेदेिख रेल दाज िलङ
पु गु जेलस मनैहने ग य ।
ि िटशकै समयदेिख रेल गाड़ी कु े िलकमा अक एउटा खु ला गाड़ी पिन गु ड यो । यसको
चारवटा खु र ितरपलको छ पर र पदा भएको ह यो, जो चारवटा फलामको च काको सहायताले
िलकमा खु ला कु े सानो गाड़ी ह यो । यसमािथ बसेर या ा गदा खु ला हावा चारैितरबाट
आउँ यो । यसलाई ि टीसह ले ‘ ली’ (Trolley) भ ने गथ भने पहाड़ी जनबोलीमा ‘टाली’ भनेर

१४ इ सु दास, सन् १९६७, ‘िवधवाको छोरो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ७३ ।
१५. इ सु दास, सन् १९६७, ‘िवधवाको छोरो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ७३-७४ ।
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बु िझ यो । वा तवमा यही नै ‘हावागाड़ी’ िथयो । १६ यस जानकारीले उपयु कथाको सङ् गलाई
स य र ामािणक तु याएको छ । देवराज मु िखया दाज िलङ पाहाड़को नागबेली बाटोमा छु क-छु क
गद कु े सानो रेलको अितत र वतमानको इितहास झ काउने स झना िसमलको फू ल स र....
नामक कृ ितका लेखक पिन हन् । यसरी कथामा रनेलाई हावा गाड़ीले मारे तापिन रे वे िवभागबाट
भने रनेको आमालाई छोरोको मृ यु को कु नै छितपू त राशी समेत िदएको पाइ न । यस घटनाले ि टीस
औपिनवेिशक कालमा वे छाचारी अङ् ेजह लाई एक गरीब मा छे को ाणको समेत के ही मह व
नरहेको कु रो जा न पाइ छ ।
अतः उपिनवेशवादी अङ् ेजह ले आ नो औपिनवेिशक नीितलाई िव तार गद दाज िलङ े
व रपरी रहेका मु लु कह लाई राज गन सहज होस् भ न खाितर पहाड़ी अ चलको िविवध
िवशेषताका अ ययन गद सामा य िवकासमू लक कायह गरेको मा न सिक छ । यसै ममा
िचयाको उ ोग अिन रेल मागको िनमाण गरेको कु रा स य र ऐितहािसक त य नै हो । यस कार
कथािभ सन् १८८१ देिख दाज िलङ पहाड़ी े मा कोइला र पानीले च ने वा प चिलत रेल च न
थालेपिछ यसको भावले िसत थानीय मािनसह को िववश जीवन शैलीको िच ण भेिट छ भने
सो धटनाह अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच वकै यथाथ नमू नाह हन् भ न सिक छ ।
५.२.३ चामलको महँगो
रानी खोला कथा सङ् हमा रहेको छटौ कथा ‘चामलको महँगो’ हो । ‘चामलको महँगो’
कथामा ग फे , जसे र जसेक वा नी देवमाया मु य पा ा - पा ाह छन् भने अिफसमा काम पन
बाबु ह , कू ल पढ़ाउने मा टरह , गाउँका महाजन, गाड़ीमानह आिद सहायक पा -पा ाह
छन् । सम मा कथामा बहल पा योजना रहेका पाइ छ । यी पा - पा ाह ले ि िटशकालीन
दाज िलङमा सन् १९४०-५० को दशकमा खा आपू ितको सम या झे नु परेको घटना िचि त
पाइ छ । ि िटशह को औपिनवेिशक शोषणमा आिथक अभावले त एक ा य नारीको
सं घषशील जीवनलाई िच ण गद महँगाईको मारमा एक गरीब प रवारलाई पेट भन समेत चामल
ज तो अिनवाय खा - पदाथ पु गीसरी नहनु ज ता व तु ि थितको यथाथ िच ण तु त कथामा
सफलतासाथ तु त ग रएको भेिट छ । तु त कथा ‘चामलको महँगो’ मा समाजमा साधारण
िन नवग य प रवारमा महँगाइको असर कितस म पद रहेछ ? भ ने ि थित बोध गराइएको पाइ छ ।
भारत सरकारले खा ा नमा िनय ण गरेपिछ यसबाट देखापरेको नकारा मक प रणाम व प
चामलको महँगाइको कारण गाड़ीमान काम गरेर आ नो प रवारको भरण-पोषण गन िन न वग य
पा जसेको प रवारमा एक डबका जाँड़ समेत जु न नसके को देिख छ । उसको प रवारमा उसक
वा नी देवमाया र देवर समान ग फे पिन रहेका ह छन् ।जसे र ग फे ले घु मको क ोल गोदामबाट
१६. िमित २०-१२-२०१७ को िदन देवराज मु िखया (पिहले तीनधारे अिन हाल खसाङ िनवासी) सँग
िलइएको अ तवाताबाट ा जानकारी ।
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गोदामबाट गो गाड़ीमा राशन ओसान काम गरी जसो तसो जीवन धा ने गरेका ह छन् । उ कु ली
काम गरे तापिन वाभावले वािभमानी ह छ । तर ग फे भने उसको ठीक िवप रत वभावका
देिख छ । जसेलाई िदनभ रको थकाइ मेट्न बेलु क खाना खाइसके पिछ एक डबका जाँड़ िपउँने बानी
ह छ । तर कित िदनदेिख चलेको चामलको महँगीको कारण उसक वा नीले उसलाई एक डबका
जाड़ समेत जु राउन सके को हँदैन । अतः जसेक वा नीलेउसक पित जसेले जाँड़ खान नपाउँदाको
नैरा यलाई देखेर ग फे को सहयोगमाफत् एक डबका जाँड़ जु राइिदन अ सर भएक देिख छ । तर
उ टै जसेलाई ग फे िसत आ नो वा नीको अनैितक स ब ध बढ् न थालेको शं का ह छ । एकिदन
साँझ-िवरातको समय भा सा घरमा वा नी र ग फे एकै साथ बसेर बातिचत गद गरेको देखेर असहय
हँदा आवेसमा आई ग फे मािथ खु कुरी हार गन ला दा सबै कु राको रह य उदाङ् गो ह छ ।यसबेला
जसेले आ नो भू ल वीकार गदछ ।
तु त कथा ‘चामलको महँगी’ ले दो ो िव यु (सन् १९३९- १९४५) को अविधमा खा
पदाथमािथ िनय ण गन उ े यले सरकारबाट दाज िलङ भेकका मािनसह माझ ‘राशन काड्’
बाँिडएको सङ् ग पाइ छ । उ राशन-काडमाफत् पाइने िसिमत खा पदाथको िवतरण णालीको
चपेटमा पारेर खटीखाने िन नवग य िमकह को जीवन कितस म अभाव त र सम याले
िपरोिलएको िथयो भ ने आभास गराउँछ । मू ल पमा दो ो िव यु को समय (सन् १९३९ - ४५)
‘ि िटशकालीन बङ् गालमा खा आपु त को उ े यले सन् १९४३ देिख क ोलका पसलह माफत्
‘राशन काड् ’ को आधारमा मािनसह मा खा िवतरण गन थािलएको हो । १७ व तु तः तु त
कथािभ िचि त घटना िववरणले यसताकको सरकारी यव थालाई उदाङ् गो पारेको छ भ न
सिक छ । कथाकार सु दासले यस कथामा यथाथ घटनाकै कथाव तु लाई कथा बनाएका हन् भ ने
कु राको जानकारी समेत ह छ । एकाितर उपिनवेशवादी अङ् ेजह को आ नै कारको कठोर
शासन- यव था अकाितर थानीय मजीवी मािनसह को िववश जीवन-बँचाईको यथाथलाई िन न
प र छे दले पिन िचि त गरेको देिख छ ‘ दाज िलङका येक मािनसले सरकारबाट एक एकवटा ‘ राशन काड’ पाएका छन् । यो काड
देखाएपिछ मा क ोलका पसलमा ह ा िदनका िनिम दु इ सेर चामल, आधा सेर आँटा वा मैदा र
एक पाउ िचनी पाइ छ । आठ वषभ दा कम उमेर भएका बालक - बािलकाले िचनी बाहेक अ कु रो
आधा मा ामा पाउँछन् । यितभ दा अ कु रो चािहए िक ता दोबर तेबर दाम िदएर ‘ याक-माकट’
मा िक नु पछ, िक ता कि पत नाँउ िदएर दु इ - चारवटा बढ् ता ‘ राशन-काड’ हातपारी पेट भन चामल
र आँटा ा गन सिक छ । ’ १८

१७. http//history of pds in west Bengal
२८-१२-२०१७
१८. इ सु दास, सन् १९६७, ‘चामलको महँगो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ७५ ।
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यसरी सन् १९३९-१९४५ को दो ो िव यु को उ रा ितर आइपु दा दाज िलङ े व रप रको
यापारिसत स बि धत कु राह सेरको िहसाबले ग रने अिन अिधकाङ् श कमानह मा महँगाईको
भाव घेरै परेको बु न सिक छ । यससमय दाज िलङ पहाडमा मािनसह मा राशन बाँड़ने
णालीको सु वाती ि थित स तोशजनक िथएन । यस समय कमानका मजदू रह ले सामना
गनु परेको मु ख सम या पिन महँगी नै िथयो । आज सु दा अच म लागे पिन यस बेला िपयाँ सेर
चामलको मू य पु नु भनेको सिहनस ने अव था हो । इ सु दासको तु त कथा ‘चामलको महँगी’
मा त कािलन दाज िलङका मजीवी मािनसह ले िचनी हालेको िचया िपउन िवरलै पाएको सङ् ग
पाइ छ । चामल ज तो अित आव यक खा पदाथको मू यले आकाश छोएपिछ राशन दोकानबाट
िसिमत पमा पाइने िचनीलाई अिल-अिल गद थु पारेपिछ यसलाई बेचेरै भएपिन गरीबह ले आ नो
आव यकता पू रा गरेका िच ण कथामा पाइ छ । उदाहरणाथ ‘ गरीबह मा धेरजसो नू न हालेको िचया खाने चलन छ र ितनीह िचनी उबारेर धनीह लाई वा
चोकमा िम ा न भ डारका मािलकह लाई डबल दाममा बेचेर के ही आमदानी गछन् । ’ १९
यसैकारण त कािलन दाज िलङको मजदू र यु िनयनले आ नो मु य मागको पमा मजदू र र
उनका आि तह लाई स तो दरको चामल मजदू रलाई १ िपयाँको ५ सेरको िहसाबमा ह ामा ५
सेर र आि तह ले चाँिह ह ामा साँड़े तीन सेर पाउनु पछ भनेर आ दोलन चलाएको िथयो । २० यस
आ दोलनको कारण यु िनयनका नेता पी. डी. मु िखया लगायत १६ जनालाई यससमय पु िलसले
िगर तार गनला दा मजदू रह ले बाधा िदएको जानकारी पिन पाइ छ । अत: यस आ दोलनलाई
दाज िलङमा थम सङगिठत मजदू र आदोलन मा न सिक छ । यस यु िनयनले १५ जू न सन् १९४६
को िदन मािलकवगलाई १४ िदनको समय िदएर १२ सू ि माग पेश गरेको िथयो । २१ १२ सू ि
मागह म ये ५ न बर मागअनु सार स तो दाममा चामल सबै मजदू रह ले औ उनीह का काम गन
नस ने बाल - ब चा औ बु ड़ापाका स ब धीह सबले कमसे कम ५ सेर ित ह ा ित मजदू र औ
३, १/२ सेर ित मजदू रको जहान ित ह ा पाउनु पछ साथै लु गा, कपड़ा, नू न, तेल इ यािद पिन
रासन अनु सार पाउनु पछ भ ने िथयो । यस त यले तु त कथाको घटना सङ् ग स यतामा आधा रत
रहेको अनु मान गन सिक छ ।
उपिनवेशक अङ् ेजह को शोषण र गरीबीको मारमा िपि सएका दाज िलङको ामीण े मा
१९. इ सु दास, सन् १९६७, ‘चामलको महँगो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ७५-७६ ।
२०. आब , सन् २०००, हा ो बासभू िममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ चरण,
दाज िलङ, पृ. सं. ३०-३१ ।
२१. आब , सन् २०००, हा ो बासभू िममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ
चरण, पू ववत्, पृ. सं. ३१-३२ ।
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गो गाड़ी धपाएर जीवन धा ने ग फे अिन जसे ज ता िन नवग य गाड़ीमानह का प रवारमा
सरकारको क ोल पसलले काडमाफत् िदइने स तो खाले िनयि त खा ले ह ावरीस म पिन पु न
स दैन िथयो । धेरै प रवार भएको धरमा तीन - चार िदन काट् न पिन ह मे-ह मे प य । यस कु रो
सु दासको तु त कथाको िन न सङ् गबाट अझ प हन आउँछ । उदाहरण‘ क ोल शू भएपिछ ग फे ले रिमतेदेिख टाढ़ा अक गाउँको क ोलका पसलेको माल
ओसा य , जसेले भने आ नै गाउँका महाजनका माल ओसा य । तर बेला बेलामा काडका
चामलले ह ा नपु दा ितनीह ले चामलका ब ताह मा नदेिखने गरी वाल पारेर तीन चार सेर वा
अझ बढ़ता चामल िझ नस थे । तर जसेले भने य तो अनु िचत काम कदािप गदन यो । यो एउटा
अिशि त गाड़ीमान भए तापिन यसले इमान छोड़ेको िथएन ।’ २२
तु त कथा ‘चामलको महँगी’ मा त कालीन अङ् ेजह को औपिनवेिशक यव थामा
िन नवग य जसेक वा नी देवमाया ज ती अिशि त नारीह ले आफू ले चाएका व तु ह लाई
उपभोग गन नपाएको तथा उसको रहरलाई आिथक अव थाको कारणले पू त गन नपाएर मनिभ ै
दबाएर रा नु पन ि थितको िच ण देिखछ । कथाकार सु दासले यस कथामा देवीमायाको रहरलाई
यसरी वणन गरेका छन् ‘ यसरी नै देवमाया पिन कसैले रं गी-चं गी व लाएको दे ता वा कसैका के शमा दलेको तेलको
मगमग बासन च दा, झ झल झ कने यारिलङ कु नै ीका कानमा लु कको दे ता वा कसैका हातमा
ह रयो, नीलो, रातो, गोलो, चे टो, इ ेनी रं गलाई िबसाइिदने बाइँह दे ता, सु नका गहनापात
लाएको दे ता आकिषत ह छे, औ बड़ो कौतु हलपू ण ि ले हे ररह छे । यसको मन यी ज मै
थोकह मा गािड़ छ औ यो यो ब तु ह ा गरेर आ नो शरीर िसं गान सा ै रहर गछ ।’ २३
सन् १९५० को दशकस म दाज िलङका खटीखाने मािनसह मा भरपेट खानलाई स तो चामल
स म पिन जु राउन स भव िथएन । नारी जाितका िविभ न रहरह मनमै दबीएर रह यो । यस
कारको नारी जाितको अभाव र दयनीय ि थितलाई उदाङ् गो गन ‘चामलको महँगो’ कथा स म
रहेको देिख छ । देश वत तापू व ि िटशकालीन दाज िलङका िन नवग य जन-समाजमा खा
आपु ितको अभावले ज माएको चरम गरीबीको सजीव िच ण ‘चामलको महँगो’ ले दशाउन सके को
पाइ छ ।

२२. इ सु दास, सन् १९६७, ‘चामलको महँगो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ८० ।
२३. इ सु दास, सन् १९६७, ‘चामलको महँगो’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. ७७ ।
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५.२.४ खाजा
रानी खोला (सन् १९६६) कथा सङ् हको दश कथा ‘खाजा’ हो । यस कथाको शीषकमा
एउटा साङ् केितक अथ लु केको पाइ छ । कथाका कितपय घटनाह शीषककै व रप र प र मा
गरेको अनु भिू त ह छ । कथाकार सु दासले यू न मजदू रीमा रगत पिसना बहाँउदै कमानमा िचयाप ी
िट ने मजदू रह को भोक मेटाउने खाजाको अव था तु त कथामा देखएा का छन् । दाज िलङ् गे
िचयाकमानको त कािलन प रवेशमा ि िटश उपिनवेशवादीह को वच व क तो िथयो भ ने कु राको
सजीव िच लाई यस कथामा उता रएको देिख छ ।
तु त कथा ‘खाजा’ मा ि िटश उपिनवेशकालीन दाज िलङको कमानमा कायरत् मजदू रह को
गरीबी र दयनीय अव थाको यथाथ िच ण पाइ छ । कथामा लालेक वा नीको सातजना छोराछोरी ह छे । उसकै दयनीय जीवन अव थालाई िलएर तु त कथाको कथानक अिघ बढ़ेको छ ।
कमानका िमकह मा िव मान आिथक िवप नतालाई लालेक वा नीको जीवनबाट कथामा
देखाइएको पाइ छ । कथामा आमाको दु ःख बु न स ने भइसके क घरक ठू ली छोरीले आमालाई
कमानमा िदउँसो भोक ला दा आमाले यस समय खाउन भनेर सानो भाइको को ोको एउटा कु नामा
स हालेर रािखिदएक गहनाउन लािगसके को भातको खाजा हालीिदएक ह छे । कथाको यही
धटना-िब यास अ य त मािमक र सं वेदनशील देिख छ । यसरी कथा ‘खाजा’ को मा यमबाट
कमानको आिथक जजरतालाई देखीउँदै कथाकार सु दासले ती िमकह को दु बल मानिसकता र
अिशि त वातावरण साथै कमानका मजदु रह का आ नो हक र अिधकारको िनि त असचेतना
रहेको देखाएका छन् । अकितर कमान मािलक र यव थापकह को िव सङ् गिठत भई लड़नु पन
चेतनाको ीण सङ् के त पिन यस कथामा िदइएको पाइ छ ।
तु त ‘खाजा’ कथामा शहरीया भ दा ामीण प रवेश अनु कूलका पा ह को योग पाइ छ ।
लालेक वा नी यस कथाको मु ख पा ा हन् भने एक हल आइमाई र िठटािठटी, कामदारी, एक
लहर मािनसह , बटु वा, सातजना छोराछोरी, साथीह , चौक दार, अ लो िठटो, का छी, साइँली,
ने टी, छु ची, ककश वर भएको यु वक, गोठाला सु रे आिद सहायक पा -पा ाह हन् । कथामा
िदनभ र काम गरेर कमाएको पैसा जाँड़मा उड़ाउने र वा नीको कमाइमा बाँ ने अिन उ टै वा नी
कु ट् ने लाले नीच तथा दु पा को पमा छ भने एउटा हातमा लाठो अिन अक हातले छाता ओड़ी
कमानको अ लो डाँड़ाबाट िचयाप ी िट ने मजदू रह मािथ िनगरानी गन कमानका कामदारी
उपिनवेशक अङ् ेज मािलकको ितिनिध पा हो भ ने बु िझ छ । कमानमा कठोर प र म गरी
िचयाप ी िटपेर आ ना घर-गृ ह थी चलाउने सातजना छोराछोरीक आमा तथा कथा नाियका
लालेक व नी, अ लो िठटो, का छी, साइँली आिद सबै कमानमा औपिनवेिशक अित मण भो न
वा य पा -पा ाह हन् । सम मा कथामा बहल पा योजना रहेको पाइ छ ।
ि टीस उपिनवेशकालीन दाज िलङ पहाड़ी े को कु नै कमानको प रवेश तु त कथा ‘खाजा’
मा विणत पाइ छ । कथािभ कमानमा कायरत मजदू रह को आिथक, सामािजक, राजनैितक आिद
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ि थितको िच ण भेिट छ । ान-िश ाको अभावमा अनाहकमै छोरा-छोरीह ज माउनु अिन घरको
ठू लाले आ नो घर ितको िज मेवारी समेत वेवा था गद रात-िदन मातेर वा नीलाई कु ट् नु आिद
घटनाह ले समबि धत कमाने वातावरणलाई िचि त गरेको देिख छ । मू ल पमा यस कथामा
कथाकार सु दासले ि िटश उपिनवेिशककालीन दाज िलङ े का िचयाकमानह मा मजदू रह ले
भो नु परेको चरम दु ःखको यथाथ िच ण गरेका छन् । दाज िलङमा िचया मजदू र आ दोलनका
एकजना अ णी स ये नारायण मजु मदारअनु सार ‘ सु न त उनीह ले फलाए र यस ारा मािलकको
नाफाका पहाड़ झ झन् अि लने भए । आ ना रगत-पसीना बहाएर उनीह को कोश े फलको
िचया बगानह तयार पारे । िहं क ज तु ह बाट कितले यान गु माए, कित लु ल-े लं गड़ा भए । तर
यसको बदलामा उनीह ले पाए-म ययु गीन दास व ।’ २४ व तु तः त कालीन िचयाबारी जनजीवनको
ि थितलाई यस त यले छलङ् ग पारेको पाइ छ । तु त कथाको घटना वणनले यो स यतालाई यसरी
पु ि गरेको पाइ छ ‘ य तो औले ठाउँमा गम ले ितनीह यसै उिसिनइ सके का छन् । सबैका िजउ र लु गा
टाउकाबाट पानीको घैला घो टाइिदँदा ज तै गरेर िभजेका छन् । ितनीह का हात िबजु लीले चलाए
ज तो िछटो चिलरहेका छन् ।’ २५
यसरी नै कथाकार सु दासले िचया मजदू रह का दयनीय अव थालाई अनदेखा गद असीम लु ट र
शोषण चलाउन प के का ि िटश राजको चरम दमनमू लक यव थाले िथचेर राखेको िन न वग य
िमकह को जीवन यापन क तो िथयो भ ने कु राको वणन िन न सङ् गबाट पिन बु झाउन खोजेको
देिख छ ‘ अिन सबैजना छरप ट भएर कोही खमिन, कोही याङमिन, कोही बाँसघारीनेर, कोही ओड़ार
परेका ठाउँमा गएर आ नो आ नो खाजाका पोका फोएर, बोतलमा हालेर लगेको िफ का िचयािसत
खानथाले । कसैिसत दारमे बगड़ाको भात िथयो, कसैिसत ख ो िचउरा, कसैिसत भु टेको मकै र
ठोट् नेको अचार, कसैिसत िमसाहा पीठोको आधा अ मल मोटो ढ् या े रोटी । य तै खाजा
ितनीह ले आ ना हातको र ओं ठको नु िनलो पसीनािसत घोलेर खाई पेटको वाला मानथाले। गाँसै
िप छे ितनको िभ को वाला बािहर भा नथा यो र ितनका शरीर फे र एकचोिट पसीनै पसीनाले तर
भयो ।’ २६
२४. आब , सन् २०००, हा ो बासभू िममा िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ
चरण, पू ववत् , पृ. सं. २१-२२ ।
२५. इ सु दास, सन् १९६७, ‘खाजा’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. १२७ ।
२६. इ सु दास, सन् १९६७, ‘खाजा’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. १२७ ।
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यसरी दाज िलङका िचया कमानह मा काम गन मजदू रह लाई उपिनवेशक अङ् ेज मािलकह ले
सधभरी दास बनाएर रा ने स चाइ रहेको बु िझ छ । तर मजदू रह मा िव तारै - िव तारै चेतना र
साहसको सं चार पिन हन थालेको आभास ह छ । कमानका अङ् ेज मािलकह बाट शोिषत र
तािड़त मजदू रह ले एकाअकामा सङ् गिठत भएर िव ोहको आवाज उठाइ िचयाबगानिभ
अङ् ेज मािलकह को उपिनवेशवादी शासनलाई जराबाटै उखे नु पन मजदू र शि को ा त पिन
यसै कथाको मा यम िदइएको देिख छ । उदाहरण ‘ यता बा को घ टा बजेर प ी िट नेह खाजा खान के बसेका िथए , उता ितनीह म ये
एकजना ककश वर भएको यु वक टीनको चोङ् ामा मु ख गाड़ेर िच याउन ला यो । मजदू रले
नै.....मजदू रका लािग.......मजदू रको सरकार खड़ा गनु पछ ।’ यो बो ने मा छे उ ेिजत भएर एउटा
हात हावामा याँ दै य तो टँटलापु र घामको वा ता नगरी म चीम ची कराउन था यो औ दु इ-चार
कु रा अ बोलेर यही एउटा महाम उकालो फकर-मजदू रको राज, मजदू रको
सरकार.....मजदू र.......मजदू र......भ दै य तो पैताला भ भत् पो ने बगरका बालु वामा बु कु सी मान
था यो ।’ २७
यसरी कथाकार सु दासले तु त कथा ‘खाजा’ को मा यम ि िटश उपिनवेशकालमा
दाज िलङको िचयाबगानमा कायरत् मजदू रह को आिथक, सामािजक र राजनैितक जीवनको
यथाथ िच ण दशाउन चाहेको देिख छ । यसबाट कमानका अङ् ेज मािलकह का औपिनवेिशक
वच वलाई उ ाटन गन कथाकर सफल रहेका पिन मा न सिक छ ।
५.३ औपिनवेिशक स दभमा इ सु दासको रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हको
िव े षण
कथाकार इ सु दासको कथा सङ् ह रोम थन सन् १९८९ मा कािशत भएको हो । याम
काशन दाज िलङबाट कािशत भएको यस कथा सङ् ह कथाकार सु दासको दो ो कािशत
कथा सङ् ह हो । यस कथा सङ् हमा ‘शेरिसं ह गोरखा’, ‘ऐते पाइलट’, ‘िज ासु मेरा सँगी’,
‘िलिपब माण’, ‘निलनी’, ‘अबला, दु बला’, ‘शि पा नारी’, ‘मू ल फु टेपिछ’, ‘एउटा गाउँको
कहानी’, ‘चप्- ाइ’, ‘िव फोटन’, र ‘फोर - टु ए टी’ गरी ज मा १२ वटा कथाह सङ् किलत छन् ।
ती म ये चारवटा कथाह मैले ‘शेरिसं ह गोरखा’, ‘ऐते पाइलट’, ‘िलिपब माण’, ‘चप् - ाइ’
मा ि िटशकालीन औपिनवेिशक स दभको अ ययन अपेि त छ ।

