
 

किशोर-किज्ञान उपन्यासिो रूपमा ‘मालती’ : एि अध्ययन 

सन् १९११ मा प्रकाशित ‘मालती’  उपन्यास शिज्ञान आख्यानात्मक 

शकिोर साशित्य िो । कथाको मूल केन्द्र मालती भएकीले 

उपन्यासको िीर्षक पशन उसैको नाममा राखिएको छ । रत्नमशि र 

ऋचा जस्ता सम्पन्न पररिारकी एकमात्र सन्तान मालती सबैका 

आँिाका तारा शथई । 

मुखि उपाध्याय बरालले नेपाली साशित्यका बहुशिधामा कलम 

चलाएका छन् । उपन्यास, नाटक, शनबन्ध,लेि, संस्मरि, िास्य-

व्यङ््गय, अनुिाद, संिाद लेिनका साथै उनी नाटक शनदेिन, 

अशभनेता, गीतकार र सङ्गीतकारका रूपमा पशन पररशचत छन् । सन् 

२०११मा नेपाली साशित्य प्रचार सशमशत, दुगाषगढी, शसलगढीबाट 

प्रकाशित उनको मालती उपन्यासले साशित्य अकादमीद्वारा  प्रदान 

गररने ‘बालसाशित्य अकादमी पुरस्कार २०१५’ प्राप्त  गरेको  िो । 

यस उपन्यासका केिी अन्य प्रकािन र अनुिादिरू पशन पाइन्छन् । 

२०११ मा नै अशभजमान सृ्मशत टस ्ट( कुबेत ) बाट  मालती उपन्यास 

प्रकाशित भएको िो , त्यसपशछ   सन् २०१९ मा ’मालती रोबोट’ 

िीर्षकमा बुक आटष  नेपालबाट अशन  २०१९ मा नै साङ््गशिला बुक्स 

नेपालबाट पशन प्रकाशित भयो । यो कृशत शिशभन्न भार्ामा अनुिाद 

पशन भएको छ । नगेन्द्र िमाषले यस कृशतलाई मालती रोबोट ( बुक 

आटष नेपाल) िीर्षकमा अङ््गिेजीमा अनुिाद गरेका छन् अशन  सन् 

२०१९ मा चम्पा उपाध्यायले असमीया भार्ामा मालती आर रोबट 

(लयासष बुक टल गुिािाटी )  िीर्षकमा अनुिाद गरेकी छन् । 



असमका कमल गुरागाईँले बोडो भार्ामा गरेको मालती को अनुिाद 

प्रकािोनु्मि छ ।  

मुखि उपाध्याय बरालद्वारा लेखिएको मालती (सन्२०११)  

उपन्यासमा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म मालती र शििेकको सशिय 