२७. इ सु दास, सन् १९६७, ‘खाजा’, रानी खोला, पू ववत्, पृ. सं. १२८-२९ ।
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५.३.१ शेरिसं ह गोरखा
रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हमा पिहलो कथाको पमा रहेको कथा ‘शेरिसं ह गोरखा’
हो । यस कथाका स पू ण घटनाह कथाकै मु य पा शेरिसं ह गोरखाको च र मा के ि त रहेको छ ।
ि िटश औपिनवेिशकरणको वच वको फल व प सङ् िमत भएका भािषक र सां कृ ितक
अित मणका प ह लाई कथाकार इ सु दासले शेरिसं ह गोरखाको च र को मा यम याउन
चाहेका छन् ।
तु त ‘शेरिसं ह गोरखा’ कथा मझौलो आयामको एक च र धान कथा हो । यस कथामा
शेरिसं ह गोरखा ज तो पा को मा यम औपिनवेिशक कालमा दाज िलङ् गे नेपाली समाज र यहाँका
वािस दाह को रहन-सहनमा अङ् ेजी सं कारको भावको उ ाटन ग रएको पाइ छ । कू लका
िश क िदल बहादु रले आफू सध कू ल जाँदा भेटेका शेरिसं ह गोरखाको अद य साहस र िवशाल
यि वलाई िलएर कथानक अिघ बढ़ेको देिख छ । कथामा कु नै एक अङ् ेज झ ठाँट-बाँठसाथ
िहँड़ने शेरिसं ह गोरखाको चा रि क वणनले स पू ण िव बनै पाठकको अिघ आ उपि थत ह छ ।
कथाकारले दु इजना पिथकको छोटो भेटघाटलाई एउटा इि वृ ा मक सु दर कथाको प िदएका
छन् । बाटामा भेिटएका अ ात यि शेरिसं ह गोरखा दो ो िव यु मा िसयाक रण े मा
बहादु रीिसत लड़ेका फौजी अिफसर हन् । या ामा िदल बहादु रको शेरिसं ह गोरखािसत भेट भएपिछ
कौतु हलता जागेर आएको देिख छ । अतः ज मले एक गोरखा भएपिन घर बािहर अङ् ेजी
सं कारलाई अिधक चाउने अिन घरिभ भने एक ठे ट गोखाली सं कार तथा पर परालाई स र ण
गन चाउने शेरिसं ह गोरखाको वृ ि ह छ ।
िवशेष िदल बहादु रको िविच यि शेरिसं ह गोरखािसत सं योगवश भेटघाट भएको ण भने
िदलबहादु रको मन अ तसं करणमा सधको िनि त छाप भएर बसेको छ । तु त कथामा ि टीश
उपिनवेशकालीन दाज िलङको प रवेश अनु कूलका पा - पा ाह का योग ग रएको पाइ छ ।
िदलबहादु र , शेरिसं ह गोरखा यस कथाका मु ख पा ह हन भने सीता, बालक अमृ त, पटेल,
गोरखाली अिफसर, या टन भितजा, शेरिसं ह गोरखाको भाइ, सइसह , बटु वाह , पयटकह
आिद सहायक पा - पा ाह हन् । कथामा बहल पा योजना रहेको पाइ छ ।
तु त कथा ‘शेरिसं ह गोरखा’ को कथाव तु ले देश वत पू व ि टीश उपिनवेशकालीन
दाज िलङको प रवेश तथा ितनताकका वािस दाह मा अङ् ेजी भाषा र सं कारको भावलाई
काश पारेको छ । यस अित र दो ो िव यु को उ रा सन् १९५० र ६० को दशकिबचको
अविधलाई पिन कथाव तु ले समटेको पाइ छ । कथाको मु य पा शेरिसं ह गोरखाको वभावलाई
िनया दा अिन उसलाई बाटोमा थमप ट दे दा तीनछ क पन िमशनेरी कू लका िश क
िदलबाहदु रको मानिसक उथु ल पु थु लको ि थितलाई उपिनवेशवादी ि ले िनया न उपयु ह छ ।
यहाँ औपिनवेिशकवादका सां कृ ितक प ह को अ ययन गन िव ान् थोमस बेिबङ् टन मेकाउलेको
माइ यु ट अव् इि डयन एजु केसननामक कायप को उ लेख गनु यु ि सङ् गत देिख छ ।
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मेकाउलेले सन् १८३४ मा ि िटस सं सदमा पेस गरेको उ कायप ले भारतमा चलेको ि िटस िश ा
नीितलाई प रवतन गनमा ठू लो भू िमका िनवाह गरेको िथयो । भारतमा सन् १८३० अिघ िविभ न
सां कृ ितक र शैि क पर पराह अ तगत तािलम िदनु का िनि त भारतीय िव ाथ ह लाई सं कृ त
िसकाउने ग र यो । यसथ मेकाउलेको सु झावअनु सार ि टेनको िश ा नीितलाई प रवतन गरेर
भारतका मािनसह लाई सं कृ त भाषा पढ़ाउन छोड़ी अङ् ेजी भाषा / सािह य र सं कृ ित िसकाउनु
पदछ अिन जसको िनि त ि टेनका ‘सां कृ ितक िश क’ ह ले भारतमा ‘म य ेणीका यि ह ’
को िनमाण गन य न गनु पछ । २८ ियनै साङ् के ितक गोरोपना ओडाइएका म य ेणीका यि ह को
सहयोग िलएरै भारतमा रहेका ि िटसह ले करोड़ भारतीयह मािथ िनर तर शासन चलाइरहन
सके को मा न सिक छ ।
तु त कथामा शेरिसं ह गोरखा ज ता ‘म य ेणीका यि ह ’ को हाउभाउ देखरे िदलबहादु र
ज ता समाजका िसधा-सोझा यि ह अवाक हनु वाभािवक हो । यधिप दु वै यि नेपाली
समाजकै मािनसह हन् । समालोचक स जीव उ ेतीले औपिनवेिशकतावादको सं कृ ितिभ
आ नो प रचय सध खैरोपनसँग बाँधेको हनेछ भनेका छन् । २९ उनको यस कथनलाई पिन
औपिनवेिशक सां कृ ितक मायाजालमा फँ सेका तु त कथाको मूल नायक शेरिसं ह गोरखाको
आचारणले दशाउछ । अङ् ेजी भाषा-सािह य, पोसाक तथा सां कृ ितक त तु ह आ नो तथा
थानीय पर पराभ दा बढी स य र उ च छन् भ ने कु रोलाई िन न पङ् ि बाट अझ प हन आउँछ ‘ पिहरन प का साहेबी, दामी ट् वीडको कोच र ओ टेडको पतलू न, ोग जु ािसत िम ने चेकका
मोजा, कमीजको द ो कलरमा टाँसेको सेता तारा छ रएको बो-टाइ घाँटीमा; िशरमा ट् वाड - याप
लाएका, मु खमा पाइप र हातमा छड़ी समातेका ती खािफलो यि लाई बाटोमा िहं ड़ने मािनसह ले
उिभएर पिछि तरबाट हे ररहे उनी मोड़मा अ य नहउ जेल ।......ितनलाई पिहलो चोिट दे ता
िदलबहादु रको मनमा भयो - कोही अं ेज होला दाज िलङ हेन आएको ।’ ३०
य तै अक पङ् ि ले शेरिसं ह गोरखाको शारी रक यि वलाई दशाउछ ‘ उनको पिहरन यो िदन बे लै िथयो । उनी िनकरबोकर, बू ट-जु ा एक एकवटा फु का झु ि डएको
चारखाने लामो मोजा घु ँड़ामु िनस म िनकरबोकरको मोहरी छो ने, शरीरमा लामा बाहला भएको
सु इटर, गलामा फू लवाला काफ जसका दु इ छेउ सु इटरको‘ भी’ मा घु सारेको अिन टाउकोमा ह का
जंगल ाट् मा सि जत िथए । यस बाहेक, ितनको दे े काँधमा दामी यामेरा झु ि डरहेकोिथयो,
२८. स जीव उ ेती, सन् २०१२, िस ा तका कु रा, काठमाड , पृ. सं. १९५- १९६ ।
२९. स जीव उ ेती, सन् २०१२, िस ा तका कु रा, पू ववत्, पृ. सं. १९८ ।
३०. इ सु दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, दाज िलङ, पृ. सं. १ ।
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छड़ीको साटो हातमा िसिटङ - टीक िथयो जो उनले टे दै आएका िथए ।’ ३१
यसरी उ कथामा एकजना अङ् ेजी स यताको भावमा पूण पले डु बेका यि को आचरण
र रहन - सहन क तो ह छ ? भ ने कु राको यथात य िच ण गरेको देिख छ । दाज िलङ पहाड़ी े मा
अङ् ेजह ले अङ् ेजी भाषा र ईसाइ धमको चार- सार हेतु िमसनेरी कू लह खोलेको त यह
धेरै छन् । अङ् ेजह को औपिनवेिशककालदेिख नै अङ् ेजी िश ा र सं कारको भावले यो े
पिन अ ा त रही आएको बु िझ छ । कथाका मु य पा शेरिसं ह गोरखा र अक पा
िदलबहादु रिबच िचना-पच र काम-ध दा िवषयक भएको वातालापले उपयु त यलाई स य र
मािणक तु याएको छ । उदाहरण ‘ सध त स ह छौ - के हो नाम ? ‘ िदलबहादु र!’ रा ो नाम, िदलवाला - बहादु र गोरखाली । के
गदछौ कामध दा ? कू ल- मा टर, तल िमशनेरी कू लमा । ’ ३२
औपिनवेिशक कालमा अङ् ेजी भाषाको िश ाको प रणाम व प भािषक औपिनवेिशकरणको
भाव दाज िलङका थानीय मािनसह मा परेको िथयो । यस कु रोको माण कथाको मू ल पा
शेरिसं ह गोरखाको बोलाईबाट वतः िस भएको पाइ छ । उदाहरण –
‘ गु ु कको रस वािदलो भएछ, मूलाको सागको भएर होला । आजको मेरो ल चको सू ची सु न
मा टर - कालो दाल, इ कु सको मु टा, मरमसाला र मरीचको ढु टो हालेर भु टेको आलू सँग भात ।
बड़ो असल पकाउँिछन् सीताले । गु ु कको रस ज तो‘एि पटाइजर’ कु नै चीज छै न ।’ ३३
यसरी नै अक उदाहरण‘ सीता मेरो के यरटेकर र गािजयन - ए जेल हो, बहत असल छ अिन बु ि पिन तीखो छ ।’ ३४
भारत देश वत पू व अङ् ेजी भाषा, स यता र सं कृ ितका मकु डो िभरेका म य ेणीका
यि ह कै समू हबाट काला तरमा गएर यु रोपेली औपिनवेिशकवाद िव शं खघोष ग रएको
ऐितहािसक अ ययबाट जानकारी पाइ छ । मोहनदास करमच द गा धीलाई भारतको एक अ ज
३१. इ
३२. इ
३३. इ
३४. इ

सु
सु
सु
सु

दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २ ।
दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ३ ।
दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५ ।
दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ३ ।
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नेताको पमा वीकानु सिक छ । उनले अङ् ेजी भाषा र सं कृ ितको अनु करण गन छोड़ी आ नै
देशका सवसाधारणह ले लगाउने लु गाह लगाई अङ् ेजह को औपिनवेिशकवादका िव
मह वपू ण कायह गरेका िथए । गा धीको यस कायािभयान नै भारतीय राि य सङ् घषको मु ख
राजनैितक र सां कृ ितक अिभ यि समेत बनेर गएको मा न सिक छ । सु दासको तु त कथा
‘शेरिसं ह गोरखा’ मा अङ् ेजी भाषा र रहन - सहनलाई यवहा रक पमा योग गन चाउने पा
शेरिसं ह गोखा ह छ । तर उनले घरिभ भने अङ् ेजी साहेबह झ डाइिनङ-टेबल, छु री-काँटा,
चमेचको योग गरेका छैनन् । उ टो िमजाइ र सु वाल लगाई भु इँमा डसनामािथ बसी अिघि तर
अ लो पीरामा राखेका काँसाका थाल-बटु का, कचौरामा हालेका भात ितहन हातैले खाने वृ ि को
ह छ । शेरिसं ह गोखाले गरेको यस यवहारले भने गा धीले देखाएकै मागलाई प याउँदै अङ् ेजी
औपिनवेिशक सं कृ ितको उपहास समेत गरेको बु न सिक छ । एकिदन िदल बहादु रले आ नो
खानिपन वारे शेरिसं ह गोखालाई सो दा उ यसो भ छ ‘ गु ु क, िस क , िस नु, मू लको साग, राया साग, बाँसको टु सा, तामा, याउ, कालो दाल,
भटमास, फापरको पीठाको रोटी र अ जित पोिषलो गोरखाली खाना छन् - यी सब मेरा ि य
आहार हन् । अरे िदलबहाद ु रजी यु ग यु गदेिख हा ा िपता - पु खाले खाइआएका आहारको रस
िभजेको हा ो शरीरले यही रस खो छ । फरािकलो भा सा-घरमा भु इँमा बसेर हातले खाँदा
ऐितहािसक आन द पाँउछु । सु यौ, झर गोरखा हँ, झर ।’ ३५
मू लतः दाज िलङ े का मािनसह का दयमा औपिनवेिशक प रवेशकै कारण अङ् ेजी
स यता र सं कृ ित थानीय स यता र सां कृ ितक प रपाटी भ दा उ च छन् भ ने धारणा रहेको यस
कथाबाट प ह छ । यसथ कथाकार सु दासले तु त कथा ‘शेरिसं ह गोरखा’ को मा यम ि िटश
औपिनवेिशक कालको भावले दाज िलङ् गे मािनसह का मन-मि त कमा ढ़ भइ बसेका
औपिनवेिशक सां कृ ितक प ह का उ ाटन गरेका हो भ न सिक छ ।
५.३.२ ऐते पाइलट
रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् ह िभ को दो ो कथा ‘ऐते पाइलट’ हो । ि िटश
औपिनवेिशककालीन दाज िलङ पहाड़मा सन् १८८१ को दशकदेिख च न थालेको रेलगाड़ीिसत
स बि धत यस कथामा ऐते पाइलट नामक पा को मा यम कथाकार सु दासले रे वे िवभागमा िन न
ेणीमा कायरत कमचारीह अिन अ य दैिनक मजदू री गरी खटीखाने मािनसह को आिथक,
सामािजक र शैि क ि थितको समेत आकलन गन खोजेका छन् । िवशेष कथािभ विणत ऐते
पाइलटको सू दको ध धाले अङ् ेजह कै पालादेिख दाज िलङका नेपाली समाज सू दखोरी र
३५. इ सु दास, सन् १९८९, ‘शेरिसं ह गोरखा’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ७ ।
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महाजनह को ठगाई ँमा पद आएको िवषयलाई यथाथ प िदएको देिख छ । तु त कथा ‘ऐते
पाइलट’ मा ऐते नामक साधारण रे वे कमचारीको यवहारलाई िलएर कथानक अिघ बढ़ेको
पाइ छ । ऐते आ ना काय ित अित कमिन रहेका देिख छ तर सु दखोर भएकाहनाले छरिछमेक मा
अ य त लोभी ठह रएका पाइ छ । आ नै साथी हकको मृ यु पिछ हकक वा नीलाई भने आ नै
पैसा थिपिदएर एउटा घऱ समेत बनाइिदने ऐतेको य ता यवहार दे दा सम त गाउँलेह अवाक्
भएका छन् । समाजमा लोभी लु चा ठह रएका ऐतेले हकको वा नी ित ग रिदएको गु ण भने
कथािभ एक रह य बनेको बु िझ छ ।
तु त कथामा ामीण प रवेश अनु कूलका पा ह योग ग रएका पाइ छ । कथामा ऐते मु ख
पा हो भने हक पएटमान, उसका वा नी, उसका शु भ िच तकह , क या के टीह , ऐतेक िददी,
उसको िछमेक , िछमेक को एउटा जवान छोरो, प लो गाउँक एउटी के टी, गाँउमा मातेर तु जु क
देखाउनेह , जु वातास खे नेह , ऐतेका बाबु, ऐतेसँग ऋण िलने र ितनह , चु स साह, टेशनमा टर, खरसाङको रे वेका बड़ा डा टर, मलामीह , हकको बदली आएको पएटमान, ऐतेले
पिह यै िबहे गरेको तर ऐतेलाई छोड़ेर गएको के टी, हकक छोरी आिद सबै सहायक पा -पा ाह
हन् । सम मा कथािभ बहल पा योजना रहेका छन् ।
तु त कथािभ को कथानकमा दाज िलङमा अङ् ेजह को उपिनवेशकालको उ रा अिन
दो ो महायु (सन् १९३९-४५) भ दा अिघको प रवेशको िच ण रहेको पाइ छ । दाज िलङ पहाड़ी
े मा सन् १८८१ देिख अङ् ेज अिभय ता याँकिलन िे टजको िनदशनमा कोइला र पानीले
च ने छु क-छु के सानो रेल च न शु भएपिछ काला तरमा यस घटनाले दाज िलङ े व रपरीका
मािनसह का जीवनमा देखापरेका आिथक र समािजक भावको िच णलाई काश पारेको थाहा
पाइ छ ।
उपिनवेशक अङ् ेजह ले आ नो यापा रक मु नाफा र सु ख-सु िवधाको खातीर िसलगड़ीदेिख
दाज िलङस म पु नलाई भीर पहारा फोद अिन अट पे जङ् गल फाँड़ी दाज िलङ िहमालयन रे वेको
नाममा रेलको माग िबछाउने काय सन् १८७० देिख सन् १८८१ स ममा पु रा गरेपिछ यस पहाड़ी
भेकमा कोइला र पानीले च ने (वा प चिलत) सानो रेल च न सु भएको देिख छ । अतः थानीय
के ही साउँ-अ रस म जा ने पु षह ले कु नै औपचा रक यो यताको जाँचिबना नै अङ् ेजह को
समयदेिख रे वे िवभागको पयेट् यान (पोइ ट् यान), िसकम , आिद िविभ न िन न ेणीह मा
पाउने गरेका िनयु ि िवषयक ि िटशकालीन दाज िलङ िहमालयन रे वेमा त कालीन सु पे रटे डे ट
जे श श नामक अङ् ेजको अिधन िफटर हे परको पदमा काय गरी अवकाश हण गरेका ८३
वष य बा रक काि मरीसङ् ग ती धारेि थत उनकै नीिज वासगृ हमा ग रएको भेटवातामा यस
शोधकतालाई ा भएको जानकारीअनु सार - ‘ देश वत पू व दाज िलङ िहमालयन रे वे क पनी
िलिमटेड्को जेनेरल यानेजर पदमा कायरत जे स शा नामक अङ् ेज साहेबले थानीय अ प
िशि त पु षह लाई रे वे िवभागकहाँ िन न ेणीह मा भना गदा उ मे ारह लाई ‘ यान यू ले अ
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ामर ? िबकज् आइ डो ट् वा ट् फू टबल लेएर आइ वा ट् ामर लेएर अथात् (के ितमी मात ल
खेलाउनु स छौ ? मलाई फू टबल खेलाड़ी चािह दैन मात ल खेलाउने खेलाड़ी चािह छ) भनेर समेत
िनयु ि िदनेगथ ।’ ३६ दाज िलङ ज तो उकालो पहाड़ी े मा रेल चलाउनु पदा अङ् ेज अिभय ता
(इ जीिनयर) ह ले िविभ न कारका अ ठ् याराह को सामना गनु परेको िथयो जसलाई ितनीह ले
लू प, घु माउरो अङ् ेजी अ र (U) आकारको घु माउरो लू प अिन (Z) आकार भएको जीग- याग
ज ता तकिनक य प ितको मा यमको मा यम रेल गाड़ीलाई िव तारै-िव तारै गरी समतलदेिख
उकालो चढ़ाउनमा सफल भएका िथए भ ने जा न पाइ छ । रेल उकालो पहाड़ितर िब तारै चढ़दै
जाँदा बाटामा आउने उचाई ँ ह मा सबैभ दा उ च िब दू(पोइ ट् ) मािनने घूम रे वे टेशन (७,४०७
फू ट) र दाज िलङमाझ येक २३ फू टमा १ फू टको नापमा उचाइँ रहेका अिन यसरी नै सु कुनादेिख
उकालो भने येक उचाइँको हरदर तकिनक य माप २९ फू टमा १ फू ट गरेर दता ग रएका ह थे ।’ ३७
य ता पोइ टह मा काय गन (पएट यान) पोइ ट् स यानह िवषय अझ थप जानकारी हेतु २ जू न
सन् १९७० मा ेड ए े टीसको पदमा िनयु ि भइ िसनीयर से सन इ जीिनयर (W.H) को उ च पद
स हालेर ३१ अग त सन् २०११ मा सेवा िनवृ ित हने तीनधारे िमठाई ँ डाँड़ा िनवासी नए. बी. मोते
(नर बहादु र मोत)े ले िदएको जानकारीअनु सार- ‘िसलगड़ी छाड़ेपिछ जब रेल उकालो दाज िलङ
पहाड़को मागितर अिघ बड़ यो तब सु कुना, प चिक ला- ९ माइलको जं गल, रङटङ, २ न बर,
चु नाभ ी, लालम ी, १७ माइल, तीनधारे , २० माइल, घैयाबारी, महानदी, िग पहाड़, खसाङ,
िदलाराम, टु ं ग, सोनादा, घू म र दाज िलङस म थािपत ग रएका पोइ ट् ह मा (िनिद े ) पाइलट
वा पएट यान (पोइ ट् यान) ह ले दाज लङ पहाड़बाट समतल िसलगड़ीितर जाने अिन समतल
िसलगड़ीबाट दाज लङ पहाड़ितर उकालो चड़ने रेलह एउटै रेलमागमा (िलख) नठोि कयु न् भनेर
आउने र जाने रेलह लाई य ता िनिद े वा पोइ टह मा रोके र िलखह को फ ा अदला-बदली
गरी पालै-िपलो जाने यव ता िमलाउँथे अिन स बि धत टेशन मा टरह ले आफू लाई िदएका, जहाँ
समयअनु प आउ-जाउगन रेलह का िनदशन ह योलाई एउटा छालाले मोरेको रङमा घु सारेर
बोके का ह थे अिन उ कागज पिछ रेल-गाड़ी छु ट् नलाई तयार भएपिछ गाड-ज दारह लाई िद थे,
एवम् य तो पाइलोिटङ गन काय (पोइ ट यान) दाज िलङमा ि टीशकालदेिख सन् १९९० को
दशकस म नै चलेर आएको िथयो तर यसपिछ भने ब द भएर गएको हो।’ ३८
व तु तः उपयु सबै त यह ले तु त कथाको िववरणलाई स यता र मािणत गरेको थाहा
पाइ छ । ासङ् िगक के ही उदाहरण-

३६. िमित ११-०२-२००९ को िदन कृ के ट बजार तीनधारे िनवासी, ी बा रक काि मरीसँग िलइएको
अ तवाताबाट ा जानकारी ।
३७. एल्. एस्. एस्. ओ’ माले, सन् १९९९, दाज िलङ िड ीक याजे टर, पू ववत्, पृ. सं. १४० ।
३८. िमित ०१-०१-२०१८ िमठाई ँ डाँड़ा- तीनधारे - दाज िलङ, िनवासी, ी एन. बी. मोतेसङ् ग िलइएको
अ तवाताबाट ा जानकारी ।
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‘ ऐते पाइलट सानु टु ङ रेल - टेशनमा एउटा िन न ेणीको कमचारी िथयो, ि िटशकालमा दो ो
महायु हनु भ दा अिघ। उसको काम िथयो उँधोबाट आउने र टु ङबाट छु टेको रेलगाड़ीको ोिसङ
प यो भने ओरालो जाने रेलमा चढ़ेर गोयल साइिडङ पु गी पएटको ताला खोलेर पएटलाई फल क
प टाएर लाइन सारी दु वै तरफका रेलगाड़ीको आउजाउ गराएर उँभो आउने रेलगाड़ीमा चढ़ेर टु ङ
फकने ।’ ३९
यसै गरी अक उदाहरण ‘ अं ेजीमा बड़ाबड़ा लाल अ र पी आइ एल् ओ टी टाँि सएको कालो बराँतको च ास िभरेर
रेलमा ओहोर - दोहोर गन ऐतेलाई रेलको पाइलट भनी सबैले िचनेका िथए ।’ ४०
ि िटशकालीन औपिनवेिशक शोषणममा परेका दाज िलङको नेपाली जनसङ् यामा
अिधकाङ् श नै मजीवी, सवहारा रहेका थाहा पाइ छ । यानो र सु िकलो पेशाह जि
समतलवासीह ले अँठ्याएका अिन यहाँका थानीय अिशि त, िसधा-सोझाह भने कमानितर
मजदू र र रेल िवभागितर िन न ेणीमा आ नो म बे न वा य हनु परेको जा न पाइ छ । अभाव र
अपु गको जीवन भोगाई त नेपाली समाजमा छँदै िथयो अक ितर पु तौदेिख नै चिलआएको नेपाली
पु ष समाजमा मदपान ज तो चलन च ती ज ता नचाँिहदो खिचलो वभावलाई पिन तु त
कथाको पा हक पएटमानको च र माफत् कथाकारले देखाउन चाहेका पाइ छ । उदाहरण ‘ सँगैमा उसको िछमेक तथा सहकम हक पएटमान बनाम ‘पोय ट् यान्’ खानथाले पिछ अक
मा छे ह यो । उसका नौनाड़ी गलेर आउँथे, खु ा ला दैन िथए र अ का भर परेर उ घर पु यो ।
मािसक वेतन आठ िपयाँले उसलाई जाँड़ - र सी खान पु दैन िथयो ।’ ४१
कु मार धानअनु सार अं ेजले दाज िलङको जनताको अव था स ेको छ भने पिन त कालीन
िज लापालको कथन उ लेखनीय छ, महाजन वा दालचामलका यापारी र सू दखोरह को लोभको
िवरोध र सामना गनस न यथे िशि त भए ितनीह को अव था अझ रा ो हनेिथयो । ऋण र
महाजनी ठगाइका उ लेख पिछस म अ ले पिन धेरै गरेका छन् । अं ेज लेखकह छाड़ेर
दाज िलङको छ पन साल (१८९९ ी ा द)- को पैरोको सवाई ले ने डाकमान राई भ थे ‘ राङ् भाङ् भ ये छोटा सहर पानसेरे पाथी ।
३९. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ९ ।
४०. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, ‘ऐते पाइलट’, पू ववत्, पृ. सं. ११ ।
४१. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. १० ।
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सतु वाको लु टाहा र धु लोभयो छाती ।।
लाटासु धा व तीवा लाई खु पई मारेको।
दे दै थीया नारायणले हलमा परेको ।।’ ४२
यसरी मदपान ज तो कायले हक पएट यानकै ज तै अिधकाङ् श प रवारह को ह रिवजोग
भएको य अिन अक ितर ि टीसह कै समयदेिख अिशि त ायः दाज िलङका िसधा-सोझा
वािस दाह मािथ सू दखोरीको शोषण र वमा लु टाईको पर परा चलेर आएको कु रोलाई पिन तु त
कथाको मु य पा ऐते पाइलटको वभाव र उसको सू दको ध दाको मा यम कथाकारले काश पान
खोजेका पाइ छ । के ही उदाहरणह ‘ यसरी सापटी भन या ऋण िदन थालेपिछ ऐतेले धेरथोर िहसाब रा नु पन भयो.....साह महाजन सरह ऐतेले पिन यो सानु नोटबु कमा ले न शु ग यो, ऋण िलनेका नाम, िदएको िपयाँ र
तारीख, पाउने सू द र िमयाद, पाएको रकम तारीख सिहत, बाँक र के ही िट पणी ।’ ४३
यसरी नै अक उदाहरण ‘ चतु रो ऐतेले काँसाका भाँड़ा मा ब धक मा िल यो, िकनिक ितनको मू य उसले बु झेको
िथयो, अ व तु उ िनरथख ठा यो । साउँ ितन नस नेको ब धक िजिनस पचाउन परे हािन नहने
उसको अड़कल ।’ ४४
अङ् ेजह को शासन कालमा दाज िलङ पहाड़ितर बसोबास गन जनमानसको आय ोत कु ने
भर ला दो िथएन । िन न आय ोतको भरमा जीवन धा न अित नै किठन िथयो । दैिनक मजदू री गरी
प रवारलाई दु इ छाक जु टाउन समेत ह मे पदा ितनीह अ यि ह बाट ऋण काड़न वा य ह थे
भ ने जा न पाइ छ । ऋण ितन न कदा सू दखोर साहको अिघ िसरीखु री हनु परेको अिन सू दखोर
साहह को स दो िन दा समेत गरेका घटनाह थाहा पाइ छ । यसरी ऋण काड़ेर आ नो
आव यकता पु त गन वा य िनमु खाह को जीवनलाई कसरी सू दखोरह ले चु न प के का िथए भ ने
कु रोको स यता ‘ऐते पाइलट’ कथामा िन न सङ् गले पु ि गदछ । उदाहरण ‘ उसकोमा ऋण काढ् न आउने अ प - आय ेणीका गाउँलेह ह थे । सा ो-गा ोमा काम ला ने
भनेर सबैले गु ण मा थे तर सू द-िपशाच भनेर चािहँ सके स म िन दा गथ । िसरीधु राको चु स साहको
४२. कु मार धान,सन् १९८२, पिहलो पहर, पू ववत्, पृ. सं. ३० ।
४३. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. १२ ।
४४. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. १२ ।
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जोड़ी हने होला भ ने दु कामना समेत गथ।’ ४५
यसरी नै अक उदाहरण‘ ऐते ज तो िकरणटोक ले हकक वा नीलाई घर बनाइिदयो भ ने कु रामा मा छे ह लाई प यारो
लागेन । ऐतेले साउँ सू द जोरेर एक दु इ वषमा घर आ नु पान उपाय रचेको हो, ....कितले अझ बढ़ता
स देह गरे , कोिन है ऐते साहलाई न बस चढ़यो ! एकजनाले फट् का यो, धत् के कु रा गरेको ? ऐतेको
बेहोरा देखेर अगािड़ िबहा गरेको के टी छाड़ेर माइत गएको गयै भई । जाने बेलामा के भनेक िथईचु इँयाको बोसो िनका ने गा टेमू लासँग को ब छ भोकभोकै ?’ ४६
सम मा तु त कथा ‘ऐते पाइलट’मा कथाकार सु दासले दाज िलङका िन नवग य
नेपालीह को जीवनमा देिखएका औपिनवेिशक यव थाको भावले िसत आिथक र सामािजक
प ह का ि थित िच ण गरेको थाहा पाइ छ । कथामा हकको वा नी ज ती एउटी नारीले कु ली
मजदु री गरी घर-प रवारलाई हेनु पन, अिन सू दखोर ऐतेको बेहोराले िबरि एर पिह येको वा नी गृह
याग गरी माइत गएक ज ता प रि थत देखाएर कथाकारले औपिनवेिशक कालमा दाज िलङका
नारीह को मनोदशाको िच ण गन समेत सफल भएका थाहा ला छ । गाउँघर र समाजमा आिथक
िवप न प रवारह ले उपिनवेशक अङ् ेजह को ितनीिध पा ऐते पाइलट ज ता सू दखोरीह को
शरण परे र बाँ नका लािग िनमु खाह ले चरम आिथक ि थितको सामना गनु पन ज ता कु राह
दशाएको देिख छ जसले ि िटश कालीन औपिनवेिशक प रवेशकै िच उपि थत गन ‘ऐते पाइलट’
कथा स म भेिट छ ।
५.३.३ िलिपव माण
रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् ह िभ को च थो कथा हो ‘िलिपब माण’ । ि िटशह को
शासन यव थामा तािड़त दाज िलङ े का जनमानसमा अङ् ेजी भाषा-सं कृ ितको भाविसतै
आिथक तथा सामािजक औपिनवेिशकरणको ि थितह को झलकलाई तु त कथाले सफलता
साथ उ ाटन गरेको देिख छ । १८ औँ शताि ददेिख दाज िलङमा अङ् ेजह ले होटल यवसायको
उ ोग शू गरेका अिन उ यवसायको कारणले थानीय भाषा, धम, िश ा र सं कृ ितमा समेत
भाव तु याएको जा न पाइ छ । तु त कथाको मु य पा तथा होटल माउ ट एभरे टका
उप ब धक न दिकशोरको वा तिवक उमेर कित होला ? भ ने कु रो होटलमा काम गन अिधकाङ् श
कमचारीह को िनि त रह य नै बनेको देिख छ, तर कु नै एउटा िहउँदको महीनामा भेटेको डबल
िनमोिनयाको कोपले न दिकशोरको चोला उठे पिछ उसको पतालीस िदने शु ि कायको िदन
पु रोिहतले उसको िचना पढ़दा भने न दिकशोरको उमेर ६५ पु गेको स यता थाहा पाएपिछ उसलाई
४५. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. १३ ।
४६. इ सु दास, सन् १९८९, ‘ऐते पाइलट’, रोम थन, ‘पू ववत्, पृ. सं. १५ ।
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िच ने-जा ने सबैजना चिकत ब न पु गेका बु िझ छ । स पू ण कथालाई कथाको मु य पा
न दिकशोरको वा तिवक उमेरको रह य खोत नु अिन दाज िलङको ि िटसकालीन औपिनवेिशक
प रवेशमा अङ् ेजह ारा स चािलत होटल यवसाय र थानीय िन नवग य समाजले झे नु परेको
आिथक औपिनवेिशकरणको गितिविध देखाउन सफल देिख छ ।
तु त कथाको मु य पा न दिकशोर उमेरले चालीस नािघस दा पिन उसलाई कसैले प याएको
हँदैन । न दिकशोर याि कस म पास गरेर दाज िलङको माउ ट एभरे होटलमा सह- ब धकको
पमा काम गन आइपु छ । बिहमु खी र हं समु ख न दिकशोर बीस / प चीस देिख छ । यसथ उसको
वा तिवक उमेरमािथ येकको कौतु हलता रहेको बु िझ छ, तर आकि मक मृ यु को मु खमा परी
न दिकशोरको मृ यु पिछ पतािलस िदने शु ि कायमा पु रोिहतले िच हा प टाउँदाभने उनी मा पस ी
वष पु गेको प ो पाएपिछ उनको उमेरको स यता प ो पाएर सबै चिकत हन पु छन्।
तु त कथािभ अिधकाङ् श ि िटशकालीन दाज िलङको शहरी प रवेशलाई िच ण गरेका
हनाले स पू ण कथािभ अिधकाङ् श नै शहरी वातावरणका पा ह को योग ग रएका भेिट छ ।
न दिकशोर यस कथाको मु ख पा हो भने बेहरा, बबच , खानसामा, िखदमतगार, बटलर, वेटर,
वाइ, एटे डे ट, दरवान, आया, अङ् ेज बड़ा-साहेब, न दिकशोरको आमा, मेम-साहब, दु ई बाबा,
बिहनी लिलता, जु वाई, ँ गोवानी गा जा, र सावाल र ड डीवाल भोटेह , भोटेनीह , अमे रकामा
िशि त यु वती, हवाई ीपबाट आउने प रवार, कलक ाको एउटा खानदानी प रवार, इि डयन
िसिवल सिवसको उ चािधकारी, अ पाइन दल, वीस साहेब-मेमह , बाजे दु गाबहादु ,र िचनालेखक पु रेत िव ािनिध शमा आिद सबै सहायक र गौण पा -पा ाह छन् । सम मा कथामा बहल
पा योजना रहेको पाइ छ ।
तु त कथािभ को कथानकमा भारत वत (सन् १९४७) पू व दाज िलङमा अङ् ेजह को
शासनविध ितनीह ारा स चािलत होटलह को यसाियक प रवेशको िच ण रहेको देिख छ । यस
स दभमा उ जवल भु ईअनु सार “ भारतीय उपमहा ीपमा आ नो औपिनवेिशक कालमा
अङ् ेजह ले दाज िलङमा होटलह खोलेर यवसाियक उ ोग ध धा शु गरेका िथए । ” ४७
यसरी नै ई. सी. डोजीले “ दाज िलङ े मा होटल यवसायीको थालनी सन् १८३९ देिख भएको
अिन सन् १९२२ भ दा अिघ नै दाज िलङ, घूम र खसाङ े ह ितर ज मा २१ वटा जित होटल
अिन बोिडङह को थापना भइसके को िथयो ” ४८ भ ने जानकारी गराएको पाइ छ ।
यस कार अङ् ेजह ारा स चािलत य ता होटल अिन बोिडङह ितर थानीयह भने उपब धक या त नोकर चाकरको पमा उपिनवेशक अङ् ेज साहेबह को सेवक बनेका अिन
४७. उ जवल भु ई,सन् २०१४, िल लीहड इन द एरा अफ लोबल टु र म : अ सोिसयोलिजकल
टडी अफ सम टु र ट् सिभस ोभाइिडङ अ यू पेसनल ु स इन दाज िलङ िहमालय,
अ कािशत शोध ब ध, से टर फर िहमालय टडीज, उ र बङ् ग िव िव ालय, पृ. सं. ७ ।
४८. ई. सी. डोजी, सन् १९८१, ए क साइज िह ी अव् द दाज िलङ िड ट् क िस स 1885, वाराणसी,
पृ. सं. २७ ।
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अङ् ेजी िश ा र सं कृ ित स यतादेिख टाड़ा रहेका िन न ेणीका थानीय मािनसह भने उ
होटलह मा या होटलबािहर अङ् ेजी मेम र साहेब एवम् देश-िवदेशबाट दाज िलङ घु न आउने
पयटकह लाई र शावालको पमा, ड डीवालको पमा वा खेपु वा गधाका ‘ रङ् सीट’ मा बसाएर
या ा गराई आ नो प रवारको भरण-पोषण गन वा य ब नु परेका थाहा पाइ छ । यसरी नै दाज िलङ
े मा होटल र बोिडङह को थापनाले गदा पयटन उ ोग बढेर गएको अिन अङ् ेज
यापारीह ले यसबाट गितलै मु नाफा आजन गन सफल बनेको बु िझ छ । यसरी नै अङ् जे
मािलकह ारा स चािलत य ता होटल र बोिडङह ितर अङ् ेजी भाषा र सं कार जा ने के ही
गैरअङ् ेजी भारतीह ले भने उप ब धक (एिस टे ड यानेजर) स म भएर अङ् ेजह को सेवक हने
गरेका त यह उ कथािभ विणत पाइ छ । अक ितर दाज िलङ पहाड़ी े का अिधकाङ् श
अ पिशि त मािनसह भने दरबान, बेहेरा तथा नोकर चाकरकै पमा रहेर उपिनवेशक
अङ् ेजह को सेवक हनु परेको यथाथ िच ण कथामा भेिट छन् । कथाको िन न प र छेद सा य
मा न सिक छ । उदाहरण ‘ ीण ऋतु मा आउने पयटक एवं अ य खालका आगु तु कह को सं या घट् दा हटेलका
कमचारीह ले मन गे फु सत पाउँथ,े िवशेषतः वषाकालमा । हटेल माउ ट एभरे ट ज तो िवराट
ित ानमा काम गन कमचारीह िविवध िथए - बेहरा, बबच , खानसामा, िखदमतगार, बटलर,
वेटर, वाइ, एटे डे ट, दरबान, आया इ यािद ।’ ४९
यसरी देश वत पू व दाज िलङका िन नवग य जन-समाजले अङ् ेजह को सेवामा होटलबोिडङह ितर िन न तपकाका कायह गरी आ ना प रवारह को भरण-पोषण गनु प य भ ने
बु िझ छ ।
ि िटशकालीन भारतीय उपमहा ीपमा सन् १८३४ को दशकदेिख सं कृ त भाषाको स ामा
अङ् ेजी भाषा र सं कृ ितको पठन-पाठन सु ग रएपिछ प रणाम व प अङ् ेजी िश ा पाएकाह
जो अङ् ेजी भाषा र सां कृ ितक द ताले गदा अङ् ेजह ज तो लु गा लगाउन, बो न र यवहार
गन िसपालु भएका एवम् जो सां कृ ितक गोरोपनको मकु डो ओढेका ह थेतथा जसलाई भारतीय
समाजमा ‘बाबु’ भनेर िचिननेह को भरमा के ही हजार ि िटसह ले करौड िसधा - सोझा
भारतीयह मािथ लगभग दु इ सय वषस म राजनीितक, आिथक, शैि क र सां कृ ितक
औपिनवेिशक शासन चलाउन सफल भएको मािन छ । अक ितर अङ् ेजी भाषा र अङ् ेजी
सं कृ ितमािथ जित नै पो त भए पिन काला र खैरा भारतीयह लाई भने गोरा अङ् ेजह ले किहले
आ ना समान नठानेका कु रोह पिन िविवध ऐितहािसक िववरणह का अ ययनबाट थाहा पाइ छ ।
यसरी भारतीय औपिनवेिशकतावादको स दभमा य ता अङ् ेजी सं कृ ितको मकु डो िभनह लाई
४९. इ सु दास, सन् १९८९, ‘िलिपब

माण’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २१ ।
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िभनह लाई म य ेणीका यि ह तथा ‘बाबू’ भिननेह को ितनीिध पा ाको पमा तु त
कथाको मु य पा न दिकशोरको च र िच णमाफत् एकजना अङ् ेजी स यताको भावमा
पू ण पले डु बेको यि को आचरण र रहन सहन क तो ह छ (?) भ ने कु राको यथात य िच ण
कथाकार सु दासले गरेको देिख छ । उदाहरण ‘ ितनीह को समय काट् ने अक उपाय िथयो हटेलमा आएर ब ने देशी-िवदेशी पयटकह का
िवषयमा किहले रिसला र िविच , किहले िवनोद् पू ण चचा । ितनका चचामा पन नजीकका
यि ह म ये हटेलका उप- ब धक ीमान् न दिकशोर पिन िथए । उनी छोटा-साहेब भनेर प रिचत
िथए । बड़ा-साहेब िथयो एउटा अं ेज, बड़ो ठाँटबाँट र ऐश आरामसँग आ नो प रवार िलएर बसेको
िथयो । हटेलको ह ाकता छोटा - साहेब िथए । उनले यो हटेलको सेवामा आ नो सम त जीवन
उ सग गरे ज तो तीत ह यो ।’ ५०
ि िटस औपिनवेिशक कालमा दाज िलङ पहाड़ी े को सौ दय तथा हावा-पानी आिद
कु राह ले मु ध भइ देश िवदेशबाट अनेकौ पयटकह यहाँ घु न आउने गथ भ ने थाहा पाइ छ ।
यसरी दाज िलङ पहाड़कहाँ घु नलाई आएपिछ अङ् ेजह ारा िनिमत यहाँका होटलह मा मिहनौ
िदनस म बसेर आन द उपभोग गन देशी-िवदेशी पयटकह मािथ र शावाल, ड डीवाल, घोड़ावाल
ज ता खटीखाने थानीय िन न वग य जनमानसह ले भने आ नो आय ोतको िनि त भर पनु पन
आिथक िवप न ि थितको िच ण तु त कथा ‘िलिपब माण’ मा दिशत भएको पाइ छ ।
उदाहरण ‘ हटेलमिन ओकले ड रोडमा र सा र ड डीह रा ने अड् डामा र सावाल र ड डीवाल
भोटेह कु ररह थे । पयटक - ऋतु मा उनीह लाई फु सद हँदैन िथयो । र सा ड डी चढ् ने साहेब
मेमको भीड़ ला यो । ितनताक ससाना ट् या सी आिदको नामिनशान िथएन । घोड़ा चढ् ने धेरै ह थे,
िमसी बाबाह लाई खेपु वा गधाका ‘ रङ् सीट’ िभ बसाएर भोटेनीह ले डु लाउन ला थे ।’ ५१
अङ् ेजह ले भारत उपमहा ीपमा आ नो उपिनवेश खड़ा गरेपिछ यहाँ िव तारै-िव तारै आ नो
भाषा, िश ा, धम, सं कार अिन सं कृ ित आिदमाफत् उपिनवेिशत भारतीयह मािथ शासन र शोषण
गरेका कु रोह िविवध ऐितहािसक िववरणह का अ ययनबाट थाहा पाइ छ । अतः भारतीय
उपमहा ीपका अ य िविभ न ा तह िसतै दाज िलङ पहाड़ी े मा पिन अङ् ेजह ले आ ना धम,
िश ा अिन सं कृ ितह फै लाएपिछ यसको भावले यहाँको समाज र सं कृ ितलाई क तो कारले
५०. इ सु दास, सन् १९८९, ‘िलिपब
५१. इ सु दास, सन् १९८९, ‘िलिपब

माण’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २३ ।
माण’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २१ ।
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भािवत बनाएका िथए भ ने कु राको वणन कथाकार सु दासले िन न सङ् गबाट पिन बु झाउन
खोजेको देिख छ –

‘ गा जाले हे यो, पढ् यो तर मु ख िबगारेर िट पणी ग यो - यो त कागजको उमेर, बढाउनु घटाउनु
हने, प का उमेर तपाई ँ अिन ई रले मा जा दछन्। म यो कागजलाई मामू ली सि झ छु, सर ! भनेर
याथोिलक गा जाले आ नो िनधार, दय र दु इ कु म छोएर ु स इं िगत ग यो।’ ५२
यसरी नै अक उदाहरण ‘ ितहारको पवमा बािहर देउसी र नाच - गानमा गोरखे सं सार म त िथयो भने हटेलिभ एउटा भ य
‘बल-डा स’ मा िवदेशी र देशी, सेता र फु ा नर-नारी िभ न िभ न पि मी नृ यमा जोड़ी बदली-बदली
नािचरहे; िनपु ण गोवानी बाजावालह ले बजाएका वा ज, मजु का, टक ला र िह दी िफ मी सं गीतमा ताल
र चाल िमलाउँ दै । यो रात ती आधु िनक यु वती र न दिकशोर जि को नाचे यो देखेर अ ह छ क परे ।
हटेलका कमचारीह पिन छोटा साहेबको ना ने मता र कौशल देखेर ताजू ब भए । ’ ५३

यस कार तु त कथा ‘िलिपब माण’ को मा यम कथाकार सु दासले भारत वत पू व
ि िटश औपिनवेिशक कालमा दाज िलङ े व रपरी यापारी अङ् ेजह ारा स चािलत होटल
तथा बोिडङ यवसायह ितर एवम् पयटकह मािथ थानीयह ले कसरी आ नो आिथक
लाभाजनको िनि त भर पनु प य भ ने कु रोलाई दशाउन चाहेका देिख छ । यसरी नै अङ् ेजह को
भाषा, धम तथा सां कृ ितक रीित रवाजले थानीय प रवेशलाई कि को भािवत तु याएको िथयो
भ ने कु राह को िच ण गन पिन तु त कथा सफल भएको पाइ छ भने यसै ि िटस प रवेिशक
भावकै कारणले गदा अङ् ेजी स यता र सं कृ ित प ह थानीय स यता र सां कृ ितक प रपाटी
भ दा उ च र स य छन् र यसैलाई अनु सरण गरे मा आफू अङ् ेज मािलकह को प यारो हन
स ने ज ता तीनताकका समाजमा या उपिनवेिशत स चाइले त मानिसक प ह लाई समेत
कथाकार सु दासले तु त कथाका मु य पा न दिकशोरकोमा यम उदाङ् गो पान सफल भएको
देिख छ ।
५.३.४ चप् - ाइ
रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हको दश कथा हो ‘चप्- ाइ’ । तु त कथाले ‘ज ो यादर
छ यित नै खु ा तन याउनु’ भ ने स देश िदएको पाइ छ । ामीण सामािजक जीवनमा रमाइरहेको,
५२. इ सु दास, सन् १९८९, ‘िलिपब
५३. इ सु दास, सन् १९८९, ‘िलिपब

माण’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २३ ।
माण’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. २३ ।
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यसैमा अ य त भइसके को र सध एकनासको खाइरहेको गौरीधोजले मन था न नस दा दाज िलङ
शहरको महँगो रे टु राँमा पसेर खाजा खाएको छ । गाउँदेिख दाज िलङ शहरमा पे सन था न आउँदा
सधको ठाउँमा डेढ िपयाँमा पेटभ र खाने गौरीधोजले तेलमा ाइ गरेको सामा य एक िपलेट् चप,
िपलेन पराठा अिन िचयाको दाम तीन िपयाँ पनचान बे पैसा ितरेको छ । यसरी खाजामा आफू ले
स चे भ दा धेर पैसा खच भएपिछ प रणाममा पछु ताउनु पु गेको गौरीधोजको ि थितबाट
ि टीशकालीन दाज िलङमा गौरीधोज ज तो एक अवकाश ा सैिनकले आ नो िसिमत पे सनको
भरमा बाँ नको िनि त गरेको चरम सङ् घषमय व तु ि थितको यथाथ िच ण तु त कथामा
सफलतासाथ तु त ग रएको भेिट छ । तु त कथामा मू लतः गौरीधोज नामक च र कोमा यम
कथाकार सु दासले दाज िलङ् गे जनसमाजमा ि िटश औपिनवेिशकरणको भाव थानीय
जनमानसमा क तो रहेको िथयो भ ने कु रोलाई उ ाटन गरेका देिख छ । यसरी नै कथामा ािमण र
शहरी अनु कूलका पा ह को योग ग रएका पाइ छ । गौरीधौज यस कथाको मु ख पा हो भने
उसका बिहनी, वाइँ, दु इजना भािनजह , प टनको जमदार, रे ताराँमा काम गन के टो, िह पीिह पीनी, दु ईजना बङ् गाली बाबु र दु ईजना प जाबी तथा दु ई िठटाह आिद सबै सहायक र गौण
पा -पा ाह हन् । सम मा कथामा िसिमत पा योजना रहेको थाहा पाइ छ ।
तु त कथािभ को कथानकमा भारत वत ता (सन् १९४७) को उ रा को समयाविधलाई
समेटेको पाइ छ । भारत वत पू व दाज िलङका वािस दाह मािथ अङ् ेजह को शासनविध
देखापरेका ि टीश औपिनवेिशकरणको भावले थानीय ािमण े का मािनसह ले झे नु परेका
आिथकि थित र महँगाईको ि थितको यथाथ िच ण भेिट छ । एकाितर उपिनवेशक अङ् ेजह झै ँ
अक ितर गैरअङ् ेजह (समतलवासी) ले पिन बाठा अङ् ेजह कै िसको गद दाज िलङ शहरीया
े मा िविवध होटल र रे तँराह को यवसाियक उ ोगह स चालन गरी थानीय िन न र म यम
वग य मािनसह को शोषण गन प के का प रवेिशक िच णलाई तु त कथाको कथानकले
गरेको छ । थानीय खटीखाने मािनसह लगायत कितपय सरकारी पेशाबाट अवकाश िलई आएका
मािनसह समेत बजारका हरेक थोकको यमा जता-जतै बढ़ेको महँगाईले अ ा त बनेको
देिख छ । य िप दाज िलङ शहरको बजारमा पाइने हरेक थोकह िकनेर उपभोग गन आ नो
मनिभ को चाह र इ छालाई महँगाईको भारले िथचेको यथाथवोध हँदा-हँदै पिन तु त कथाका
मु य पा पे सन धारक अवकाश ा सैिनक गौरीधोजलाई दाज िलङ शहरमा ि थत य तै एउटा
रे तेराँिभ पकाएका य जनह को वासनको आकषणले लो याएको ा त कथािभ पाइ छ ।
उदाहरण ‘राजक य यां कमा पैसा थापेर झरे पिछ गौरीधोध सड़कमा दु वै तफ रिमता हेद, दोकानह मा
सजाएका रं ग-िवरङ् गका चीजह िनया दै हतार नगरी पाइला चा यो । उसका आँखा सध एउटा
साइन - बोडमा पथ अिन यहाँ ठू ठू ला अं ेजी अ रमा लेिखएको उ पढ़ यो ‘रोली-पोली’ औ
२१९

‘ बार-कम् - रे ताराँ,’ ‘ऐनाका आलमारीिभ िकिसमका रङ् गीन बोतलह र अ भोक जगाउने
खाने थोक र िभ ाका न शाह नजरमा पथ । यो रिमता र िभ बाट आएको बासन एक िछन उभी
आँखा र नाकले भोग गरेर उ अिघ बढ् यो ।,’ ‘ उसलाई पिन यहाँ पसेर िकनेर खाउँखाउँ ला यो तर
उसले आँट गन स दैन िथयो । यित जाबो िपि सङको पैसा सिकहा छ िक भ ने डर ह यो ।’ ५४
उपिनवेशवादीह ले आफू ले आजन गरेको स यताको िवकासमू लक लाभह एकाितर सबैलाई
बाँड़े ज तो गरी अक ितर भने आ नै स यता र सं कृ ितको फु इँ उपिनवेिशतह मािथ जिहले पिन
थो ने अ यास गरेको ह छ । ५५ व तु तः देशले वत ता ा गरेपिछको दाज िलङ् गे समाजमा
बेलायती उपिनवेशकह ले छोिड़राखेको यही अ यासको जड़ ‘सामािसक सं कृ ित’ (Composite
Culture) को पमा िव मान रहेको थाहा पाइ छ । अतः जुन सामािसक सं कृ ितको
प रणाम व प वत देशको वत समाजमा पिन यहाँको सामािजक, सां कृ ितक, आिथक आिद
हरेक े मा उपिनवेशवादी भाव य रहेको उ ाटन तु त कथािभ कथाका मु य पा
गौरीधोजको मा यम कथावाचकले यसरी गरेको थाहा पाइ छ । उदाहरण ‘ ए म ता िसमकु ना ब ने प टने, िपि सङ था नु आकोथ र याँ खाजा खानु पसेको । नानीह
दाजु-भाइ िक कसो, एक सू ट लाएको दे छु ।....,’ ‘ गौरीधोजले एकचोिट दु वैलाई रा री हे यो,
उसलाई शं का भयो, सू ट एक िकिसमको लाए पिन नबो ने एकजना चािहँ ता ठीटो होइन ज तो
ला यो । यितनै खे र उसको अिघि तर खाने थोक आइपु यो । एउटा िपलेटमा दु इ गोलाकार चर्,
एक छे उमा अिलकता सस्, अक छेउमा काटेको याज, अक िपलेटमा पराठा, यालामा िचया र
िगलासमा पानी । काँटा, चमेच र छु री अिन फू लदार कागजको एउटा ितनकु ने माल पिन यहाँ
िम न आए । गौरीधोज ितनलाई हेरेर एकिछन घो रयो अिन ई र द आ नै ख ा औं लाले चप्
चु ँड्दै मु खमा हा न था यो ।........देहाती गौरीधोजको खाने ढं ग देखेर ती दु इ सू टधारी आन द
उपभोग ग ररहेका िथए ।’ ५६
यसरी नै उपिनवेशकह जु नै ठाँउमा पिन ब छन् यहाँका हरेक वग व तु ह मािथ आ नो भु व
जमाई आ ना प जामा जकिडएका उपिनवेिशतह लाई िबरालोले मु सालाई खेलाए झ कु नै
हालतमा पिन उपिनवेशकह उपिनवेिशतह लाई मु हनै िदँदैनन् भ ने कु रोमािथ सङ् के त गद
तु त कथािभ कथावाचकको अक भाव य तो रहेको देिख छ –

५४. इ सु दास, सन् १९८९, ‘चप- ाइ’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५२ ।
५५. https//en.m.wikibooks.org २१-०७-२०१८
५६. इ सु दास, सन् १९८९, ‘चप- ाइ’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५५ ।
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‘ िजउँदै मा यो यो वमा सरकारले । अिहले पो बे लै छु यो, हामी प टनमा हँदा मािलक ता उही
ि िटश िथयो । सँगैको अ प टनेह को बढ़ेर उ मािथ पु िगस यो, त लो कलम महीनावारी बीस
पे िपि सङ था छ, हा ो च सातको सात, खै कता गठ् याङ परेको हो चीजबीजको भाव कित
िब न अकािसं दैछ । बािहरबाट हे यो, मु ख िमठायो, मु खको थु क मु खैिभ घु टु क िन यो, िहँड़यो ।
खै के िनयाँ भ नु ? गौरीधोज यो बाटो िहँड़दा यसरी मनमनै अस तोष काश ग य औ भा यलाई
िध का य ।’ ५७
तु त कथामा दाज िलङको ामीण े को आिथक सोचनीय अव थालाई मम पश ढङ् गमा
िच ण ग रएको पाइ छ । कथाका पा -च र ह शोषक र शोिषतवगका पमा प पमा
िवभािजत रहेका भेिट छन् । िवशेष िचया उ ोगकोमा यम मािलकह ले िचया मजदू रह बाट
फायदा उठाई मोटाएपिछ एक समय गोदामलाई राता-रात ताला लगाएर सु ँइकु चा ठो छ । यो
घटनाले िबच नीमा परेका िचया मजदू रह मािथ चरम आिथक शोषणको मार रहेको ि थितको
िच ण कथामा दे न पाइ छ । उदाहरणाथ ‘ कमानलाई होिक, मािलकह लाई हो, यित बेलै दशा लागेछ, िक के कू टखेल प यो कमान
ब द भयो, गोदाममा ताला ला यो, िमकह बेकार भए ।’ ५८
यसरी नै तु त कथामा प टने पेशामा खटेर अवकाश पाएका गौरीधोज ज ता पा लाई
सरकारले िदने अित नै िन न पे सनले आ नो सामा य आव यकताको पु त गन कि गा ो ह यो
भ ने कु रोको स यता ‘ चप – ाइ ’ कथामा िन न सङ् गले पु ि गदछ । उदाहरण ‘ िब थामा पसछु , दु इटा खेलाउने पां ा ज ो चप होिक चाँप हो, एउटा तेलमा या या क
पारेको रोटी अिन एक घु ट्को िचयालाई चार पे वा गयो, यो पापी नाक र मन पापीले गदा । तल
च यित स तोमा पेट भ रने - गौरीधोज आफै िसत रिसं दै सध िहँड़ने बाटो झ यो । उसले औं ला
भाँ दै िहसाब लगायो । ए काइसबाट चार िसि ए पिछ र ो स , यसबाट बिहनीलाई प , बाँ ने
भो दु इ, यितले आउने - जाने रेलभाड़ा, सु पारी, जु लेबी- किहले पु यो सब थोकलाई ?’ ५९
सम मा उपिनवेशवादी अङ् ेजह ले आ नो औपिनवेिशक नीितलाई िव तार गद दाज िलङ
े व रपरी रहेका मु लु कह लाई राज गन सहज होस् भ न खाितर यस पहाड़ी अ चलको िविवध
िवशेषतािदको अ ययन समेत गरेर िवकासमू लक कायह गरेको मा न सिक छ । मू लतः भारत
५७. इ सु दास, सन् १९८९, ‘चप- ाइ’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५२ ।
५८. इ सु दास, सन् १९८९, ‘चप- ाइ’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५२-५३ ।
५९. इ सु दास, सन् १९८९, ‘चप- ाइ’, रोम थन, पू ववत्, पृ. सं. ५६ ।
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वत अिघ दाज िलङ शहरीया े मा अङ् ेजह ले खोलेका होटल यवसाय तथा रे तेराँ
आिदका उ ोग ध दालाई भारत वत तापिछ गैरअङ् ेजह ले िनर तरता िदने काय गरेका
देिख छ । अतः आ नो औपिनवेिशक शासनमा गरीबको खु न चु न प के का अङ् ेजह कै िसखो
गद गैरअङ् ेजह ले पिन यही पर परालाई के वल दोहो याएर याएका अिन जसको प रणाम िन न
वग य र म यम वग य मािनसह ले दाज िलङे शहरीया े मा आिथक सङ् कट एवम् महँगाईको
मार झे नु परेको प रवेशलाई तु त कथा‘चप - ाइ’ ले सफलतासाथ दशाउन सके को पाइ छ ।
५.४ औपिनवेिशक स दभमा इ सु दासका उप यासह
इ सु दास भारतीय नेपाली उप यासको आधु िनक कालका एक िस उप यासकार हन् ।
ि िटस औपिनवेिशक स दभलाई नै आ नो उप यासको िवषयव तु बनाएर उप यास ले ने भारतीय
नेपाली उप यासकारह मा उनको नाम अिघ लो पङ् ि मा िलन सिक छ । इ सु दासको मङ् गली
(सन् १९५८), जु नेली रेखा (सन् १९७९) , िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) गरी
ज मा चारवटा उप यास कािशत छन् । यी उप यासह मा मू य गरेर ि िटश औपिनवेिशक शोषण
त को उजागर भएको पाइ छ । उप यासकार सु दासले आ ना उप यासह कामा यम दाज िलङका
सोझा, िनमु खा जनताह मािथ ि िटशह ले आ नो उपिनवेश कालमा गरेको अ यचार एवम्
षडय पू ण कृ यह का पदाफास गरेका छन् । औपिनवेिशक ि कोणले उप यासकार इ
सु दासको चारैवटा उप यासह लाई तु त अ यायमा िन न कार िव ेषण ग रएको छ ।
५.४.१ औपिनवेिशक स दभमा मङ् गली उप यासको अ ययन
इ सु दासको पिहलो उप यास मङ् गली हो । तु त उप यास सन् १९६९ मा सगर काशन,
धाननगर िसिलगु ड़ीबाट कािशत भएको हो । यस उप यासलाई सं रचना मक ि ले िव ेषण गदा
ज मा १९८ पृ र तीनवटा मू ल ख डमा िवभाजन पाइ छ । यी तीनवटा ख डको थम ख डमा ते
उप-ख ड, दो ो ख डलाई आठवटा उप-ख ड अिन ते ो ख डमा ज मा दशवटा उप-ख ड रहेका
छन् । उप यासकार सु दासले पिहलो ख डको ीगणेश ‘आयो गयो माया मोह.......’ ६० भ ने
वा यबाट गरेका छन् भने दो ो ख डको थालनी व र किव ु वको िन न किवताका लहरबाट
गरेका छन् ‘हाड़ छाला रगत घोटी गनु सेवा ेमको,
ेम प छी पि छजाँदै खानु गोता दु ःखको ’। ६१
यसरी नै तृ ितय ख डलाई उप यासकार सु दासले ‘नारीको ज म हारेको कम’ ६२ भ ने वा यबाट
ार भ गरेको पाइ छ ।
६०. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, िसिलगु ढ़ी, पृ. सं ९ ।
६१. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ७९ ।
६२. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १३३ ।
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तु त उप यास मङ् गलीको आ यान राजगाउँमा जयबीर र गोमतीले िचया पसल खोलेर आ नो
जीवन चलाएकोबाट अिघ बडेको छ । यस उप यासमा एक िदन गोमती पानी था न जाँदा कसैले
मातृ दयलाई कु चेर अवोध िशशु लाई पनेरामा छोड़ी राखेको देखेपिछ उ िशशु लाई लालन-पालन
गन िशरोभार जयबीर र गोमती िलनपु छ । पिछ उ क या िशशु को नाउँ मङ् गली राखीिदएपिछ
यसैिदनदेिख गोमती मङ् गलीको धरम माता अिन जयबीर धरम िपता हनपु छ । मङ् गली आएदेिख
गोमती र जयबीरको घरमा ल मी आए ज तै ह छ ।
उप यास मङ् गलीमा मङ् गली सरल दयक ह छे । यसथ कृ णराज उसलाई दे ने िबि कै
म मु ध ह छ । कृ णराज धनाढ् य प रवारको भएर पिन उनीह को ेमको थम खु ड़िकलोमै घरैबाट
स लाहको साथमा मङ् गलीिसत िबहे ग रिदए । यसरी मङ् गली पितको घर गएदेिख गोमती र
जयवीर ए लै परे । मङ् गलीका प रवारमा सहोदर भएक िवधवी ज तरी िथई । दा यु ए ले पिन
फौजमा गएका हनाले ए ले आ ना आमालाई िलएर प टनितरै लागेको ह छ । तर उता मङ् गलीका
घरमा गोमतीलाई ितिदन िवरामीले छो दै लगेपिछ के ही िदन गोमतीको मृ यु हनपु छ । जयवीरको
अव था पिन ठीक नहनाले मङ् गली बार बार आ ना िपतालाई हेन घर आँउथी । तर यसरी आँउदा जाँदा मङ् गलीको घरमा कलह उ प न भएर जा छ । यस कलहको मूलकारण कृ णराजको सानीमा
ह छ । उसको क सु लीबाट कृ णराज अ ु ण रहन सके नन् । फल व प घरमा कलह उ प न
हनपु छ । अ य यमा कृ णराजको असा य ताड़ना सहन नसक मङ् गलीले घर या नपु छ । घरदेिख
छु एपिछ मङ् गलीको धरम िपता जयवीरको पिन मृ यु हनपु छ । आ ना िपताको मृ यु भएपिछ
मङ् गली िपताले गरेकै कायलाई अिघ बढ़ाउँदै आ नो जीिवका धा न था छन् ।
मङ् गली उप यासमा बमाबाट िव यु को कोपले भागेर आएका शरणाथ ह दाज िलङमा
आएर बसोबासो गरेका ह छन् । यसरी भागेर आउँने शरणाथ ह बमली िददी पिन िथईन् । सं योगले
भेट भएप ात् आ ना जीवन कहानी वृ ता त बताउँदा मङ् गली उनै बमली िददीकै पु ी रहेको थाहा
ह छ । यसरी उप यासको अ यमा मङ् गलीले आ नो आमाको मु ख हेन पाएकोमा अ य त खु सी
अिन बमली िददी पिन आ नी छोरी मङ् गलीलाई भेटेर आ ना अपराधवोधको भारी िबसाउन
पाएकोमा स तु ह छे । बमली िददीका बु बा अथवा मङ् गलीका बाजे िस गायक िथए । एकिदन
दाज िलङ आएको समय भेट भए प ात् ितनै प रवार मङे गलीको घरमा ब न था छन् । वा तवमा
मङ् गलीको स पू ण कथा बु ढ़ा पि डत अ बरनाथलाई रा री थाहा ह छ । यसथ पि डत अ बरनाथले
मनको बोझ गाँउलेह मािथ आफै पोखाउन पु छ । उनी पि म नेपालको रैथाने बाबु यापारी छँदा
उनलाई बनारस पढ् न पठाएको ह छ । यसपिछ का मीर र काँगड़ाको माझ ख डको एउटा
रयासतमा सं गीत आचाय छँदा छोरी च शीला यहाँका कु मारसँग यौनस ब धमा बाँिधन पु गके ो
ह छ । य तो अव थादेिख आफू ह इ जत जोगाउन यहाँबाट टािड़एर दाज िलङ आएको ह छ ।
छोरी मङ् गलीको ज म भएदेिख मङ् गलीलाई पनेरामा राखेर उनीह यहाँबाट थान गरेको आ नो
भू ल समेत पि डत अ बरनाथले वीकाछ । यसबेला दाज िलङमा हैजाको कोपले नाितनी
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मङ् गली पिन अ ु ण रहन सके नन् । डा टर बोलाएर धेरै उपचार गरे तापिन मङ् गलीको बा न
सके न । मङ् गलीको मृ यु भएपिछ पि डत अ बरनाथले मङ् गलीको गृ हलाई ‘ नारी मङ् गल के ’ मा प रणत ग रिदए । नारीह लाई वावल बी हने मू लम छोड़ी उप यासको अ तमा पि डत
अ बरनाथ पिन सधको िनि त यहाँबाट िवदा िलएर जा छ ।
इ सु दासको मङ् गली उप यास एउटी अवला नारी मािथको उ पीड़न र खोटो भा यमािथ
आधार गरी लेिखएको उप यास हो । मु य पा मङ् गलीले समाजको अिशि त नारीह मािथको
उ पीड़नको ितिनिध व गरेक छन् । नारीह अिशि त र वावल बी हन नस दा पु ष धान
समाजबाट अवहेिलत र तािड़त ह छन् । मङ् गलीको दयनीय अव था पिन स पू ण पछौटे समाजको
नारीह को जीवन गाथा झ ला छ । नारी उ पीड़नमािथ रिचएको यस उप यासमा नारी अि मताको
चेतना खर पमा उि एको पाइ छ । सम मा भ न पदा मङ् गली उप यासमा समाजका गरीब,
अिशि त, िनमु खा, अ वावल बी र परआि त ीह ले पाएको क ह को अ य त मम पश
िच ण उप यासकार सु दास ारा ग रएको छ भ न सिक छ ।
सन् १९४७ सालमा भारत वत हन भ दा पू व दाज िलङमा ि िटशह को औपिनवेिशक
शासनको अविधलाई मङ् गली उप यास रा री िच ण गन उप यासकार सु दास सफल रहेका छन् ।
यस उप यासलाई औपिनवेिशक भारतको दाज िलङे नेपाली जाितको आिथक सामािजक
सां कृ ितक अिन शैि क जीवनको द तावेजको पमा पिन मा न सिक छ । अङ् ेजह को
औपिनवेिशक शोषणले िपरोिलएका भारतवषका अ य ा तह मा झ दाज िलङका वािस दाह को
ि थित स तोशजनक िथएन । यसै कु रोलाई तु त उप यासमा शोषक अङ् ेजह र िचया कमानमा
कायरत शोिषत मजदू रह ब ने वास गृ हह को िच णले पु ि गरेको पाइ छ । उदाहरण -

‘दाज िलङ शहरका ठू ठू ला कोठीका िच नीह बाट र पा गाउँका साना-साना काठका
घरह र िचया-कमानका खरका झु पड़ीह बाट धु वाँ िन के र आकाशितर हराएको देिख यो।’ ६३
यसरी उप यासको वणनअनु सार शोषक अङ् ेजह ब ने शहरमा ठू ठू ला कोठीह छन् भने
छे उछाउका गाउँमा स-सना काठका घरह र िचया कमानका खरका झु पड़ीह रहेका छन् । यसबाट
के बु िझ छ भने सु खी-स प न उपिनवेशकह उपिनवेिशतह का ममा आफू लाई पो याउँदै यानो
भएर आलीसान कोठीह मा ब ने गथ । कमानका सोझा मजदू रह , दैिनक प र म गरी जीवन धा ने
थानीय वािस दाह चािहँ अनेक क झे दै खरका झोपड़ीह ितर रही जीवन यापन गरेका
बु िझ छ ।
भारतवषमा दुईसय वष भ दा अिधक राज गन उपिनवेशक अङ् ेजह को दाज िलङ पहाड़मा
६३. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ११ ।
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रहेको शासिनक यव था तथा भारतवष वत ता आ दोलनको पू वा कोको अविधस ममा
देिखएको औपिनवेिशक वच वको िच ण तु त उप यासमा उप यासकार सु दासले रा री गरेका
छन् । उदाहरण ‘ सू य किहले नअ ताउने िवराट् ि िटश सा ा यका अिधपित, सात समु पा र बेलायतमा राज
ग रब सेका, भारतको सं सार - िस कोहेनू र हीरा जड़ेको मु कुटले सु शोिभत भइब सेका तापी,
स ाटका स मानमा दाज िलङको चोकबजारमा िकं गस् बथ – डे परेड सािल ने धू मधामिसत
मनाइ छ । यो वष अझ बड् ता समारोहिसत मनाइयो िकनभने पू ण वरा यको महाम ारा बिलयो
जरो गाड़ेर बसेको िवदेशी शासनमािथ लय सृ ि गराउन त पर भएका देशका ज मै नेताह थु नु वा
परेका छन् अिन जन् - आ दोलनलाई शासकले आ ना ू र पैतालामिन दबाउन सके को छ । ’ ६४
अक उदाहरण ‘ यसपिछ गड् सेभ् द िकङ् ग - को स पू ण सङ् गीत या डमा पिहले मधु रो र पिछ उ च वरमा
ब यो । स ाटका ज मिदनको उपल यमा फौजले तीनचोिट ब दू क सगरितर ताके र फायर ग यो अिन
यू-डे-जाइको ित विन िनकै बेर सु िनयो । यसपिछ टोप िझके र तीनचोिट जय जयकार मनायो ।’ ६५

यसरी नै दाज िलङ पहाड़का दु ई-चार वाथ अिभ े रत यि ह लाई लोभन िदएर उनीह कै
आडमा अङ् ेजह ले आ नो शोषण त जारी राखेको मािन छ । अ ेजह को चापलु सी गद
उनीह को हकु म अिघ सदैव शीर िनह याएर सािकलो ब नेह को तमाशालाई थानीय सोझा सवसाधारणह ले भने पशु- ाणीह झ मु क दशक भई टाढ़ा-टाड़ाबाट अवलोकोन गनु पन वा यताको
िच ण मङ् गली उप यासिभ पाइ छ । उदाहरणको पमा िन न वा यलाई िलन सिक छ ।
‘ि िटश सरकारका भ गण एम. बी. इ., ओ. बी. इ., राय साहेब, राय बहादु र, खान साहेब, खान
बहादु र, सरदार बहादु र आिद पदवी ा गन जित िन कलङ् क राजभि को िचनु गलामा िभरेर तथा
मु टु लाई ढा ने गरी अचकन वा सेरेमोिनयल कोटमा टाँसेर उपि थत भएका छन् । ियनीह एवं
शहरका र रानी-पवत दाज िलङमा लाठलाई पछयाएर आउने ग यमा य यि ह तथा उनका
ीमतीह का िनि त एउटा िवशेष इ लोजर सबभ दा अिघ छ । सवसाधारण भने माकट इ वायर
व रप रका िवशाल यु िनिसपल् िबि डङ् ग- डी. इ. जी. के . एच्. र अ ला अ ला घरका छतमा
६४. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ४८ ।
६५. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ४९-५० ।
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किमला सरी थु ेका छन् ।’ ६६
मू लतः उपिनवेशकह को उ े य नै उपिनवेिशतह का ममा आफू लाई पो याउनु हो । िचया
उ ोग खड़ा गरेर अङ् ेजह ले दाज िलङमा उ ोग यवसाय बडाउँनु को स ा शोषणको ता डव
खेलेका िथए भ ने सिक छ । दािजिलङ पहाडमा अङ् ेजह ले बाटो-घाटो िनमाण गरी रेलको
उ ोगिसतै होटल यवसायको ध दा पिन चलाएको मािन छ । व तु तः आिथक र सामािजक
ि थितले िपिसएका थानीय वािस दाह लाई भने अङ् ेजह ले नोकर - चाकरको पमा नभए
आ नो उपभो य व तु ह को जोहो गन ोतको पमा योग गन गथ । यसथ अ ेजह कै सु ख सु िवधाको िनि त मा य ता होटलह को िनमाण दािजिलङ पहाडमा भएका िथयो भ ने बु िझ छ ।
उदाहरण ‘ यू ए पायर हटेल खोिलएको धेरै भएको छैन । यो कलक ा र ब बईका नामी ए पाएर हटेलको
एउटा शाखा हो । यसमा िवशेष ठू ला ठू ला ि िटश अिफसरह का बालब चा कलक ा र अ
मु य मु य शहरह बाट आएर ब छन् ।’ ६७
अक उदाहरण‘ घरमा सरस लाह गरेपिछ जयबीरले हटेलमा साग-स जी र अ डा िदने ठे का िलए ।’ ६८
अङ् ेजह ले दािजिलङमा दु ई-चार कू ल पिन खोिलिदएका िथए तर यसको उ े य पिन
आ नो सा ा यवादी सं कृ ित अिन धािमक सारको उ े यलाई बढ़ावा िदनु मा िथयो भ ने
बु िझ छ । कमानका लाटा-सोझा मािनसह का िनि त िश ा के वल बाबु िगरी िनमाण गन साधन
िथयो भ ने थाहा पाइ छ । औं लामा ग न सिकने नेपालीह अङ् ेजह को अिघ सािकलो भएर
समाजमा के ही हने खानेको दजा पुगेका िथए । उदाहरण ‘दाज िलङप सड़क बनाउने ठे का देवीराज सरदारको छ । उनी िनर र भए तापिन इं िजिनयर
साहेबलाई खु सी रा न उनले जानेका छन् । आ ना चाड़ - बाड़मा, साहेबका बड़ािदनमा वा य तै
मौका परेका बेलामा साहेबलाई मन पन ि क , बरा डी, गलचा, कोथीमोहड़ी खु कुरी, सु न-चाँदीले
जड़ेको सानो सु हाउँदो बाकस र अ दामी िजिनसका कोसेली साहेबका कोठीमा सु टु क पु याउन
६६. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ४९ ।
६७. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ४० ।
६८. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ४१ ।
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उनी िसपालु छन् ।’ ६९
तु त उप यास मङ् गलीमा क पनी सड़क मर मत गन काम तथा रोड् रोिलङ् ग व सको चचा
पाइ छ । िवशेष दाज िलङ पहाड़मा टीम-रोलर र मोटर रोलर ारा बाटो पे ने काय गनु भ दा
अिघको यलाई उप यासकारले यस उप यासमा रा री िच ण गरेका छन् । उदाहरण ‘ खनेको सड़कमा रोड़ा िब याउने काय भएपिछ िठटीह ले बोके र याएको पानी यसमािथ
छ क छन् । यसपिछ एउटा ग ढ् वाङ् ले सड़क पेलाइ ह छ । अिहले चारैितर चिलत भए ज ता
‘ टीम - रोलर’ वा ‘ मोटर-रोलर’ यस बेला यो िज लामा आइपु गेको िथएन । यस कारण तीन
टनको ग ढ् वाङ दु इ छेउमा ल ा बाँधेर ज मै मजदू रह ले िमलेर‘टग्-अफ् - वार’ ज तै गरेर
सड़कमािथ ता नु पछ ।’ ७०
अतः यस स दभमा एल्. एस्. एस्. ओ’ मालेअनु सार दाज िलङ पहाड़ े व रप र बाटो ख ने
कायको थालनी सन् १८६० देिख सु भएको अिन दाज िलङदेिख खसाङस मको बाटो ख ने
कायको समाि सन् १८६४ मा आएर भएको िथयो भने यस े को ज मै बाटो ख ने काय सन्
१८६४ स ममा आइपु दा पु ण भएको िथयो । ७१ व तु तः दाज िलङ े व रप र बाटो खिनने
कायभएपिछ बाटोलाई ग फलामको ढ् वाङ तानेर स याउने काय गरेर जीवन धा ने कु ली
मजदू रीह को अव था अित नै शोचनीय रहेको िच ण तु त उप यासमा पाइ छ। अङ् ेजह के
शोशषको प रणान उनीह को हात ठे ल-ै ठे ला, औं लाह ख ो र नङ उ के का छन् ।उदाहरण ‘ य तो सा ो - गा ो प र म गन सबैका हात ठे ला उठे र पिन चा ो भइसके का िथए । औं लाह
ख ा फलामे छट ज ता देिख छन् ! कसका नङ उ के का छन् , कितले पु राना थाङ् नाका टु ाले
औं लाह बाँधेका छन् अिन कितले मैला मालले हतके ला बे ेर ल ा समातेका छन्।’ ७२
त कालीन दाज िलङमा िचयाकमानमा काम गन साधारण मािनसह अङ् ेजह को
औपिनवेिशक शोषणले िपरोिलएर यस पीडालाई भू न उनीह ले र सी िपउँने गथ । तु त
उप यास मङ् गलीमा गोमती, जयबीर, मङ् गली, ए लेको आमा ज तरी, सु रेको बाउ, डाकबीर, सबै
यस शोषणले िपरोिलएका छन् , िपि सएका छन् । यसरी नै बेरोजगारी एउटा ठू लो सम याको पमा
६९. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ६३ ।
७०. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ६८ ।
७१. एल्. एस्. एस्. ओ’ माले, सन् १९९९, दाज िलङ िड ीक याजे टर, पू ववत्, पृ. सं. १३२ ।
७२. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ६८ ।
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त कालीन दािजिलङ पहाडमा खड़ा भएको िथयो । अिलकित पढेकाह प टन गई दु ई-चार पैसा
कमाउन चहा थे । सा ा यवादी शि ह एका-अकामा यु लिडरहेछन् अिन यो यु को मार
सबैभ दा बढी उपिनवेिशत जनतालाई यससमय परेको देिख छ । उदाहरण ‘ ि तीय िव यु को आगो सारा सं सारभ र िफं िजयो । जापानले पिन जमनी र इटलीिसत हात
िमलायो । दाज िलङ िज लाबाट प वषदेिख उँभो पचास वषस मका स लो मािनस फौजमा भत
हँदै आ ना घर-जहान छाड़ेर िहड् न थालेका छन् । जित बेकार िथए, जित छा ह लाई पढ् न गा ो
प य , जितको घरको आिथक अव था शोचनीय िथयो आिद सबै िदनहँ भत हँदै देश-डाँड़ा काटेर
जान थालेका छन् ।’ ७३
मू ल पमा सा ा यवादी शि ह माझ छेिड़एको यु कै कारण उपिनवेिशत जीवन बाँची रहेका
नेपालीह बमाबाट लखेिटएको मािन छ । यो लखेिटने ममा हजार मािनसह का जीवन भािवत
भएको िथयो, जसको यथाथ िच ण तु त उप यास मङ् गलीमा उप यासकार सु दासले भावकारी
पमा गरेका छन् । उदाहरण ‘ आ ना धन-दौलत, ज गा-जमीन सव व यागेर यान बचाउनलाई बमाको घोर जं गल, नदीनाला, पहाड़-पवत पार गरेर आसामको पू व सीमाना पु ने सं क पले अिघ बिढरहेका छन्। भारतका
सीमानामा खु ा टे न पु िगयो भने यान बाँ यो भ ने एउटै आशा येक हलका लो ने मािनस,
आइमाई, के टा-के टी तथा बू ढ़ा-पाकाको मनमा छ । तर औले जरो, हैजा, भोक, थकाइ र िनराशाले
हजार ाणीह ले बाटाबाटैमा यमपु रीको बाटो तताउनु प यो । जित बाँचेर भारतभू िममा वेश गन
आइपु ग,े ितनको अव था दा ण िथयो । येक ाणी नर-कङ् काल ज तो देिख यो, शरीरमा
भएका व धु जा धु जा भएका िथए अिन सम त शरीरभ र घाउ लचे ै िथए ।’ ७४
यससमय आ नो ाण बचाएर भारत आएका नेपालीह को अव था दयनीय िथयो । शरीरमा
भएक ब फाटेर धु जा-धु जा भएको िथयो भने सम त शरीर घाउले भ रएका िथए । यससमय
दाज िलङमा आइपु गेक बमली िददीलाई यसको उदाहरणको पमा िलन सिक छ । यसरी यु को
मारले पीिड़त वमली िददीह ज ता हजार नेपालीह भारतमा शरणाथ को पमा आएका िथए ।
तर दु ःिखत, पीिड़त शरणाथ ह र अिनकालका मु खमा होिमन आँटेका देशवासीको सरोकार भने
अङ् ेज सरकारलाई िथएन । उनीह लाई के वल यु मा आ नो सु र ाको ल य राखेर हात- हितयार
थु पान कायमै मा सरोकार िथयो । यस त यलाई उप यासकार सु दासले मङ् गली उप यासमा यसरी
७३. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १६० ।
७४. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १६५-१६६ ।
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िच ण गरेका छन् । उदाहरण –
‘ लड़ाई ँ को हाहाकार सव िफं िजयेकोछ, अ न-सं कट िदनिदनै बढ् दैछ र मेला, रेस, िच ा
आिद ारा सरकार ‘यु कोष’ - मा लाख िपयाँ बटु ने चे ामा छ । दाज िलङमा खड़ा गरेको
‘यु -कोष’- ारा कम से कम तीन’ पाटफायर’ िक न स नु पछ भ ने ल य रािखएको छ ।’ ७५
तु त उप यास मङ् गलीमा सरदान को च र औपिनवेिशक भािवत च र को पमा रहेको
पाइ छ । जसरी औपिनवेिशक शि ले आफू लाई उपिनवेिशतह भ दा िविश ठा छ , जसरी भु व
स प नवग समाजका त लो तहकाह लाई खु ला पमा ितर कारको ि ले हेदछ, ठीक
यहीअनु प उप यासको पा सरदान आ ना नोकरह अिन अ य गरीब यि ह भ दा
आफू लाई िविश ठानेको छ । उदाहरण ‘ सरदार, कृ णराज, मङ् गली, नोकर-चाकर छर िछमेक आिद उनका नजरमा सामा य ाणी
ज ता ला नथाले । ियनीह मेरा िशकार हन् , मोरो इ छामा ियनीह उठ् नु पछ, ब नु पछ, मिसत
झु नु पछ, ियनलाई पैतालाले िनभाउन स छु । यस कारको अहङ् कारको दानवले सरदारनीको
दयमा वेश ग यो।’ ७६
यसरी नै उप यासकारले तु त ‘मङ् गली’ उप यासमा अङ् ेजह ले साम तवादी वृ ित
अ नाएको देखाएका छन् । उनीह को िनि त िचया कमानमा काम गन नेपालीह कमारो सरह
िथए । उनीहरबको पिसनाको कमाईमा मोज-मि त गनु अङ् ेजह को िदनचया काय िथयो । यसथ
इितहासकार राम साद उपा यायले भोग िवलासमा डु बेका म ययु गीन ाि ससी र कु िलनवगले
रा को ठू लो सेवा गन िकसानह लाई अमानवीय शोषण गरेका बताएका छन् । उप यायअनु सार
िसकार खे न जाँदा िकसानह ले लगाएको बाली-नाली न गद जा थे । लु ई सो नामक अङ् ेज
साहेबको भसिजल दरबार िवलासको के िथयो । राजाको दरबारमा अठार हजार कमचारीह
िथए । तीम ये सो हजार िवलासी राजा र राज प रवारको यि गत सेवामा सङ् गल न रह थे ।
अकाितर शोिषत िकसानह ले आ नो आ दानीको असी ितशत करका पमा सरकारलाई
बु झाउनु पद यो र बाँक बीस ितशतले आफू र आ ना प रवारका सद यह को यान धा नु
पद यो । ७७ अतः ठीक यही साना तवादी वृ ित तु त उप यास मङ् गलीको मु य पा
कृ णराजमा देिख छ । कृ णराजको च र को मा यम औपिनवेिशक वच वको भाव प
७५. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १७६ ।
७६. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं ८८ ।
७७. रा साद उपा याय, सन् २००९, िव को इितहास, काठमाड , पृ. सं. १४९ - १५४ ।
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ितिवि बत भएको थाहा पाइ छ । उदाहरण –
‘ कृ णराजले अिधकारसिहत पू ण वत ता पिन पाएको छ । उसको कोठा कार कारका
िसगरेटका ड बा र पाके टले भ रनलागेको छ । सु नौलो रङका कागजले मोहरेका बेलायती मदका
बोतल र चे टा शीशीह ले उसका टीकउडको अ लो दराजको त लो ताक ओगट् न थालेका छन् ।
ढु ङ्गा-माटाको सरदारी गन, पैसा िपयाँलाई पिन उ ढु ङ्गा-माटो बराबर ठा ने भएको छ । िकिसमिकिसमका सु ट-बू ट र अ य िजिनसले उसको आलमारी र बाकसह भ रनलागेका छन् ।’ ७८
औपिनवेिशकतावादले मिहलाह औपिनवेिशक रा र समाजह मा सा ा यवादी त र पु ष
त दु वैबाट दोहोरी पमा शोिषत भएको त य वीकादछ । अतः अभय साद िसं हअनु सार भारतीय
औपिनवेिशक स दभमा मिहलाह िवधवा पु निववाह, सती था, बाल िववाह, बह - िववाह, ी
िश ा इ यािद कु रोह ले पर परागत पले तािड़त रहेका िथए । ७९ व तु तः तु त उप यासको
मु य पा ा म गली य तै दोहोरी त बाट भािवत अिन शोिषत भएक छन् । उदाहरण ‘ क तो िन री लो ने - मा छे को जात ? अझ पिन रस नमरेको । रस फे र के लाई ? आिखरी म
उनक िबहाइते ी । य ता कु रा मनमा खेलाउँदा मं गलीलाई सासु को कटु- यवहार, लो नेले गरेको
कु टपीट, सासु का दा यू ले गरेको खसा ने कु रा अिन कलावतीको चपलता इ यािद उसको
मानसपटमा मैिसत आउँछन् । म य ती लाटी, िचया-दोकानमा जू ठो भाँड़ा पखा ने
अिन........बतासे, कलावती धनीक छोरी, साड़ी र घड़ी लाउने, पढ़ेक बाठी, बं गा नी
ज ती.........उसको सामु ने म कहाँ सु हाउँछु? यस कारको उसको मनमा िचलरहेक छ।’ ८०
सम मा उप यासकार सु दासको तु त उप यास मङ् गलीले ि िटश उपिनवेशकालमा
दाज िलङको खटीखाने मािनसह को आिथक र सामािजक जीवनको यथाथलाई िच ण गरेको छ
भ न सिक छ । तु त उप यास भारतवष वत पू वको अविधमा ि िटस औपिनवेिशक वच वलाई
उ ाटन गन सफल रहेको छ । यस अित र औपिनवेिशक प रवेशको भावले समाजका
मािनसह मािथ देिखएको साम तवादी वृ ितलाई पिन िच ण गन मङ् गली उप यास सफल भएको
छ।

७८. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १०९ ।
७९. अभय साद िसं ह, सन् २०१४, ‘उपिनवेशवाद के काल मे मिहलाओं सं बं िधत मु य ’,
भारत म उपिनवेशवाद, नई िद ली, पृ. सं. ११७ ।
८०. इ सु दास, सन् १९६९, मङ् गली, पू ववत्, पृ. सं १४१ ।
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५.४.२ औपिनवेिशक स दभमा जु नेली रेखा उप यासको अ ययन
उप यासकार इ सु दासको सन् १९५८मा मङ् गली उप यास काशन भएको लगभग २१
वषपिछ सन् १९७९ मा उनको दो ो उप यास जु नेली रेखा काशन भएको हो । यस उप यासमा
ि िटसकालीन दाज िलङको औपिनवेिशक प रवेशको यथाथ िच ण पाइ छ । तु त उप यासमा
मू लतः ि िटस सा ा यमा दाज िलङ पहाड़ी े व रप रका िचयाकमानह मा िचयाप ी िटपेर
दैिनक गु जारा गन िचया मजदू रह मा ि िटस शासकले गरेकोअ याय, अ यचार र शोषणको साँचो
िच पाइ छ । यी ि िटस शासकह ले िचयाकमानितर आफू खू िस चलाएका िवशेष ह ा बाहर ज तो
अमानवीय थाको उदाङ् गो िच ण जु नेली रेखा उप यासमा िवशेष पमा भएको छ । मोठ ६२
पृ मा सङ् गरचीत तुत उप यासमा ज मा १४ वटा साना-साना प र छे दह छन् । उप यासको
अ याय प रवतनसँगै कथाको प रवतन पिन भएको पाइ छ । एक प को िव तार गदा गद स दभ
अनु प अक प को िव ेषण ग रएको पाइए तापिन उप यासमा िवशृ ङ्खलता आएको छै न ।
लगभग दु ईसय वषस म भारतमा औपिनवेिशक भु व जमाएर बसेका अङ् जे शासकह ले
पहाड़ी इलाका दाज िलङमा िचया उ पादन गरे का िथए । यसलाई ितनीह को िनता त नौलो
औ ोिगक प रयोजना मा न सिक छ । यसरी दाज िलङ े व रप र िचया उ ोगिसत स बि धत यो
प रयोजना सि न थाले पिछ िचयाका बु ामा चाँदी िट न पाइने प रक पना बु दै दाज िलङ पहाड़ी
े मा गाँस र बासको खोजीमा घेरै मजदु रह आए । यसरी पसा कमाउन आएका सोझा मजदू रह
दाज िलङ पहाड़मा िचया कमानका वे छचारी अङ् ेज ब धकह को अ यचार र शोषणको
िशकार हनपु गे । तु त उप यास जु नेली रेखा १८ औं शता दीको म याअविध तथा भारतवष
वत पू वको समयलाई आधार गरी दाज िलङ् गे िचयाकमान े व रप र भएका घटनाह लाई
समेटेर लेिखएको पाइ छ । तु त उप यलाई कितपय ऐितहािसक त य बोके को यथाथपरक रचना
मा न सिक छ । एउटा िनिद समय र थानिसत स बि धत तथा उप यासकार वयं ले देखेका, सु नेका
र अनु भव गरेका यथाथ घटनाह लाई कला मक ढङ् गमा यस उप यासमा तु त ग रएको छ ।
उप यासमा विणत वा उि लिखत दाज िलङ शहरका रे ल टेशन, थेटर रोड, लाजा िसनेमा
(वतमानमा रङ् क िसनेमा), सो जस लब, िजमखाना र ला टस लब् , यािपटल िथयटर,
चौरङ् गी वा कनट सकस् , कमिसयर रो, चौर ता, चोक बजार आिद थान ित ान तथा जलपहाड़,
आलेबु ङ (हालको लेबोङ) सबै ताि यक छन् । यसैले उप यास बढ़ी ताि यक र यथािथक रहेको
बोध ह छ । उप यास जु नेली रेखामा के वल मेक कमान, हेली कमान र सेतो खोला मा का पिनक
नाम हन् । उप यासमा कमानको वा तिवक नाम नहनु ले नै बढ़ी यापकता ओगटेको मा न सिक छ ।
वा तवमा मेक र हेली कमानलाई त कालीन पहाड़ी िचया कमानह का तीकको पमा िलन
सिक छ ।
तु त उप यासको काशन सन् १९७९ मा भए तापिन यसले ऐितहािसक िवषयलाई िलएको
हँदा ि िटस शासनको समाि भ दा अिघको समय यस उप यासमा विणत छ । पिहलो िव यु भ दा
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पिछ र दो ो िव यु भ दा अगािड़को समयमा उप यास लेिखएको पाइ छ । िवषेशगरेर पिहलो
िव ययु भोिग सके का र दो ो िव यु नदेखेका मािनसह को कथा यस उप यासले बयान गरेको
हनाले जु नेली रेखा उप यासको समय ियनै दु ई िव यु माझको समय विणत पाइ छ । भारतको
वाधीनता आ दोलनका सङ् ामी महा मा गा धीको सङ् ग (पृ. सं. ३१) ले यसको पु गद उ
कु रालाई सघाउ पिन िद छ । वािधनतापिछ ह ाबािहरको था हट् दै गएकाले अिन यस उप यासको
एउटा मू ल िवषय ह ाबािहर नै भएकाले जु नेली रेखा उप यासको समय िनि त पले भारत
वाधीन हनु भ दा पिहलेको हो भ न सिक छ । वयं उप यासकार सु दासले जु नेली रेखा
उप यासको समयबारे ‘यथाथवादमा आधा रत यो उप यासको पृ भू िम छ’ भनेका छन् । उनले अझ
भनेका छन् - ‘‘ यस उप यासका यह छन् उिहलेका , अिहलेका होइनन् अिन यसमा घटनाह
जित छन् , ती आ नै कानले सु नेका, आ नै आँखाले देखेका, आ नै छातीले अनु भव गरेका ; कु नै
पिन अस भव िथएन , सबै स भव िथए । यो ऐितहािसक स य हो । के वल ितनलाई एक पारेर
सृ जना गरेको यो कथा मा का पिनक हो । ’’ ८१ इ सु दासको यस कारको मनत य रहेको हनाले
तु त उप यासको समयलाई उप यासकारको म त यले अझ ामािणक तु याएको छ ।
सम मा ि िटसकालीन दाज िलङ पहाड़ी भेकका िचया कमानह मा गोरा यानेजरह को
मनमानी र िनमू खा िचया मजदू रह मािथ ग रने अमानवीय अ यचारको भ डाफोर गनु, त कालीन
दाज िलङको शहरीय वग य जनजीवनमा देिखएको आिथक िवषमताको िच ण गनु तथा र शा
ता ने, ड डी बो ने, साना-ितना यापार गरी जीवन धा ने, कु ली, वेहेरा-बबच आिद थानीय िन न
वग य जनमानसह को आिथक अभाव त र सङ् घषपू ण जीवन यापनको यथाथलाई उ ाटन गनु नै
तु त उप यासको अभी रहेको देिख छ ।
जु नेली रेखा उप यासको आ यानलाई हेदा यस उप यासमा यौवनको सं घार पिन ननाघेको धने
बड़ाकोठीमा मालीको पमा काम गन गरेको ह छ । घरमा उसलाई ठी क सु हाउने उसक ीमती
मािलनी िथई । पिछ लो ने धनेकोको मृ यु भएपिछ मािलनी बड़ा साहेब यानेजरको फू लबारीमा
मािलनी काम पाउँछे । उता जसे पिन ए लै जीवन गु जारा ग ररहेको ह छ । धनेको साथी जसे पिन
वा नीको मृ यु ले मन िबथोिलएको अव थामा यो मािलनीिसत आकृ हनपु छ । अतः जसे
आ नो मम र मािलनीको मम एकै स झी दु खेसो पो न मािलनीकहाँ गइरह छ। मािलनीलाई जसेको
यवहार मन पदन अिन बड़ा साहेबकहाँ जसको व उजु री िद छे । यसरी मािलनीको उजु रीलाई के
खो छस कानो भ दा आँखा भने झ बड़ा साहेबले सानो बहनामा नै जसेलाई ह ाबाहको द ड
िद छ ।
तु त उप यास जु नेली रेखामा ि िटश औपिनवेिशक शासनमा दाज िलङ् गे िचयाकमानमा
कायरत कमानमा कु ली, चौक दार, मजदू रह मािथ अङ् ेज ब धकह को दमन र अ यचारले
तािड़त भएको यथाथ घटनाह लाई अङ् कन ग रएको पाइ छ । यस उप यासमा उ लेख ग रएको
८१. इ सु दास, सन् २०१५, ‘ ा कथन’, जु नेली रे खा, गा तोक, िसि कम, पृ. सं. ३ ।
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िवशेष घटना वा ‘ह ाबाहर’ था नै तु त उप यासको ाण त व हो । भारतीय िव ान् तथा
समालोचक मोहन पी. दाहालले ह ाबहार दाज िलङ, डु वस र तराइ अ चलका िचया कमानका
मजदू रह मािथ योग ग रने सा ै अ यायपू ण द डमू लक था रहेको िथयो । दाज िलङमा
‘ह ाबाहर’ वा ‘ह ाबािहर’ अिन डु वस-तराइ े मा ‘हटाबाहर’ को अथ एकै िथयो - काम खा रज
गरी बेदखल गनु । ८२ यससमय प रवारको मु िखयाले ह ाबाहर द ड पाएका ख डमा यस
प रवारका अ य स पू ण सद यह ले पिन कमान छोड़नु प य भ ने मािन छ । िदउँसो होस् वा राित
कु नै समयमा पिन आरोिपत यि ले ह ाबाहारको द ड पाउँ यो अिन २४ घ टािभ सप रवारले
कमान छोड़नु प य । यसरी नै अथशा ी तथा इितहासकार मानस दास गु अनु सार ि िटसकालीन
दाज िलङका िचयाकमानह को यव था अ यािधक ू र तथा क दायक रहेको िथयो । य ता
यव थादेिख िवरि एर अिधकाङ् श मजदू रह ले कमान छाड़ने िनणय गरे पिन सरकार ारा सन्
१८६५ मा पा रत ग रएको कानू न बमोिजम कमानका यानेजरह लाई आ ना कमानिभ का स पू ण
मजदू रह मािथको शासन र देख- रेखको लगाम वे छािसत पालन गन अिधकार ा िथयो,
जसलाई ितनीह ले आफू खु शी मजदू रह मािथ लागू गदथे ।८३
व तु तः तु त उप यासमा पाइने ि िटशकालीनदाज िलङको िचया कमानका मजदू रह मािथको
औपिनवेिशक शोषण तथा दू रव थाको यथाथ अङ् कन सन् १९४५ मा थािपत दाज िलङ िज ला
िचयाकमान मजदू र यु िनयनको ि थितसँग िम दो िथयो । यस स दभको जानकारी िददै मोहन पी.
दाहालले िचया कमानह मा यु िनयन बिननु भ दा अिघ मजदू रह को हालत नरकमा बास गरेको
बराबर ठानेका छन् । दाहालअनु सार िदनको हािजरा वा ‘रोज’ के वल तीन आना (वा) चौध पैसा
िथयो । बात बातमा ह ाबाहर ग र यो, कमाको ठे का मनप र तोिकएको िथयो । कु लीह लाई
मनप र गाली गनु औ िहकाउनु एउटा मामू ली बात िथयो। कु नै-कु नै कमानमा कमानका साहेबह ले
हा ा िददी-बिहनीह लाई रा ी देखे भने बला कार र बेइ जत गन चाह थे । यस िवषयमा यिद
कसैले िवरोध ग यो भने ह ाबाहरको द ड भो नु प य । ८४ यससमय कमानको यानेजर क पनीले
राखेको एउटा हेड चौिकदार मा िचया कमानमा ह थे । कमानमा काम गन साधारण कु ली वा
नेपालीह मािथ आइलागेका जु लु मह को िवरोध गन, आ नो सङ् गठन बनाउने हक र कानू न छ औ
मािलकह ले कानू न अनु सार माग िदएनन् भने सरकारमा यो कु रा पु याउने हक छ भ ने कु रा
आिदको जानकारी उनीह मा िथएन । भन यससमय कमानका मजदू रह कमाराको जीवन
िबताउँथे भ न सिक छ । उनीह लाई मजदू र स ब धी बिनएका कानू नह , ेड यु िनयन ए ट,
८२. मोहन पी, दाहाल, सन् १९९३, ‘जु नेली रे खा – ह ाबाहर थाको िवशेष स दभ सिहत व तु परक
िववेचन’, आधु िनक नेपाली उप यास, दाज िलङ, पृ. सं. ७९ ।
८३. मानस दास गु ा, सन् १९९९, ले वर इन टी गाडन, िद ली, पृ. सं. ४८ ।
८४. मोहन पी. दाहाल, सन् १९९३, ‘जु नेली रे खा – ह ाबाहर थाको िवशेष स दभ सिहत व तु परक
िववेचन’, आधु िनक नेपाली उप यास, पू ववत्, पृ. सं. ८० ।
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फे टरी ल इ यािदको रा ो जानकारी िथएन । मू लत: अङ् ेजह का आिधप यमा फै िलएका
दाज िलङे पहाड़ी इलाकामा त कालीन िचयाकमानह मा अङ् ेज यानेजरह आफू लाई आ नो
इलाकामा सवसवा मानी मजदू रह लाई बोलेर नै ऐन - कानू नको पमा शासन गदथे भ ने बु िझ छ ।
यस शासनलाई ि िटसह को औपिनवेिशक नीितको प रणाम मा न सिक छ ।
मू ल पमा जु नेली रेखा उप यासमा कमानका गोरा यानेजरह को औपिनवेिशक शोषण र
अ याय ित मािनसह मा रोष उ प न हँदै गरेको दिमत िवरोधपू ण आभासका सङ् केतह धेरै मा मा
पाइ छन् । कमानको साहेब ( यानेजर) ले सानो िनहँमा जसेलाई ह ाबाहरको द ड िदएपिछ िच
नबु झेको राइटरको िति या उ उप यासमा य तो रहेको पाइ छ । उदाहरण‘ यही हो िनयाँ ? एउटाले पोल लायो, अक लाई बो ने मौका निदई सजायको अडर झाड़यो ।
कोट कचरीमा पिन दु इितरको गवाही सु न,ी उक लह ले ऐन देखाइिदएर, बोलेर, लड़ेर हो भ ने ू फ
पाएपिछ मा िवचार ह छ । बास् कमानमा च एउटा कु इरेको खु शी- खु शी, मनमानी। सु नु छैन, बु नु
छै न, त नी आइमेको कु रा सु यो, आँखै नहेरी सजाय िदयो । एक दु इ िदन काम निदए भैगो िन,
एकै चोिट ह ाबािहर ।’ ८५
यसरी नै मेक कमानबाट कमानको वे छाचारी साहेबको हकु मको िशकार भई ह ाबािहर भएको
जसेको मु खबाट उसको दु ःखेसो सु नेपिछ अ यचारी अङ् ेजह ित दोकाने बु ढ़ाको दिमत आ ोश
य भएको पाइ छ । उदाहरण‘..........यो कु इरेको खालले शि , बु ि र भा य ता पाएकै हो, तर सा ै मतलबी । काला
आदमीलाई मा छे ग दैन, ब कु कु र-िबरालोलाई मानभाउ गछ, सँगै खु वाउँछ, जु ठो पिन मा दैन, सँगै
सु ताउँछ, िबमार भो भने उसै उसै िफ गरेर डा दर लाउँछ, मा छे लाई च छैन, गो ज तो जोताउन
पाए र रस चु न पाए भैगो ।’ ८६
अतः उपयु
िति याले भारतवषको माटोमा आिधप य जमाएर बसेका उपिनवेशक
अङ् ेजह ले उपिनवेिशत जीवन यापन ग ररहेका दाज िलङ पहाड़ी े व रप रका
िचयाकमानह मा कायरत िनमु खा मजदू रह मािथ कमानका यानेजरह को जुलु मलाई काश
पारेको थाहा ला छ । यसरी नै कमानको राजा समान अङ् ेज साहेबलाई जसो गरे पिन छु ट् रहेको तर
असहाय मजदू रह ले भने आफू मािथ अ याय भइरहेको अनु भव गरे तापिन गोरा साहेबको सामु
उिभएर यसको िव आवाज उठाउने साहस गन नसके को ि थितको िच ण जु नेली रेखा
८५. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. १९ ।
८६. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. ३१ ।
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उप यासमा पाइ छ । उदाहरण –
‘ जसे ह ाबाहर भएको क दायक सं वाद सा रत हन धेरै समय लागेन । सु नेलाई आफै मािथ
दु ःख वै रए ज तो ला यो । उसका छर - िछमेक ह र सँगीह का दयमा एकजना वे छाचारी
मािलकको अ यचारले मु का हा यो । येकले साहेबलाई अिन पोल लाउने मािलनीलाई थम
आवेगमा अभ भाषामा गाली ग यो, बद वाइ ग यो, ध क िदयो । तर ग न् पिन के ? चेतन जीव
भए तापिन मू क पशु झ िनरीह भएर ब नु प य, ितवाद गन उनको आ नो बु ि पु दैन यो, उनमा
आँट हािलिदने यि कमानिभ कोही िथएन, बािहरको कु नै अगु वा िभ िढ कन पाउँदैन यो । ’ ८७
यसरी नै सन् १९०५ िह दू टी क पनी (Annual Report H.T.C-1905) को वािषक रपोटको
आधारमा कमानमा व य जाँचको उिचत यव था नहँदा मजदू रह को व य या ः नै िब ने
गरेको अिन वषनी दादु रा, डाय रया तथा हैजा ज ता स वा रोगह को कोपले िमकह को मृ यु
हने गरेको जानकारी मानस दास गु ले िदएका छन् । ८८ यसबाट अङ् ेजह को शासनकालमा िचया
कमानका मजदू रह को अव था कित दयनीय िथयो भ ने ह छ । यसरी नै यसै त यको आधारमा
तु त जु नेली रेखा उप यासमा धनेको मृ यु को घटना सा दिभक देिख छ। उदाहरण ‘ धनेलाई रगतमासी प यो । िचया-कमानमा डा टरी िचिक साको अभाव, धामी - झाँ को
फू कफाकमा वा ओखतीमा भर पनु पन, उ जाती भएन, उसले यु वाव थामै ाण याग गनु प यो ।’ ८९
मू ल पमा त कालीन दाज िलङ पहाडमा कठोर मजदु री गरी जीवन धा ने िचया िमकह लाई
कमानिभ कु नै भरला दो सहिलयत ा भएको देिख दैन । अङ् ेजह को सामािजक शोषणको
िशकार भएका य ता िमकह ब ने घरह को अव था पिन ठीक िथएन भ न सिक छ । कु लीह
ब ने धु राह को छाना चु ह नेगथ । ९० मरम ीको कु नै यव था नभएकोले यससमय िचया कमानमा
काम गन कु लीह को अव था शोचनीय रहेको अनु भव गन सिक छ । तर कमानका मािलक
भनाउँदो अङ् ेज साहोवह ब ने घर वा कोठी भने महल सरह ह छे । यस कु रोको माण जु नेली
रेखा उप यासमा विणत मेक कमानको अङ् ेज मािलक ब न आलीसान कोठीबाट हदँछ । यसै
८७. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. ३१ ।
८८. मानस दास गु ा, सन् १९९९, ‘कि डसन अफ ला टे सन लेबरस इन द ी-इ डीपे डे स डेज’, लेवर इन
टी गाडन, पू ववत्, पृ. सं. ५२-५३ ।
८९. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. ५ ।
९०. मानस दास गु ा, सन् १९९९, ‘कि डसन अफ ला टे सन लेबरस इन द ी-इ डीपे डे स डेज’, लेवर इन
टी गाडन, पू ववत्, पृ. सं. ५२-५३ ।
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कमानमा कु ली मजदू री गन िमकह को घरको हालतको िच ण भने उप यासिभ अित नै
शोचनीय रहेको पाइ छ । उदाहरण ‘ राती खाईवरी जु ठो - चू हो गरेपिछ मािलनी सु ने खाटमा बसी । दु इ तीनवटा बाकस जोड़ेर
भु इँदेिख एक िब ा अ लो पारेर खाट एकाितरको िभ ामा टँसाइएको िथयो ।’ ९१
अक ितर िचया मजदू रह को शोषण गन प के का उपिनवेशक गोरा साहेबह लाई कमानिभ
हरेक सु िवधा ा ह यो । उदाहरण –
‘ साहेब मू ल ढोकाको अिगि तर ाङ् गणमा ठड़ाएको बड़ोमाको इ ेणी रङको छातामिन िसयाँल
पन बेतको चौक मा गएर या च ब यो । उ ब ने िबि कै बेहराले इबोनी काठको एउटा िचिट क
परेको गोलो ितरेलमा दु इ बोतल कालो रङको जमन बीयर र एउटा काँचको बीयर जग याएर
छातामिन गोलाकार चौतारोमािथ थप क रा यो अिन आ नो क मरको रातो पेटीमा घु सारेको िबक
खो ने य फु िझके र बीयरको बोतल उठाई पाइलो पर सरेर यस य ले बोतलको िटनको मु जा
परेको िबक पु ङ्ग खो यो । बोतलिभ बाट बीयरको फ ँ ज गु जु जु जु बािहर िन यो। ’ ९२
जु नेली रेखा उप यासमा बड़ा साहेबको िच ण पाइ छ । उ यसताकका िनरङ् कुश िबलासी
अङ् ेजी यानेजरह को ितिनिधको पमा रहेको पाइ छ । यसताक कमानका अङ् ेज
यानेजरह ले कसरी त णीह लाई लोभ वा डर देखाएर आ नो कु ि सत वाथ पू र गथ भ ने
ा तको िच ण पिन यस उप यासमा पाइ छ ।
‘ एक साँझ किहले नआउने िचयावाला सरदार आ नो झु पड़ीमा उपि थत हँदा मािलनी छ क
परी । घरिभ िपरामा बसेर धु कचु क मा दै भए तापिन पिहले नै मािलनी रसाउँछे होली भनेर
थु मथु याउने श द योग गद साहेबको ताव उसले मािलनीलाई सु नायो । मािलनी ताव सु नेर
मु खबाट उ र िदन नस दा उ रोई । मािलनीले बिलयो मन पारेर भनी- मलाई ित ो छोरी बराबर
स झ, बाबू । य तो कु रा एकदम नगर, मेरो र छे ग रदेऊ ब , न फाल हानेर मछु । ’ ९३
इितहासकार कु मार धानअनु सार सन् १९४१ सालमा दाज िलङ िज लाको मोठ जनसङ् या
३,७६,३६९ (तीन लाख या र हजार तीन सय उनाह र) रहेको िथयो , जसको २,५४,६०८ (दु ई
९१. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. ६ ।
९२. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. १७ ।
९३. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. ५३ ।
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लाख चौबन हजार छः सय आठ) नेपालीमा १,१४,७३८ (एक लाख चौध हजार सात सय
अड़तीस) नेपाली (४५ ितशत) िचयाबारी े मा देिख छन् । अ ९४,५३५ नेपाली ससाना
हाटबजार इलाका, कु लैनबारी, आरि त वन र खासमहलमा िथए, ११ ितशत जित मा शहरवासी
िथए । ९४ यसै स दभमा मोहन पी. दाहालअनु सार सन् १९४१ को जनगणनाको मोठ जनसङ् याको
६५% अथात् २ लाख २६ हजार मािनस दाज िलङ िज लाका त कालीन १०५ वटा िचया
कमानह मा छ रएर बसेका िथए ’ ९५ भ ने जानकारी पाइ छ ।
यसरी उपयु दु वै िव ानह ले िदएको त यह लाई आधार गरी हेदा दीघकालदेिख
ि िटसकालीन दाज िलङमा औपिनवेिशकरणको िशकार हनेह मा पहाड़ी भेकका िविभ न िचया
कमानह मा कायरत मजदू रह नै अिधकाङ् श पमा िथए भ ने बु िझ छ ।
व तु तः उपिनवेशक गोरा यानेजरह को एक े रजाई ँ र अमानवीय अ यचारअनु सार
दाज िलङ पहाड़ी भेकका ायः सबैजसो िचया कमानह यसताक अङ् जे मािलकका अधीनमा
िथयो । ितनीह को कानू न अनु सार कमान इलाकािभ कु नै बािहरी मािनस प न िनषेध िथयो ।
वा तवमा कमानिभ बाट गएका िज ला बोडका िनजी बाटाह बाट पिन कु नै बािहरी मािनस
िहँड़डु ल गनमा यानेजरह ले िनय ण गथ । पराधीन भारतमा अङ् जे ह ारा भारतीयह लाई
ग रएको यस कारको सोझो ितशोधा मक अमानु िषक यवहारको उदाहरण अ कु नै उ ोग ध दामा िथएन । यसको दु इवटा कारण मा न सिक छ । पिहलो, मजदू रह अित पछौटे, िनर र र
बािहरी जगतदेिख स पू ण पले अलग िथए भने दो ो, यसबेला कमानका अङ् जे यानेजरह ले
आ नै इ छाअनु सार मजदू रह लाई िगर तार गनस थे अिनतथाकिथत यायअनु सार जेल पठाइिदन
पिन स थे। भारतीय फौजदारी कानू न िचया कमानह मा भावहीन िथयो । ९६
व तु तः तु त उप यास जु नेली रेखामा कमानका राजा भनेर िचिनने अ यचारी अङ् ेज
साहेबह बाट यसताक मािनसह कि को डराउँथे भ ने जानकारी पिन पाइ छ । मेक कमानबाट
ह ाबाहर भएर िबच नीमा परेको जसेको कथाले मातृ दय िवभू त भएपिछ उसलाई आ नै घरमा
गोठालो राखेर उसलाई मानवीय सहयोग पु याउने सरदारनीको सु झाउको िवप रत चैनधोज सरदारको
यो िति या यहाँ सा दिभक देिख छ । उदाहरण ‘ सरदारनीले कु रा टु ङ् याउन नपाई दो ो िवचारधाराले मन बदलाइ िदएका सरदार बो नथाले,
होइन होइन, यो के टा याँ नबसोस् होला । हेर नानी, ितमी ज तो मा छे चािहएको त हो, तर ितमी
९४. कु मार धान, सन् १९८२, पिहलो पहर, पू ववत्, पृ. सं. ३३-३५ ।
९५. मोहन पी, दाहाल, सन् १९९३, ‘जु नेली रे खा – ह ाबाहर थाको िवशेष स दभ सिहत व तु परक
िववेचन’, आधु िनक नेपाली उप यास, पू ववत्, पृ. सं. ८२ ।
९६. मोहन पी, दाहाल, सन् १९९३, ‘जु नेली रे खा – ह ाबाहर थाको िवशेष स दभ सिहत व तु परक
िववेचन’, आधु िनक नेपाली उप यास, पू ववत्, पृ. सं. ८२ ।
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यही मेक कमानको रैछौ, यहाँ चािहने दाउरा चोइली, काठ-पात िदने आड़ देको बड़ा साहेबले
कथं काल चाल पायो भने मेरो कारबार िब नेछ। कु इरेह को िमजास कड़ा ह छ । ’ ९७
जु नेली रेखा उप यासमा जसेलाई काममा रा ने एङ् लो इि डयन रेल चालक द पितले आफू
रे वे कमचारीको पमा दाज िलङबाट तीनधारे टेशनमा स वा भएर जानपदा सो जस लबमा
चौक दारीको काम िदलाएर जसेलाई गु ण लगाएको घटनाले के ही अङ् ेजह इमा दार र
सहानु भू ितशील िथए भ ने भेिट छ । तथािप भारतवष वत पू व दाज िलङ भेकका
जनसाधारणमािथ ि िटसह को औपिनवेिशक शोषणको ा तिभ पाइने अिधकाङ् श पमा नै
अ यचार, अनाचार र दू राचारी रहेका कमानका अङ् ेज यानेजरह को कु कृ यलाई तु त
उप यासको मा ययम उप यासकार सु दासले उ ाटन गरी उ ऐितहािसक स यलाई उदाङ् गो पान
सफल रहेका छन् ।
५.४.३ औपिनवेिशक स दभमा िनयित उप यासको अ ययन
उप यासकार इ सु दासको ते ो उप यास िनयित सन् १९८२ मा नेपाली थ काशन
दाज िलङबाट काशन भएको हो । ज मा २२० पृ मा लेिखएको तु त उप यास मोठ २२ वटा
अ यायह मा िवभािजत छ । तु त उप यासले समेटेको काल अविधबारे ई र बरालले यसो
भनेका छन् - ‘‘ िनयित दाज िलङ अ चलमा पन पवतीय व य एवं ा य प रसरको फारस ब ती र
यसका व रप रमा बसोबासो गन नेपाली अिधजनको साधारण सन् १९६० - ८० का दशकको गाथा
हो । यस दशकका के ही मु ख ऐितहािसक घटना उ र - पि मी ा तमा चीनको आ मण भारत र
पािक तानमाझ यु आिदले यी अिधजन कितस म भािवत भए भ ने कु रो यस उप यासमा परो त
इङ् िगत छ । ’’ ९८ अतः बरालको उपयु मतअनुसार तु त उप यासमा सन् १९६० देिख सन्
१९७० को दशकिभ को समयाविधलाई िलइएको बु िझ छ । यस उप यासको पृ भू िम वा सङ् गका
पमा वाधीन भारत दु इ भागमा िवभाजन ग रएका वणन पाइ छ । तु त उप यासिभ पिहलो
अ यायमा विणत घटना-िच णमा आं िशक पमा दाज िलङ भेकमा सन् १८८१ मा रेल च न शु
भएदेिख पू वको अविधको चचा रहेको पाइ छ । उदाहरण ‘ बीजमानको सहपाठी रामभजन तल मू ल सड़कमा पन गाड़ीधु रा गाउँको रामबसिहं को का छा
छोरा । रामबसिहं बाजे सय वष अिघ छपराबाट दाजिलङको नाउँ सु नेर साथीह सँग लागेर कमाइ
ग रखानु पैदलै आएको िथयो । यितबेला रेलगाड़ी आउने प ै िथएन, रेल कु न चराको नाउँ हो
९७. इ सु दास, सन् २०१५, जु नेली रे खा, पू ववत्, पृ. सं. २९ ।
९८. ई र बराल, सन् २००३, ‘िनयित’, सािह य अकादमी अिन प चीस वषका पु र कृ त नेपाली सािह य
(पिव रे मी अिधकारी- स पा.), पृ. सं. ६१ ।
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कसैले जानेको िथएन । वाहनको नाउँमा खािल गो गाड़ी िथयो ।’ ९९
यसरी नै िनयित उप यासको पिहलो अ यायमा १ से टे बर सन् १९३९ देिख शु भएको दो ो
यु को सङ् ग अिन उप यासको ते ौ अ यायमा विणत भारतमा पािक तानको आ मण स बि ध
ग रएको घटना िच णले तु त उप यासको कथाव तु लाई गित दान गरेको छ । यसका साथै यस
घटनाले तुत उप यासको समयलाई पिन स यता र ामािणक तु याएको छ । उदाहरण ‘ यसबेलादेिखको गाड़ीधु रा गाउँ गाड़ीमानह को अड् डा । यसै बेलादेिख चलेको िबहारीको
चामल, दाल, नू न, तेल, म ीतेल र खु जरा िजिनसको सामु दोकान, दो ो िव यु भएदेिख यसो
रािशन दोकन भनेर िचिन छ ।’ १००
अक उदाहरण ‘ सन् १९६५, अग ट ५ को िदन पािक तानले ते ो पटक भारतलाई आ मण ग यो ।’ १०१
अतः उप यासमा िच ण ग रएका उपयु समय अविधलाई िन य ल गदा सन् १९४० देिख
सन् १९७० स मको घटनाको उ लेख तु त उप यासमा विणत पाइ छ । यसथ तु त
उप यासलाई ई र बरालले नेपाली सािह यका मा नभएर स पू ण नेपाली सािह यकै िविश कृ ित
ठानेका हन् । १०२ िनयित उप यासमा बढ् दो बेकारी सम यालाई पिन देखाइएको छ । आफू िशि त
हँदा-हँदै पिन सरकारी जागीर नपाइने सम या भारत वत ो र सन् १९६० को दशकमा पिन रहेकै
िथयो । भरपद जागीर नपाउँदा फौजको नोकरी गनपन वा यता बीजमान ज तो यु वाह को मा
नभएर स पू ण पहाड़वासी िशि त बेरोजकारह को िथयो भ न सिक छ । कमसं थान कायलयमा
आ नो नाउँ मा दता गराउन पन, तर कामको टु ङ्गो पट् कै नला ने अव था आझको मा होइन,
यस दशकमा पिन यितकै िथयो भ ने त य बीजमानले भो न परेको ि थितबाट थाहा ला छ ।
नेपाली जनजीवनको अ त- य तता दाज िलङ पहाडको िविभ न फारस ब तीमा मा नभएर
गाउँ, ब ती र कमानह मा पिन िथयो । अत: यो सम या स पू ण पहाड़वासीको हो । समाजमा ती
िन नवग य पा जीतमानह को जितकै यू-हजु रीले पिन सचेत नहने अ यवि थत यव था र
यसको चपेटमा पन यु वावगको ि थितलाई िचि त हन स ने तु त उप यासको शीषक पिन
उप यासकार इ सु दासले ‘िनयित’ अथात् भा य भनेर रा नु पन एउटा वा यता वा िववशता नै
९९. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, दाज िलङ, पृ. सं. ६ ।
१००. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. ७ ।
१०१. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. १२४ ।
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िथयो भ ने बु िझ छ ।
िनयित उप यासको आ यानकअनु सार दाज िलङ फारस ब तीका बीजमान आ नै िवधवी
आमा, दा यू जीतमान, भाउ यू सहीत सह-प रवार घर-ध दामा य त रहेका ह छन् । मेि क
परी ा िदएको बीजमान र उनको िम रामभजनले परी ा उतीण भए प ात घरको आिथक
िवप नताले उसो बढ़ता पढ् न सके नन् । अतः बीजमान दा यू जीतमानसङ् ग कमसं थान
कायलयमा नाउँ दता गराउन जा छ । तर िज ला िश ाबोडमा दखा त िदन गएका बीजमान र
दा यू जीतमानलाई िनराशा मा ै हात ला छ । दा यू आफै फारसमा कायरत हनाले रे ज
अिफसरसँग नोकरीको िनि त कु राकानी चलाउँछ तर यहाँबाट भरपद स लाह पाउँदैनन् । यसरी
बीजमानले घरमै के ही उ ोग-ध धा शु गन िनधो गछ । य तैमा उनको गाउँमा मामा पन बदनिसं ह
ओ यानमा लड़ेदेिख उनलाई याहान बीजमान पु छ । बदनिसं हले आ नी छोरी लीलालाई
बीजमानका हातमा सु पी राखेर आ ना ाण याग गछ । बीजमान पिन के ही िदनदेिख
लीला ितको स झना िलएर भत भई सैिनक भएर छाउनीितर ला छ । फौजमा नायब सु वेदार
देशवीरले छोरी स यकलालाई बीजमानसँग िबहे ग रिदने ताव राखे तापिन लीला ितको माया र
क यवोधले बीजमानले उ
तावलाई अ वीकार ग रिद छ ।
सन् १९६५ अग त ५ को िदन पािक तानले ते ो पटक भारतमा आ मण गछ अिन यही
भीड़ तमा परेर बीजमान पािक तानी यु ब दी हनपु छ । पिछ नायब सु वेदार देशवीरको सहायताले
उनलाई िडसेव ड पे शन ा भएर उ घर फक आउँछ । घर फकर आएपिछ बीजमानले लीलासँग
िबहे गन ताव रा छ तर लीलाले पिहले नै िवट अिफसर रपु मदनलाई वचन िदइसके क हनाले
उसको ताव अ वीकार ग रिद छ । उता रपु मदन भने सर वतीलाई िबहे गन वा य भएको कु रो
कसैलाई थाहा हँदैन । यसरी बीजमानले प टनबाट घर आएपिछ सोधपु छ गन जाँदा सबैकुरा थाहा
पाउँछ । लीलाको िवषय िलएर रपु मदन र बीजमानमाझ भनाबैरी भएर कोट-कचहरीस म पु छ ।
अ यमा बीजमानले भने उ ा त िबहे किह यै नगन इ छा कट गद काम-ध धा गन िवचार गरेपिछ
ितनले बेकरी खो ने िनधो गछ । बेकरी खोलेर आ नो बेकारी सम यादेिख मु भई वाल बी भएर
बाँ ने िनधो गछ । यसरी आफै ज ता बेकारी यु वकह लाई दे दा ितनीह लाई पिन वाल बी हने
उ े यले उ आहवान गछ –
‘बेकारीको ओखती, बेकारी _ आकार = बेकरी, सिजलो फमू ला । ए सपे रमे ट गरेर हेर, ए मेरो
िपं ढ़ीका यु वा-ब धु ह ।’ १०३

१०२. ई र बराल, सन् २००३, ‘िनयित’, सािह य अकादमी अिन प चीस वषका पु र कृ त नेपाली
सािह य, (पिव रे मी अिधकारी- स पा.), पू ववत् पृ. सं. ६२ ।
१०३. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. २१९ ।

२४०

यस कार िनयित उप यासमा भा य वा िनयितको चखामा बेि एको यथाथलाई उप यासकार इ
सु दासले उ ाटन गरेका छन् । उप यासको मु ख पा बीजमानको व रप र कथाव तु रिङएको
पाइ छ । बीजमानको िनयितको चखामा बेि एको जीवनलाई यथाथ तु याउन समसामाियक
इितहास र घटनाह लाई यस उप यासमा समावेश ग रएका देिख छ ।
तु त उप यास िनयितमा ि िटश उपिनवेशकह को चङ् गु लबाट भारतले वत ता ा गरे
तापिन वत ो र भारतीय प रवेशमा प रलि त औपिनवेिशक भावमा भारतीय नेपाली समाज
पिन िपिसएको स यतालाई देखाएका छ । वत भारतमा आिथक अिन बौि क शोषणको मारले
अ य ठाउँको भारतीयह सरह दाज िलङे नेपालीह अ ा त छन् । अतः मेि क पास गरेपिछ
कामको खोजीमा लागीपन बीजमानले काड बनाएपिछ काम िदलाउ कायलय अिन िश ा िज ला
बोडितर कु नै काम पाइ छ क भ ने आशामा बार बर धाए पिन िनराशा नै हात ला नु ले यो कु रोलाई
पु ि िदएको तीत ह छ । उदाहरण ‘ कामिदलाउ कायलयले काडमा िदएको तीन महीनाको िमयाद पू रा हनआँटयो, तर नोकरी
स ब धमा उस कहाँ कु नै िच ी पु गेन । िज ला िश ा प रषद् पिन मौन िथयो । जतनिसत राखेको
काड लगेर दाज िलङको यो कायलयमा बीजमान हािजर भयो । काडको िमयाद फे र तीन
महीनास म ति कयो । यहाँका का र दालाई कामकु राको मेलोमेसो न भएर सो ा यसले ह का
पाराले जवाब िदयो - ओहो भाइ त तीनै महीनामा नोकरी पाउने आशामा रैछौ, कै ले ह यो यित
िछटै ।’ १०४
ि िटशकालीन भारतवषको दाज िलङ पहाडमा पिढ-लेखेका यु वाह का िनि त सरकारी जािगर
पाउँनु िनयित नै िथयो । यससमय साधारण नातक गरेका यु वा-यु वतीह ले पन काम पाउनु ह मेह मे पथ । यसको माण सु दासको िनयित उफ यासमा बीजमान र िभनाजु माझको वातालापबाट
यसरी पु ि भएको छ । उदाहरण ‘ कु रा त साँचो हो, साधरण ेजु एटले उही कलरकका काम िक कू ल मा टर, यो पिन े ड हो
भने । कलरकमा पिन टाइप हा नु तेज छ र भा यमा छ भने ।’ १०५
यसरी नै उपिनवेशकालको पू वा ह र मा यतालाई तोडेर नयाँ मा यताको थापना ग रनु पछ भ ने
स देश यस उप यासमा रहेको पाइ छ । उप यासको मु य पा बीजमानलाई स लाह-सु झाउिदने
ममा िभनाजु को आ हले यो कु रोलाई पु ि िदएको पाइ छ । उदाहरण –
१०४. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. २० ।
१०५. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. ४१ ।

२४१

‘ अब तािन सालो, हा ो पढ तेह ले मटर - मेकािनक, िबजु ली र रेिडयो मेकािनक हने लगनीमा
ला नु पछ । सु िकलो काम खोजेर हँदैन, टेि नकल काम र सानु ितनु भएपिन वेपारप ला नु पछ, अ त
के ही होला ।’ १०६
१५ अग त सन् १९४७ मा भारतवषले ि िटसह को औपिनवेिशक साङ् लोबाट मु भई
वत ता ा गरेपिछ अङ् ेजह बेलायत फकर गएको मािन छ । यसरी सन् १९४७ मा
ि िटसह को औपिनवेिशक साङ् लोबाट मु भए तापिन भारतीय समाजलाई भने ितनीह ले
छाड़ेका औपिनवेिशक नीितह को भावले िसत तु याइ रहेको मा न सिक छ । अङ् ेजह को
कु टनीित ‘ कसैलाई लाखा त कसैलाई पाखा ’ गरेर आ नो वाथ पू रा गन िथयो । गोरा
अङ् ेजह को यस नीितले पिछ भारतीय समाजका हरेक वगमा भाव पारेर लगेको बु िझ छ । यसरी
उप यासकार सु दासले औपिनवेिशक भावका यही प ह लाई तु त उप यासमा बडो सफलता
साथ चचा गरेका छन् । यहाँ कु नै थायी नोकरीको खोजी ग ररहेका उप यासका मु य पा
बीजमानले िचया कमानितर राइटर बाबु को पदमा िनयु ि हन सिक छ िक भनेर आ नो दाजु
जीतमानलाई यसो खोजी िनधो ग रिदने िव ती िवसाएको ा त सा दिभक देिख छ । उदाहरण ‘ कतै िचया कमानितर राइटर बाबु हने मौका पाइ छ िक भनेर बीजमानले खोजखबर गन सं क प
ग यो । यसले दाजु लाई आ नो मनको कु रा भ यो । दाजु सहमत भयो अिन िछमेकका दु इचार
कमानमा काम खाली छ िक भनेर िचनेका िम ह ारा बु ने यास ग यो । नभ दै एउटा कमानमा
आिफसप काम खाली रहेछ । तर यो काम पाउने चे ा गनु यथ देिखयो, िकनभने यो काम िचया
कमानकै मािनसलाई िदनु पछ भनेर िमक सं थाले जोर मा होइन नारा पिन लाउँदो रहेछ।’ १०७
ि िटस उपिनवेशकह ले ‘िवभाजन गर अिन शासन गर’ नीितको आधारमा भारत वषमा शासन
र शोषण गरेको मािन छ । काला तरमा यसको भावले भारतीय समाज िसत बनेर गएको देिख छ ।
ि िटस उपिनवेशकह ले िबषेश धम, जाित , वण र भाषाको आधारमा भारतीयह मािथ शोशण
रहेका िथए । यसको माण भारत र पािक तान तथा भारत र चीनमाझ भएको यु र वैम षयताले
िददं छ । स भवतः यसै वैमन यताको कारण उ प न भएको सङ् कटको प रणाम व प भारत र
पािक तान दु वै े िवकासदेिख वि चत भएको पिन मा न सिक छ । अतः तु त िनयित
उप यासमा उप यासकार सु दासले भारत र पािक तानमाझको दीघकालदेिख च दै आएको
वैम षयताको िच णलाई यसरी काश पारेका छन् –

१०६. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. ४२ ।
१०७. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. ४६ ।

२४२

‘ पािक तानी शासकह ले, पािक तान ज मेको िदनदेिखनै भारत पािक तानको एक न बर दु मन
हो, भारतलाई वं श पारेर मा पािक तानको गित हन स नेछ भ दै आएका छन् । यो उ े य पू ितको
लािग पािक तानले भारतमा चारप ट हाका-हािक आ मण ग रस यो तथा धेरै चोिट िव ाचरण
देखाइस यो । पिहलो आ मण भएको िथयो पािक तान सृ ि भएको सात ह ािभ मा । अव य
यसमा का मीरका त कालीन वाथ शासकको खेल परेको िथयो । उनी का मीर भारत वा
पािक तान कताप सि मिलत भए उनको वाथ िसि हने भनेर भाउ क दैिथए अिन दाउ
हेदिथए ।’ १०८
अिघका उपिनवेिशत देशह सिहत िव का अ य गरीबी मु लु कह लाई एउटै छ -छाँयामुिन
राखेर पू व-उपिनवेशक र स प न मु लु क समू हले आफू लाई पिहलो िव को मु कुट पिहराएको
मािन छ । यस स ब धमा समालोचक एिनया लू बाले ते ो िव मािथ आिथक, राजनीितक साम रक
वच विसत नव-उपिनवेशवाद (Neo-Colonialism) को ि या अनु प आधु िनक कालमा
आर भ भएको हो भनेका छन् । उनले िव वका अिधकतर भागमािथ नै आ नो िनणय थो ने अिन
एकािधप य कायम गन ज तो नव-उपिनवेिशकताका िविवध पह हन् भ ने मनत य पिन पोखेका
छन् । १०९ यसरी िव का महाशि भनेर िचिनने अमे रका अिन सका य तै नव-उपिनवेशवादी
नीितका कारण सन् १९४७ मा भारत र पािक तान वत भएर पिन भारत-पािक तान र भारत-चीन
बाहेक िव मा अनेक वत रा ह िपढ़ीत रहेको देिख छन् । उप यासकार इ सु दासले यस
त यलाई भावकारी ढङ् गमा तु त उप यास िनयितमा िच ण गरेका छन् । २० अ टोबर सन्
१९६२ मा चीनी - िह दी भाइ भाइको नारामािथ कु ठराघात गद तीस हजार चीिनया फौजले भारतको
उ र-पू व ा त नेफामा यापक पले आ मण गरेपिछ िव का दु इ महाशि ह अमे रका अिन
सको िति यािसत उपयु कु रो सा दिभक रहेकोछ । उदाहरण ‘ अमे रका भारतको र ाको लािग छ - यव था ग रिदनु राजी भयो, यो चािह अित आधु िनक
अ श र रणमा आव यक पन साम ीह को शी ाितशी सहायता दान गरेर । सले भने खरो
जु वाप िदयो चीिनया हा ा दाजू भाइ हन्, भारतीय ता हा ा साथी मा हन् ।’ ११०
सम मा भ नु पदा िनयित उप यासमा सन् १९४७ मा मु लु कले वत ता ा गरे र पिन जनमानसको मनबाट ि िटश उपिनवेशकालीन भारतीय समाजमा देिखने मु ा, कचहरी, अड् डा१०८. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. १०० ।
१०९. एिनया लू बा, सन् २००५, ‘िसचु एिटङ कोलोिनयल ए ड पो टकोलोिनयल टिडज’, कोलोिनयािल म /
पो टकोलोिनयािल म, यू योक, पृ. सं. १०-११ ।
११०. इ सु दास, सन् १९८२, िनयित, पू ववत्, पृ. सं. ५५ ।

२४३

अदालत इ यािद कु राह ितको डर र ास भने हट् न नसके को त यलाई उजागर गन उप यासकार
सु दास सफल भएका छन् भ न सिक छ । यस उप यासमा रीपु मदन र बीजमान माझ लीलाको िनहँमा
झगडा भएपिछ के स अदालतस म पु गके ो घटना छ । तर अदालतलो आ नो िनणय सु नाउनु भ दा
अिघ नै रीपु मदनले के श हा रयो भने सरकारी नोकरीबाट बखा त हने भयले अदालतले िनणय िदन
अिघ नै ितवादीको खच समेत बेहोरेर मेल-िमलाप गदछ । यसबाट त कालीन दाज िलङ पहाडमा
मािनसह कसरी डर र ासको जीवन िवताउणथे भ ने प ह छ । अत: यसलाई ि िटश
उपिनवेशको एउटा भाव मा न सिक छ । अकाितर वत काय गन चाउने अिन समयले ज तै
िनणय िदए पिन सह वीकार गन साथै भयको पू वा हमु मानिसकताले ओत ोत भएको
बीजमानलाई िवजयी बनाएर उप यासकारले उ र-औपिनवेिशक चेतनालाई काश पारेका छन् ।
यसका अित र ि िटसकालीन डर र मानिसकता स पू ण पमा समाजबाट हटेर नगए तापिन हट् ने
ि याको थालनी भने सु भइसके को आभास उप यासमा पाइ छ ।
ि िटस शासकह ले दीघकालीन औपिनवेिशक शासन भारतवषमा थािपत गरेको मािन छ ।
देशले वत ता ा गरेपिछ पिन उ औपिनवेिशकरणको िततो मृ ित भारतीय जनमानसमा आलै
रहेको िथयो । अठा ौ ँ शता दीको उ रा ितर अथ यव थाको नाममा यापा रक ढाँचा, औ ोिगक
उ पाद तथा पू ँजी िनवेशको नाउँमा अिवकिसत देशह मा आिथक, राजनीितक एवम् सां कृ ितक
वच व थािपत भएर गएको बु िझ छ । अभय साद िसं हले जनाएअनु सार आिथक सा ा यवादलाई
कु नै पिन रा का िवकासको आव यक त वको पमा मा न सिक छ । यसै औपिनवेिशक दास वले
भारतवषमा महामारी, सामािजक िवषमता, गरीबी, भु खमरी, आिथक पछौटेपन ज ता
िवसङ् गितह लाई ज म िदएको हो । १११ यसरी िवसङ् गितह लाई ज म िदए तापिन ि िटश
लेखकह ले उपिनवेशवादको थापनापिछ यसको औिच यलाई िस गद ि िटश शासनले
अिवकिसत मु लु कह का पछौटे मािनसह लाई आधु िनक प रि थितह सँग जु नलाई तैयार बनाउने
तथा स यताको नयाँ पाठ पढाउने काय गरेको मानेका छन् ।
व तु तः िनयित उप यासको मु य नायक बीजमानलाई वत यवसायमा लगाएर उप यासकार
सु दासले भारतीय नेपाली समाजमा वत यवसायह को वृ ि हनु पन आव यकतालाई जोड
िदएको मा न सिक छ । अत: एउटा पू ण वावल बी तथा आ मिनभर वत समाजको
प रक पनाको परेखा तयार पानु नै तु त उप यासको अिभ रहेकोछ भ न सिक छ ।
५.४.४ औपिनवेिशक स दभमा सहारा उप यासको अ ययन
उप यासकार इ सु दासको च थौ उप यास सहारा पाइका पि लके श स दाज िलङबाट सन्
१९९५ कािशत भएको हो । मोठ १२४ पृ मा रिचएको तु त उप यास २८ वटा ख डह र
१११. अभय साद िसं ह, सन् २०१४, ‘स यताकरण ल य क औपिनवेिशक िवचारधारा’, भारत म
उपिनवे शवाद, पू ववत्, पृ. सं. ८७ ।
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िविवध उप-शीषकमा सङ् गरिचत छ । उप यासको पिहलो शीषक ‘साहेब’- मा अङ् ेज साहेबको
स पू ण वृ ता त तु त पाइ छ भने‘खोला’ शीषक ख डमा सेती खोलाको वणन पाइ छ । यसरी नै
‘िचया खेती’ शीषक रहेको ख डमा दाज िलङमा िचयाको खेती कसरी शु भयो भ ने िवषयक
वृ ता त जानकारी पाइ छ । ‘कमानिभ ’ शीषक रहेको ख डमा उप यासकारले कमानका दैनि दको
दु ःख , क , कमानिभ को आपसी ेष र कलह आिद स पू ण घटनाह लाई िच ण गरेका छन् ।
‘जलन’ शीषक रहेको ख डमा भाइमान र उसको आमाले कमानमा काम गन थालेपिछ कसरी
उनीह लाई कमानिभ अ ह ले डाह र ई या गथ भ ने िच ण पाइ छ भने ‘कलह’ शीषक रहेको
ख डिभ गाउँका छर - िछमेकमाझ भाइमानको हातापाइको िवषयलाई समावेश ग रएको पाइ छ ।
‘ ाही’ शीषक रहेको ख डमा हौदेनी, जङ् गे र भाइमानमाझ झगडा उ प न भएको घटना र कमानको
शासिनक यव थासँग ास उ प न भएको घटनाको िच ण पाइ छ । यसै गरी ‘रोटीवाला’ शीषक
रहेको ख डमा कमानको डाकवाला अथवा रोटीवाला िबरामी भएदेिख भाइमानले रोटीवालाको
काममा िनयु ि पाएका कु रोको वणन पाइ छ भने ‘डाकघर’- मा दाज िलङ डाकघरमा यसताक के
-क तो यव था िथयो भ ने िववरण पाइ छ । ‘उपचार’ शीषक रहेको ख डमा रोटीवाला बू ढ़ाको
उपचारको िवषयमा लेिखएको छ भने ‘छोटा साहेब’ शीषक रहेको ख डमा रोटीवाला बू ढ़ाको
वभावबारे चचा ग रएको छ । यसरी नै ‘साहेब अिन िमक’ शीषक रहेको ख डमा साहेब र िमक
माझको पा यलाई दशाउँदै बड़ा साहेब माक डेिभसको अमानवीय स लाह छोटा साहेबमािथ
थोप रएको िववरण उप यासकारले गरेका छन् । उप यासिभ को अक ‘दु घटना’ शीषक रहेको
ख डमा हौदेको दु घटनामा मृ यु भएको घटना-िच ण पाइ छ । यसै गरी ‘मातृ-िवयोग’ शीषक रहेको
ख डमा भाइमानक आमाको मृ यु बारे चचा ग रएको पाइ छ।
‘िबदावारी’ शीषक रहेको ख डमा हौदेनी मेक कमान छाड़ी गएको घटनाको िच ण पाइ छ भने
उप यासको ‘िवदा िदएपिछ’ शीषक रहेको ख डमा हौदेनीको िबदावारी भएपिछ भाइमानले
पालीलाई िबहे गरेर घर बसा न स चेको कु राको उ लेख पाइ छ । ‘िवड बना’ शीषक रहेको
ख डमा पालीको िबहे राइटरसँग हने तय भएदेिख भाइमानको जीवन नै य त रहेको घटनालाई
काश पा रएको छ । यसरी नै ‘िबहा’ शीषक रहेको ख डमा पालीको िबहे स ब धमा लेिखएको
घटना विणत पाइ छ । यसै ममा ‘महीनिदन पिछ’ शीषक रहेको ख डमा का छा कु हालेको अत
तथा साता िदनिभ कमान छाड़ने मनोकामना िलएर भाइमानले जसेलाई भेट्न गएको िच ण छ ।
उप यासको अक ‘काम खोजाइ’ शीषक रहेको ख डमा भाइमानको िनि त जसेले कामको खोजी
गरेको वणन पाइ छ । यसै ममा ‘िचिनयाँ प रवार’ शीषक रहेको ख डिभ घड़ी दोकानको मािलक
ली ताइ चु ङको पा रवा रक पृ भू िमको िच ण ग रएको छ । यसरी नै उप यासिभ को अक ‘पिहलो
िदन’ शीषक रहेको ख डमा भाइमानले आ नो कामको शु वात गनु िसतै काम खोजी सहयोग
पु याउने जसे र उसक वा नी ित कृ त ता कट गरेका आिद घटनाको वृ ता त पाइ छ । ‘अक
िदन’ शीषक रहेको ख डमा भाइमानले िचिनयाँ मािल नीिसत दाज िलङ बजारितर आव यक
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थोकह पाइने थानह लाई िच न िहँड़ेका एवम् िचिनयाँ प रवारिभ िब तारै उ नेहको पा हँदै
गरेको यािदको वणन ग रएको छ । यसै ममा ‘सलिसला’ शीषक रहेको ख डमा भाइमानले
िचनीयाँ प रवारको सं सगमा रहेर काममा मेलो याएको अिन अङ् ेजी भाषा पढ़न र बु न जानेपिछ
िनयिमत वयं िश ा अिन यावहा रक ान ाि को िदशाितर िनध क अ सर भएको कु रािदको
चचा पाइ छ ।
उप यासको ‘नौलो प रवेश’ शीषक रहेको ख डमा शहरीया वातावरणले भाइमानको जीवनमा
देखा परेको प रवतन र उसको वभागत तथा प रवेश सु हाउँदो पिहरन आिदको िवषयमा चचा
ग रएको पाइ छ । यसै गरी उप यासको ‘अ वीकार’ शीषक रहेको ख डम सु ची ताइचु ङ र उनको
प रवारको वणन तथा सु चीको िववहा ग रनु पन कु रािदको चचा ग रएको छ । यसै ममा ‘यो जग
कै ले छै न थीर’ शीषक रहेको ख डमा सु ची बू ढ़ी बोजु को िनधनले िचिनयाँ प रवारमा परेको शोकको
ि थित िच ण तथा भाइमान तीन वषप ात् आफू ज मेको मेक कमान पु न: फक आएको
यािदको िव तृ त चचा पाइ छ । यसरी नै तु त उप यासको अि तम ख ड ‘सम यामा लु केको
समाधान’ शीषकमा भाइमानले मेक कमानबाट पु नः फक आएपिछ आ नो काममा िदनह हािजरी
िदएको साथै िचिनयाँ प रवारमा उनको, सु ची अिन िस ची आिदको घर-जाम ग रएको सु खद
जीवनको िच ण पाइ छ ।
सहारा उप यासको आ यानलाई अ ययन गदा तु त उप यास सहारा (सन् १९९५) को
मु य पा भाइमानका िपता जागीरमान मेक कमानका कामदारी ह छन् । जागीरमानको आकि मक
मृ यु प ात् उसक वा नी िचया गोदाममा काम गन था छे । अक ितर भाइमानले कमानको कट
मीशन कू लमा साउँ-अ र जती पढ़ेको ह छ । यसरी पिछ घरको आिथक सङ् कटको कारणले
उसले कमानमै औरतको दजामा यो काम गन शु गछ । यसै ममा कमानमा ितिदन डाक र भु के
रोटी िलएर जाने डाकवाला बु ढ़ोको वा य अचानक िब ेकोले स पू ण कायभार भाइमानमािथ
आइपछ । कमानबाट डाक िलएर जानु , यसपिछ पो ट अिफसमा गएर डाक िलएर घर फकनु आिद
काय भाइमानले गनथा छ । अक ितर हौदेनीले पिन दाज िलङ शहरको ला टस लबमा छोटा
आयाको पमा िनयु ि पाउँछे अिन पिछ क पनीका िसिनयर साहेब र प रवारका सेवक दलसँग
दाज िलङ िहमालयन रे वेको डाकगाड़ीको ते ो ेणीमा चढ़ेर कलक ा महानगरमा पु छे । भाइमान
पिन दाज िलङ शहरमा ब ने जसे र मािलनीको सहयोग र भरमा आफू ज मी हकको मेक कमानलाई
सधको िनि त छाड़ी दाज िलङ शहरमा आउँछ । यसपिछ उसले दाज िलङमा िचिनयाँ प रवारका
ली ताइ चुङको घड़ी दोकानमा काम गन था छन् । यसरी रहँदा-ब दा यही नै उ घड़ीको असल
कारीगर पिन उ ब नपु छ । यसरी भाइमानको वाल बी जीवनको ी गणेश तु त उप यासमा
भएको छ ।
सहारा उप यासलाई औपिनवेिशक स दभमा अ ययन-िव ेशन गदा इ सु दासको अ य
उप यासह म ये यस उप यासमा आिध य पमा औपिनवेिशक स दभ पाउन सिक छ । सन्
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१९४७ सालमा भारतवष वत हनु भ दा अिघको समायविधलाई तु त उप यासको पृ भू िम
बनाइएको छ । मू लतः यस उप यासको पृ भू िमले पिन सोझै ि िटश उपिनवेशवादलाई इङ् िगत
गदछ । यसथ दाज िलङ पहाड़ी े को िचयाकमानितर ि िटस औपिनवेिशकरणको शोषण त को
अव थालाई तु त उप यासले रा री समेटेको छ भ न सिक छ । यस उप यासमा त कालीन
दाज िलङ पहाडको िविभ न िचया कमानह मा कसरी ि िटश तथा अङ् ेजह ले नेपाली सोझा
जनताह लाई शोषण र अ यचार गथ भ ने कु रालाई देखाइएको छ । एउटा सानो िनह वा भूल पाए
अङ् ेज साहेबह ले कमानबाटै सधै भरीको िनि त िनकाला गथ, जसलाई यस समय ‘ह ाबहार’
भिन यो ।
सहारा उप यासलाई उप यासकार इ सु दासको जु नेला रेखा उप यासकै अक ख ड
मािन छ । ‘जु नेली रेखा’ उप यासमा झै ँ तु त उप यास ‘सहारा’ - मा पिन उप यासकार सु दासले
अङ् ेज उपिनवेशवादको िशकार हन पु गेका दाज िलङे नेपाली समाजको िच ण गरेका छन् ।
व तु तः ‘सहारा’ उप यासले समेटेको कालाविध अिन उप यासिभ िच ण ग रएका िवषयव तु बारे
उप यासकारको म त य य तो रहेको पाइ छ – ‘‘ यस पु तकले साठ-स र वष अिघका िचया
कमान, शहर, िमक, शासन आिदका पु राना कु रा ि गोचर गराउँछ । लामो कथा हो तर यसमा
इितहास पिन बो छ; का पिनक कहानी हो तैपिन यसमा स य घटनाका ितिब ब परेका
छन् । ’’ ११२ यस अित र
तु त उप यासमा ऐितहािसक त यह को सङ् कलन साथै यसको
बनोट पिन सु यवि थत ढङ् गमा ग रएको छ । यस स दभमा दाज िलङ पहाडमा िचयाको खेती
कहाँबाट र के कसरी आइपु यो ? भ ने ऐितहािसक त यलाई खु बै कला मक ढङ् गमा उप यासकार
सु दासले सहारा उप यासमा गरेका छन् । उदाहरण ‘ िचयाको उ पि अिन उ ोगको वृ ि को इितहास बड़ो रोचक छ । अनु ु ित छ,
अ ातकालदेिख नै लहलहैमा उ क
े ा िचयाका बोटह ले अहोम देशका (आ छामका) उ री
११३
सीमाना ढाके का िथए ।’
अक उदाहरण ‘ बं गालमा पिहलो िज ला जहाँ िचया उमान योजना भएको िथयो, यो दाज िलङ नै िथयो । सन्
१८३५ इ वीको कु रा हो दाज िलङमा अं ेजह ले भखर आ नो जालो िफजाउन थालेका िथए।
यसको एउटा बे लै इितहास छ । ितनताक िज लाका सु परटे डट िथए , पिछ िड टी किम र
एकजना नामी अं ेज डा टर या पबेल । उनैले दाज िलङमा सव थम िचयाको उ जनी शु गरेका
११२. इ सु दास, सन् १९९५,‘पू वाभाष’, सहारा, दाज िलङ, (पृ सङ् या उ लेख छै न) ।
११३. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ६ ।
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िथए । ितनले िचिनयाँ िचयाको बीउ कु माऊ प बाट सन १८४१ मा याई दाज िलङमा आ नो
कोठीका छे उछाउमा रोपेर िचयाका बोटह उमारेका िथए । इ वी १८५२ स म अ पाखाह ितर
पिन िचया उमान काम भयो; िचया-खेती सफलै सफल भयो ।’ ११४
यसरी दाज िलङ पहाडमा सव थम िचयाको खेती अङ् ेज सहाब डा टर या पबेलले गरेका
िथए । दाज िलङमा सव थम िचयाको उ जनी शु गन ेय उनैलाई जा छ । डा. या पबेलले सन
१८४१ मा िचयाको िब वा दाज िलङ याई आ नो कोठीका छे उछाउमा रोपेपिछ दाज िलङ
पहाडमा िचयाको खेती शु भएको मािन छ । तर िचयाको खेती लगाउनु को पिछ उपिनवेशक
अङ् ेजह को सपना र प रक पना अक रहेको िथयो । उनीह ले दाज िलङ पहाडमा िचयाको खेती
शु गरेर यहाँको पयटन र उ योग ध दा बडाउँनु मा नभएर आिथक लाभ र शोषण गनु रहेको
िथयो । यस स दभमा उप यासकार सु दासको िट पणी सहारा उप यासमा य तो रहेको छ ‘ दू रदश अं ेजका नजरले यहाँ उ ने िचयाका बोटमा चाँदीका तोड़ा मा होइन, सु नका मोहरका
रास पन झ झल दे न था यो । शि शाली कु इरेले के के िनहँ गरेर तराईस म िफं िजएको यित सु दर
िहमाली ा त आ नो अधीनमा पारे । बरा अ प सीधासादा सु कुमबासीह के पो गनस थे ?’ ११५
तु त उप यास सहारामा कमानको साहेब अिन कु लीह माझ राजा र जा झै ँ िभ नता रहेको
देखाइएको छ । त कालीन दाज िलङको िचया कमानका साहेबलाई स पू ण सु ख सु िवधा ा िथयो
भने िचया कमानमा आ नो खु न-पिसना बगाएर िदनभरी खट् ने कु लीह को ि थित पशु कमान
िथयो । यसथ ि िटसह को अिधनमा रही उपिनवेिशत जीवन यापन गन िन नवग य नेपाली िचया
िमकह को कमजोर आिथक तथा सामािजक अव थाको िच ण गरेर यस उप यासमा
उप यासकार सु दासले गरेका छन् । यस िच ण ारा उप यासकारले िचयाकमानको जनजीवनलाई
निजकबाट हेन यास गरेको पिन बु िझ छ ।
ि िटश दाज िलङ पहाडको िविभ न िचयाकमानका मािलक ब ने कोठीलाई यससमय बङ् गलो
भिन यो । उनीह को यो बङ् गलो िविभ न मू यवान ढु ङ्गा, महङ् गो काठ ऐनाले बिनएका ह थे ।
उप यासकार सु दासले उप यास सहारामा िचयाकमानका मािलक ब ने कोठी र यसको व रप रका
प रवेशको सजीव िच ण उप यासमा यसरी गरेको पाइ छ ‘ एउटा बसेको फाँिटलो डाँड़ोमा झ नै ८० वषअिघ िनिमत एउटा िवराट दु इतले कोठी छ, बड़ाकोठी, िचया कमानका बड़ा साहेबको आकषक बास थान अथात् मेनेजरको बं गला। खु प सीप
११४. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ६ ।
११५. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ७ ।
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लाएर िखपेको ढु ङ्गा, काठ, सी आइ शीट, ऐना आिद साम ी योग ग रएका छन् िनपु ण अं ेज
इं िजिनयरको देखरेखमा ।’ ११६
यसको िवप रत िचया कमानमा काम गन कु लीह ब ने झु ाह को ि थित भने नाजु क र
दयनीय िथयो । उनीह को ब ने घर नभएर झु ो िथयो । बाँसको िचमले बिनएको िभ ा, खरको
छाना, काठको नभएर बाँसको ढोका ह थे । त कालीन दाज िलङ पहाडको िविभ न िचया कमानमा
ब ने कु लीह का घरको वणन उप यासकार सु दासले सहारा उप यासमा यसरी गरेका छन् ‘ बड़ाकोठीको नजीकै नोकर धु रा छ, यहाँ गोटा सातेक प रवार बास गछन् । चीमका िभ ा,
खरका छानु, बां सकै ढोका र ससाना याल भएका झु ाह को लहर ितनका अ थायी डेरा हन्।
िचया-क पनी डेराको मािलक हो । झु पड़ीिभ एक कु नामा बनाएको चू लो वा ओधानमा भात भा सा पा छ, ज मै प रवार यसैमा गु जरान गछन् ।’ ११७
यसरी नै तु त उप यास सहारामा कमानका यानेजर साहेब ब ने बड़ा कोठीमा खाने पानी
आउने यव था उिचत ढङ् गको रहेको वणन उप यासकारले गरेका छन् । भिन छ यससमय यहाँ
साहेब लगायत कोठीको चारैितरको प रवेशलाई समेत पु ने पानीको छे लोखेलो यव था रहेको
िथयो । तर कु लीह लाई भने बड़ा कोठीको पानी चलाउने अिधकार िथएन । उनीह ले खाने पानी
धाराबाट याउनु पन ि थितको िच ण उप यासमा पाइ छ । यस िच णले ि िटसह को शासन
भएको उपिनवेशकालीन दाज िलङ े व रप र रहेका िचया कमानमा कायरत कु लीह को
औपिनवेिशक शोषणको यथाथ िच ण उजागर गदछ । उदाहरणको िनि त सहारा उप यासको यस
वा यलाई िलन सिक छ ‘ बड़ा-कोठीमा पानीको पौल छ । कोठीदेिख िनकै मािथ बड़ोमा ट् याङ् क छ, नजीकै को एउटा
किहले नसु ने जल ोतबाट लोहाको पाइप ारा याइएको पानी यहाँ जिहले पिन ट म भ ररहेको
ह छ अिन यहाँबाट आधा ऐं ची फलामे पाइप ारा कोठीका मािथ लो र त लो तलाका येक
येक नान - घर वा शौचालयमा पानी पु याइएको छ । कोठीको बबच खानामा अिन फू ल- बगान
भएको चौरका ठाउँ-ठाउँ मा पिन होचाँ होचाँ पानीका कलह छन् । दू िवलो चौरका माझ एउटा
पानीको गोल त भ भएको फु हारा पिन छ , जहाँ स-साना राता माछा चहल-पहल ग ररहेका
छन् । ’ ११८
११६. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ७ ।
११७. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. १ ।
११८. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. १ ।
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अक उदाहरण ‘ नौकरानमा ब नेह ले खाने पानी पर धाराबाट याउनु पछ । साहेबकै कोठीमािथ भएको पानीट् यां क बाट आधा-ऐं ची िपप ारा वा बाँसकै ढु ँ ो जोड़ेर एउटा पानीको कल लाइिदए ता हने तर
मािलकले यो चाहँदैन ।’ ११९
यसरी नै कमानका वे छचारी अङ् ेज यानेजरह ले यससमय आफै लाई कमानका राजा
समान ठा थे । यती मा नभएर ितनीह कमानका सोझा नेपाली नारीह लाई शोषण गन प के को
पिन तु त उप यासबाट बु न सिक छ । यस कारको घटनाको वणनले कमानिभ नारीह
असु रि त रहेका िथए भनी जा न सिक छ । अङ् ेज साहेबह ारा हने य ता कु कृ यको कसैले यिद
िवरोध गन शाहस गरेमा यसता िवरोधका आवाजह लाई िविवध उपायह लगाएर दबाईने
ग र यो । यस कु रोको माण तु त उप यास सहाराको िन न उ रणह ले पु ि गदछ ।
उदाहरणाथ ‘ िचया क पनी कमानको मािलक हो । िचया कमानका ज मै चल-अचल ीस पित ज तै
कोठीह , िचया- या टरी र गोदाम, कु ली-धु रा र झु पड़ीह , कमानिभ पन बन, खोला-नाला,
बाटा-घाटा, उ जनी इ यािद अिन कमानका कु ली-कमचारीको पिन िचया क पनी नै सरकार हो ।
क पनी सरकारले कमानको बागडोर चािहँ एकजना साहेब मेनेजर-बड़ा साहेबलाई िदएको ह छ ।
कमानिभ बड़ा-साहेबको शि अप रिमत छ । उ कमानको राजा हो : उसले जे िचताए पिन ह छ,
जसो गरे पिन ह छ ।’ १२०
त कालीन दाज िलङको िविभ न िचया कमानह मा अङ् ेज साहेबह ले छोकडी रा ने गथ ।
यो छोकडी भ नाले अङ् ेज साहेबको कोठीमा काम गन के टीलाई बु िझ छ । तर छोकडीको नाममा
अङ् ेज साहेबह ले उसलाई योवन शोषण र शार रक शोषण गन गथ । यस कु रोको वणन
उप यासकार सु दासले सहारा उप यासमा यसरी गरेका छन् ‘ जु न कमानमा जा यो एकजना ‘छोकड़ी’ रा यो । कमाने - साहेबमा यो छोकड़ी रा ने चलन
सामा य िथयो, कसैबाट कतैबाट टोकसो पाउने, िवरोध हने आशङ् का िथएन; कमानिभ िवरोध गन
िन कनेलाई छनछनी र बोतल न अ उपाय ारा मु खबु चो लाइिदन उसले िसके को िथयो ’। १२१
दाज िलङ पहाड़मा यसताक अङ् ेजह ले िश ाको चार र सारको िनि त िविभ न कू लह
१२१. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ३ ।
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खोलेका िथए । तर अङ् ेजह को िविभ न िव ालयह दाज िलङ पहाडमा खो नुको मू ल उदे य
अङ् जे ी भाषाको पठन पाठनलाई जोर िदनु रहेको बु िझ छ ।यित मा नभएर जित स दो दाज िलङ
पहाडी े भ र इसाई धमलाई िफँ जाउन सके शोषण र शासन गन सहज हने कु टनीितगत् चाल पिन
उनीह को िथयो भ ने तीत ह छ । उदाहरणको िनि त तु त सहारा उप यासको पा य जेदोक
गु बाबु र रेचल गु माको च र ले यसताक दाज िलङ पहाड़मा रहेको धािमक
औपिनवेिशकरणको साङ् केितक िच णलाई िलन सिक छ ‘ जेदोक गु बाबु ले भाइमान र अक के टोलाई कू लपिछ एक घ टा थप अङ् ेजी पढ़ाइ िद थे र
एक िपयाँ गरेर दु इ िपयाँ ट् यु शन- फ स कमाउँथे..........आइतबार िबहान आ ना स - साना दु इ
छोरा-छोरीलाई अिन आ नो खु शीले आउने कू ले के टाके टी र अ मा छे लाई घरमा टाँिसएको
कू लमा बसाएर बाइबल पढ़थे , धािमक गीत गाउँथे अिन घो टेर ाथना गथ ।’ १२२
सहारा उप यासमा िचया मजदू रह का दयनीय अव थालाई अनदेखा गद असीम लु ट र शोषण
चलाउन प के का अङ् ेजी राजको चरम दमन यव थाको िच ण पिन पाइ छ । कमानिभ िन न
आयमा काय गन िमकह को अव था दयनीय नै िथयो । कमानमा पशु झै ँ िबहानदेिख चक
घाँममा खटेपिछ िदउँसो १२ बजे सामा य कारका खाजा िचया िमकह ले खाने गथ । उनीह को
यस खाजामा बोतलमा हालेर लगेको िफ का िचया, िचसो भइसके को भु टेको मकै , दु इ मु ठी भात वा
पीठोको चा ो रोटी ह यो । यी िचया िमकह ले खाजाको पमा खान याएका यस खाजाले
कमानिभ िन न रोजमा कायरत मजदु रह मािथ ि िटस औपिनवेिशक शोषण कि को हदस म
िथयो ? भ ने कु रोलाई काश पारेको बु न सिक छ । उदाहरण –
‘ चौक दारले गोदामको डाँड़ोमा झु डाएको बड़ोमा ध कने घ टा १२ खेप ठो यो । सबैजना
खाजा खानलाई िन के । गोदाम बािहर, अिल नदेिखने ठाउँमा सबैले खान थाले । बोतलमा हालेर
लगेको िफ का िचया, िचसो भइसके को भु टेको मकै वा दु इ मु ठी भात वा पीठोको चा ो रोटी ।
भाइमानक आमा, िज कु र मारसाङले एकसाथ बसेर िफ का िचया खाए , एक - एक वाँक
अलौटे मकै िसत, यसपिछ कटु वा बे ेर धु वाँ फु के । ।’ १२३
इ सु दासको सहारा उप यासमा उपिनवेशकालीन दाज िलङको िचयाकमानह मा कायरत
मजदू रह ले चरम अभाव र गरीबीमा पशु सरह जीवन िबताउन बा य बनेका िचया िमकह
यथाको कथा पाइ छ । िव मा स य र बु मीनी ठािनने उपिनवेशक अङ् ेजह ले दाज िलङ
१२२. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. १० ।
१२३. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. १३ ।
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पहाडका िविभ न िचया कमानमा कायरत नेपाली मजदू रह लाई हेयको ि ले हेन गथ । यसथ
आब ले नेपाली मजदू रह ित रहेको अङ् ेजह को भावनालाई यसरी लेखेका छन् - ‘‘ नेपाली
मजदू रह लाई आज पु गे भैहा यो । उनीह भोिलको िच ता िलदैनन । दु ःखमा पिन के ही झै ँ
मा दैनन्, उनीह का आव यकता अ य तै सीिमत छन् । पाएको रोजी पन उ छ ।’’ १२४
भारतवष वत पू व दाज िलङ पहाडका िविभ न िचया कमानमा कायरत नेपाली मजदू रह
सु के री नारीह लाई अङ् ेजह ले दया समेत गदन िथए । दोिजया वा भारी जीउको भएर पिन
सु के री मजदू र नारीह काममा जानैप य । यदी छु बसे रोज काित यो । यसबाट मजदू रह को
वा यलाई अङ् ेजह ले खेलाइँची गरेका बु न सिक छ । । यसथ १५ जू न सन् १९४६ मा
मािलकवगलाई १४ िदनको समय िदएर यु िनयनले पेश गरेको १२ सू ि मागह को म ये सङ् या ४
मा ग रएका माग य तो िथयो ‘ साधारण मजदू रह ले महीनामा चार िदन पू रा रोजसं ग छु पाउनु पछ औ रायटर बाबु ह ले
सालमा एक महीना तलबसं ग छु औ फा टो बा िदनको छु ी पाउनपछ । गभवती नारी
मजद ह ले कारखाना औ गभवती ी स ब धमा पास भएका सरकारी कानू न बमोिजम छु औ
रोज पाउनु पछ । ’ १२५
तु त उप यास सहारामा उप यासकार सु दासले य ता उपिनवेिशत जीवन यापन ग ररहेका
कमानका मजदू रह का वा थबारे रा री िच ण गरेका पाइ छन् । त कालीन दाज िलङ पहाडको
िविभ न िचया कमानमा कायरत िचया िमकह को वा य ित अङ् ेज सरकार उहासीन रहेको
बु िझ छ । िचया िमकह ले पाउनु पन वा य लाभ पाउँदैन िथए । यस कु रोलाई तु त उप यासमा
उप यासकार सु दासले यसरी उजागार गरेका छन् । उदाहरण ‘ दवाईवालाले धेरजसोलाई रातो घटोको दवाई, कसैलाई जु गाको लािग वा टेप-वम मान
ओखती अिन कसैलाई धू लो दवाई िद छ । कमानमा वा य क याण यस भ दा बढ़ी कहाँ ह छ
र ? डा टरको के ही च दैन । अिलक सा ो रोगीलाई जाती पान रा ो औषधी, इ जे शन आिदको
माग गन स दैन िथयो ।’ १२६
व तु तः उपयु त यअनु सार के ही हदस म भएपिन मजदू रह का िहतको िनि त सरकारी कानू न
१२४. आब , सन् २०००, ‘दाज िलङमा िचया उ ोगको शु र मजदू रह को अव था’, हा ो बासभू िममा
िचयाबारी मजदू र आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ चरण, पू ववत्, पृ. सं. २० ।
१२५. आब , सन् २०००, ‘सं गिठत आ दोलनको नयाँ लहर’, हा ो बासभू िममा िचयाबारी मजदू र
आ दोलनको पिहलो चरण फे र नयाँ चरण, पू ववत्, पृ. सं. ३२ ।
१२६. इ सु दास, सन् १९९५, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ३५ ।
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पास ग रएको बु िझ छ । तर यसलाई कमानका यानेजरह ले नीिज वाथ पू त को िनि त कमानिभ
लागु नगरेर मजदू रह लाई आ नो हक र अिधकारबाट बि चत गराइएको मा न सिक छ । यसबाहेक
तु त उप यासमा पिन सु दासको अक उपन्.स जु नेली रेखामा ज तै ह ाबािहरको चलनले
िमकह त रहेको देिख छ । यही डरले उनीह ले कमानको अ याय अिन अ यचारको िव
यानेजरसङ् ग ितवाद जनाउन नसके का तीत ह छ ।
य िप मजदू रह ित अङ् गेज सरकारको य तो सोचाइ रहेको पाइए तापिन त कालीन दाज िलङ
पहाडमा िचया िमकह को दयनीय अव थामािथ के ही मा मा भएपिन िहत िचताउने साबेबह
पिन रहेको पाइ छ । उदाहरणको पमा छोटा साहेब माक डेिभसलाई िलन सिक छ । डेिभस साहेब
िचया िमकह को प मा िथए । तर उनलाई कमानका दु राचारी मेनेजर हे लेले आ नो उ च पद र
काय अनु भवको नाउँमा चेतावनी िदँदै िचया िमकह को प मा नजाने सु झाव िद थे । उदाहरण –
‘ डेिभस्, कु लीह लाई आ नो मनपेट पट क निदनु, दयाभाव कट नगनु, उनीह लाई कु ली
ज तै यवहार गनु, थरहरी पारेर रा नु, न कमानमा िव ोह हने आशङ् का ह छ, इि डयाको अ
ज गामा के हँदैछ ? थाहा छै न ? यहाँ पिन िचयाको बोटह मा आगो ला छ, काम ब द ह छ,
क पनीलाई ठू लो नोकशान ह छ, ितमी अिहले क पना गनु स ै नौ । यसकारण कु लीह को प
िलएर टाउको नदु खाउनु, जसरी उनीह को जु िन िबितरहेको छ, यसरी िबितरहनेछ ।’ १२७
सम मा उप यासकार इ सु दासको तु त उप यास सहाराले ि िटश उपिनवेशकालीन
दाज िलङे िचया कमानह मा गोरा यानेजरह को िनमु खा मजदू रह मािथ ग रएको अमानवीय
अ यचारको ितखो पमा भ डाफोर गन सफल भएको बु िझ छ । यस उप यासमा त कालीन
दाज िलङे िचयाकमान लगायत व रप रका े ितर काय गरी जीवन धा ने िन नवग य थानीय
नेपाली िमक वा मजदू रह को आिथक अभाव त र सङ् घषपू ण जीवन यापनको यथाथ अङ् कन
ग रएको छ । मू ल पमा उ र-औपिनवेिशकतावादले उपिनवेशकालीन यही ँ अ यचार र अ यायको
िवरोध र भ डाफोर लेखनमा ग रनु पन कु राको वकालत गछ एवम् यस ारा एउटा आदश समाजको
िनमाण ग रनुपन कु रामा जोड़ िददँछ । यसथ उप यासकार सु दासले पिन आ ना उप यासका
मा यम ारा ती औपिनवेिशक शोषणत लाई देखाउँदै नयाँ उ र-औपिनवेिशक वा थ समाजको
िनमाण ग रनु पन कु रामा जोड़ िदएको छ भ न सिक छ ।
अत: उप यासकार इ सु दासले आ ना चारैवटा उप यासह मङ् गली (सन् १९५८), जु नेली
रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) को मा यम ि िटश
औपिनवेिशक शोषण त लाई उजागर गन चाहेका छन् । कमान े ितर आज पिन िभ न पमा यो
शोषणत चिलरहेकै मा न सिक छ । यहाँका मािनसह अध-औपिनवेिशक जीवन बाँ ने बा य
१२७. इ सु दास, सहारा, पू ववत्, पृ. सं. ४१ ।
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आज पिन भइरहेका छन् । अतः यही कु रालाई म यनजर रा दै जनतालाई जा त बनाउने दािय व
उप यासकार सु दासले आ ना उप यासमा िलएका बु िझ छ । यसैले समकालीन भारतीय नेपाली
उप यासह मा िनिहत इितहास चेतना र यस ितको स ाप ीय दमनाकको सु दर उदाहरण इ
सु दासका उप यासह हन् भ न सिक छ।
५.५ िन कष
नेपाली सािह य आकाशको आधु िनक चरणको दाज िलङ् गीय नेपाली ग ा यान लेखनको
े मा देखा पन सािहि यक यि वको नाउँ हो इ सु दास । उनले नेपाली सािह य जगतमा कथा,
उप यास, िनब ध, जीवनीपरक लेख, अनु वाद आिदको े मा कलम चलाएका छन् ।
इ सु दासका ग या यानमा मू ल पमा दाजिलङे गाउँले जन-जीवनको िच ण पाइ छ ।
साधारण नेपालीह का दैिनक जीवनमा घट् ने स-साना घटना िवशेषलाई टप क िटपी ितनका लोक
सं कार, रीित- रवाज, शील वभाव, मानिसकताको भावकारी तु तीकरणले उनका कथाह
मम पश र जीव त हनपु गेका छन् । कथाकार सु दासले थानीय प रवेश, वातावरण एवम् कृ ितका
िच णमा िवशेष मह व रा ने हनाले उनका आ यान कृ ितह मा थानीयताको रङ् ग वा
आ चिलकताको रा ो बा क तु त भएको पाइ छ । सरल, सरस भाषाको योग, सु लिलत
वणनशैली, यावहा रक बा धारा तथा बोलीको योग, आ चिलक भािषकाको योग र सिजलो
वा य िव यासले सु दासका ग ा यानह उ चकोिटका ठह रएका छन् ।
औपिनवेिशक स दभमा इ सु दासका ग या यानह लाई अ ययन गदा रानी-खोला (सन्
१९६७) र रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हिभ का कितपय कथाह , उनका चारैवटा
उप यासह मैले मङ् गली (सन् १९५८), जु नेली रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र
सहारा (सन् १९९५) आिदमा ि िटशकालीन दाज िलङमा अङ् ेजह को औपिनवेिशक वच वको
उदाङ् गो िच ण पाइ छ ।
कथाकार इ सु दासको रानी-खोला (सन् १९६७) कथा सङ् हमा ज मा १२ वटा कथाह
सङ् िहत छन् । ती हन् - ‘रानी-खोला’, ‘सेिम ीबाट फोन’, ‘गाड़ीमान’, ‘ ाण-दान’, ‘िवधवाको
छोरो’, ‘चामलको महँगी’, ‘अ ु त रोग’, ‘ऋिष-ला’, ‘भिवत य’, ‘खाजा’, ‘बिलराजको समािध’ र
‘अनु ताप’ । यी १२ वटा कथाह म ये ‘गाड़ीमान’, ‘िवधवाको छोरो’, ‘चामलको महँगी’ र
‘खाजा’ गरी ज मा ४ वटा कथाह औपिनवेिशक स दभमा आधा रत पाइ छ । रानी खोला कथा
सङ् हको ते ो कथाको पमा रहेको ‘गाड़ीमान’ कथामा ि िटशह को औपिनवेिशक शोषणले
तािड़त दाज िलङ े का व रप र गो गाड़ी हाँकेर आ नो दैिनक गु जारा गन गाड़ीमानह को
जीवनमा देखापरेको आिथक, सामािजक औपिनवेिशकरणको झलक पाइ छ । यस कथामाफत्
कथाकार इ सु दासले त कालीन दाज िलङमा गाड़ीमानह ले अङ् ेज सरकारको शोषण र
अ यचारलाई ख दै भएपिन भू त- ेत बास गन खोला-नाला तथा झोड़ाको बाटो हँदै दाज िलङ
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शहरका िविभ न थानमा गाड़ीह लाई पु याउनु पन ि थितलाई दशाएका छन् ।
रानी-खोला कथा सङ् हको पाँचौ कथा ‘िवधवाको छोरो’ कथामा ि िटशह को
औपिनवेिशक शोषणले तािड़त दाज िलङ े का व रप र आफु ले भारी बोके र भए पिन आ नो
छोरो रनेको ज तो सु खद भिव यको क पना गन नेपालीह को साँचो िच कथाकार सु दासले
उतारेका छन् । तु त कथाले ि टीशकालीन दाज िलङमा एउटी िवधवाले बाँ नको िनि त गरेको
चरम सङ् घषको यथाथ िच पिन कोरेको छ । रानी खोला कथा सङ् हको छै टँ ौ कथा ‘चामलको
महँगो’ कथामा ग फे , जसे र देवमाया ज ता समाजमा खटीखाने िन नवग य पा -पा ाह ले
ि िटशकालीन दाज िलङमा सन् १९४० र ५० को दशकमा खा आपू ितको सम या झे नु परेको
घटना पाइ छ । ि िटशह को औपिनवेिशक शोषणमा आिथक अभावले त भएको नेपाली
समाजको िच ण यस कथामा विणत छ । यसै कथा सङ् हको दश कथा ‘खाजा’ मा कथाकार
सु दासले यू न मजदू रीमा रगत पिसना बहाँउदै कमानमा िचयाप ी िट ने मजदू रह को भोक मेटाउने
खाजाको अव था देखाएका छन् । दाज िलङ् गे िचयाकमानको प रवेशिभ ि िटश
औपिनवेिशकरणको वच व क तो िथयो भ ने कु राको उदाङ् गो िच ण तु त कथामा पाइ छ ।
कथाकार इ सु दासको दो ो कथा सङ् ह रोम थन (सन् १९८९) मा ‘शेरिसं ह गोरखा’, ‘ऐते
पाइलट’, ‘िज ासु मेरा सँगी’, ‘िलिपब माण’, ‘निलनी’, ‘अबला, दु बला’, ‘शि पा नारी’,
‘मू ल फु टेपिछ’, ‘एउटा गाउँको कहानी’, ‘चप् - ाइ’, ‘िव फोटन’, र ‘फोर-टु ए टी’ गरी ज मा १२
वटा कथाह सङ् किलत छन् । औपिनवेिशक स दभमा तु त कथा सङ् ह ‘रोम थन’ मा समावेश
भएका उयु कथाह लाई अ ययन गदा मू ल पमा ‘शेरिसं ह गोरखा’, ‘ऐते पाइलट’, ‘िलिपब
माण’, ‘चप्- ाइ’ गरी ज मा ४ वटा कथाह औपिनवेिशक स दभमा आधा रत पाइ छ ।
रोम थन (सन् १९८९) कथा सङ् हको पिहलो कथा ‘शेरिसं ह गोरखा’ हो । तु त कथामा
भारत देश वत पू व ि िटश उपिनवेशकालीन दाज िलङको प रवेश तथा ितनताकका
वािस दाह मा अङ् ेजी भाषा र सं कारको भावलाई काश गद दो ो िव यु को उ रा सन्
१९५० र ६० को दशकिबचको अविधलाई कथाकार इ सु दासले िच ण गरेका छन् । रोम थन
कथा सङ् हको दो ो कथा ‘ऐते पाइलट’ मा कथाकारले ि िटशकालीन दािजिलङको प रवेश,
मािनसह को वैयि क वाभाव, रेल िवभागमा िन न ेणीमा कायरत कमचारीह िसतै खटीखाने
मािनसह को आिथक, सामािजक र शैि क ि थितको िच ण गरेका छन् । ि िटशकालीन
औपिनवेिशक शोषणमा परेका दाज िलङको नेपाली जनसङ् यामा अिधकाङ् श नै मजीवी,
सवहारा रहेको त यलाई पिन कथाकार सु दासले यस कथा माफत उदाङ् गो पारेका छन् भ न
सिक छ ।
रोम थन कथा सङ् हको च थो कथा ‘िलिपब माण’ मा १८ औँ शताि ददेिख दाज िलङमा
अङ् ेजह ले होटल यवसायको उ ोग शू गरेको उ लेख पाइ छ । यस कथामा उ यवसायको
कारणले थानीय भाषा, धम, िश ा र सं कृ ितमा समेत भाव तु याएको कु रोलाई कथाकारले
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दशाएका छन् । अतः तुत कथािभ अिधकाङ् श ि िटशकालीन दाज िलङको प रवेश िच ण
भएको हनाले स पू ण कथामै ि टीश शासनको ग ध पाइ छ। यस कथा सङ् हको दश कथा ‘चप्ाइ’ मा मू ल पमा िचया उ ोगको मा यम मािलकह ले िचया मजदू रह का खु न चु सेर गोदामलाई
राता-रात ताला लगाएर सु ँइकु चा ठोके पिछ िबच नीमा परेका िचया मजदू रमािथ आिथक शोषणको
िच ण पाइ छ ।
िन कषत: उप यासकार इ सु दासले आ ना चारैवटा उप यासह मङ् गली (सन् १९५८),
जु नेली रेखा (सन् १९७९), िनयित (सन् १९८२) र सहारा (सन् १९९५) को मा ययम ि िटस
औपिनवेिशक शोषण त लाई रा ोसँगले उजागर गरेका छन् । कमान े ितर आज पिन िभ न
पमा यो शोषण त चिलरहेकै छ भ न सिक छ । । यहाँका मािनसह अध-औपिनवेिशक
जीवन बाँ न बा य आज पिन भइरहेका छन् । अतः यही कु रालाई म यनजर रा दै जनतालाई जा त
बनाउने दािय व उप यासकार सु दासले आ ना उप यासमा िलएका बु िझ छ । यसैले समकालीन
भारतीय नेपाली उप यासह मा िनिहत इितहास चेतना र यस ितको स ाप ीय दमनाकको सु दर
उदाहरण इ सु दासका उप यासह हन् भ न सिक छ ।
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