भूशमका रिेको छ । कथािाचकले  उनीिरूका  जीिनमा घटेका 

घटनािरू आफू सिषदिी भएर अशभव्यि गरेकाले यस उपन्यासमा 

तृतीय पुरुर् िाह्य अन्तगषत सिषदिी  दृशिशिन्दु पद्धशत पाइन्छ ।  

मालती उपन्यासको कथानक मालती र शििेकको केन्द्रीयमा 

आधाररत भए तापशन रत्नमशि ऋचा, डा.शिरोसी कोबायासी आशद 

कथानकसगै आएका छन् । प्रसु्तत उपन्यासको शिर्यिसु्त,  उदे्दश्य 

,यसको प्रसु्ततीकरि, काल्पशनकता, पात्रिरूमा पाइने शजज्ञासु 

स्वभाि,  यसमा उल्लेि गररएका िैज्ञाशनक आशिष्कारका 

प्रसङ्गिरू, शिशभन्न प्रकारका रोबोटबारे जानकारी, शिज्ञान शिर्यक 

सङ्गोष्ठीको चचाष, जानकारीमूलक र उपदेिात्मकता आशदका 

आधारमा यसलाई शकिोर शिज्ञान उपन्यास भनु्न उशचत ठिछष  । यस 

लेिमा मालती उपन्यासलाई मूलत:  शकिोर शिज्ञान उपन्यासका 

रूपमा ठिर गदै यसका अन्य शििेर्तािरूमाशथ पशन चचाष गररएको 

छ । 

सन् १९११मा प्रकाशित मालती शिज्ञान कथामा आधाररत शकिोर 

साशित्य िो । कथाको मूल केन्द्र मालती  भएकीले उपन्यासको 

िीर्षक पशन उसैको नाममा राखिएको छ । रत्नमशि र ऋचा जस्ता 

सम्पन्न पररिारकी एकमात्र सन्तान मालती सबैका आँिाका तारा 

शथई । तेह्र बर्ष पुगेकी मालतीलाई पढ्न पट्टकै मन पदैन, उफ्रनु, 

कुदनु अशन जङ्गलका पिु, पक्षीिरूशसत िेल्न पाए शदन शबतेको 



पत्तो हुदैनथ्यो । एकशदन यसरी नै िेल्ने िममा मालती जङ्गलमा 

गिेि मूशतष भएको  एकदमै पुरानो गुफामा पुग्छे, त्यिाँ उसको भेट 

साधुको रूपमा रिेका िैज्ञाशनक शििेकशसत हुन्छ । 

शििेकको आफ्नै कथा छ – सानैदेखि िोनिार शिद्याथी रिेको 

शििेकका माताशपता दुईजना शिक्षक शथए बाह्र कक्षामा पढ्दै गदाष 

उनकी आमाको मृतु्य हुन्छ, यस घटनाले उनका बुबाको मनमा ठुलो 

चोट पछष  अशन स्वास्थ शबिन थाल्छ तर त्यस्तो प्रशतकूल पररखस्थशतमा 

पशन शििेकले डाक्टरी पास गछष  । तेस्रो िर्षमा अध्यनरत रिँदा उनले 

एउटा स्वचाशलत रोबट बनाएर राशिस य शिज्ञान मेलामा प्रदिषन गरेका 

हुनाले राशिस य पुरस्कार प्राप्त गनाषका साथै  जापानको टोशकयो 

साइन्स युशनभशसषटीका प्रोफेसर शिरोसी कोिायासीसँग शिशभन्न 

देिबाट आएका बीसजना शिद्याथीिरूसँग नयाँ नयाँ आशिस्कारबारे 

जाने्न, शिशभन्न शिर्यका शििेर्ज्ञिरूशसत भेट गने अशन रोबट बनाउने 

ताशलम शलने मौका पाए । त्यिाँ उनीिरूले एउटा ‘साया’ नामक 

मानि रोबट बनाए जसले केिी घरेलु कामका साथै ‘िेलो’, ‘िाय’, 

‘गुड मशनषङ्ग’ जस्ता िब्दिरू पशन बोल्न सकथ्यो । भशिष्यमा 

माशनसले जसै्त सोच्न सके्न ि्युमन रोबट बनाउन सके्न 

सम्भािनािरूबारे पशन धेरै जानकारी पाए । डाक्टरी पढ्दा शििेकको 

रुशच नु्यरो सजषरी शिर्यमा शथयो, जापान यात्राले उनको रुशचलाई 

अझ टेिा शदयो अशन ि्युमन रोबोट बनाउने काममा शदनरात मेिनत 

गनष थाले फलस्वरूप उनले मानि मखस्तष्कयुि रोबोट बनाउने सूत्र 

आशिष्कार गरे । यसलाई कायषरूप शदनलाई शििेकले सरकारसमक्ष 

प्रयोगिालाका शनखि आशथषक सियोग उपलब्ध गराउन शनिेदन गरे 

तर उनको शनिेदनमाशथ कुनै शिचार भएन । जापान, अमेररका जस्ता 

देिका कम्पनीिरूले शििेकलाई उनीिरूको देिमा गएर रोबोट 



शनमाषि गरेमा समू्पिष िचष बेिोने आश्िासन शदएका शथए तर उनी 

शिश्िको पशिलो ि्युमन रोबोट शनमाषि गने शे्रय आफ्नो देिलाई शदन 

चािने्थ । 

आफ्नो मित् सोचलाई कायषरूप शदनलाई शििेकले एउटा प्लान 

तयार पारे । शपताको मृतु्यपशछ उनले आफ्नो घर,जग्गा सबै बेचेर 

रुशपयाँ  ब्याङ्कमा रािे अशन आफू साधुको भेर् धारि गरेर शिशभन्न 

ठाउँ घुमै्द उपयुि स्थानको िोजीमा लागे अशन त्यसशभत्र अशत 

प्राचीन गिेि मखिर भएको ठाउँ पत्ता लगाए, गिेिको ढुङ्गाको 

ठुलो मूशतष पछाशड  साँघुरो सुरुङ्ग भएर अशघ बढदा एउटा कोठाजसै्त 

झार-पात, कीरा –फटेङ््गिाले भररएको ठाउँ पाए जो उनलाई 

प्रयोगिाला बनाउनका शनखि उपयुि लायो । उनले त्यस ठाउँको 

सफाई गरे , मखिरमा पूजा अचषना गनष थाले, बेला बित भििरू 

पशन आउन थाले । लगभग िर्षशदन लगाएर उनले गिेिको मूशतष 

पछाशडको गुप्त कोठामा प्रयोगिाला तयार पारे ।  सुरुमा उनले 

ररमोटले चल्ने मशसन रोबट बनाए जसले िोलाबाट पानी ल्याउने, 

शचया बनाउने जस्ता ससाना कामिरू गनष सक्थ्थ्यो । 

शििेकको सपना शथयो मानि मखस्तष्कयुि रोबट बनाउने तर यसका 

शनखि पाँच/छ करोड रुशपयाँको आिश्यकता शथयो । शििेकको कथा 

सुनेर मालतीले रुशपयाँको बिोबस्त आफूले गररशदने र यसको 

सट्टामा उसले भनेको कुनै एउटा काम गररशदने िचन शलन्छे । 

मालतीका शपता  रत्िमशि पेसाले व्यापारी शथए,मालती र शििेकका 

कुरा सुनेर उनी िेलौना र श्रशमक रोबट बनाउने कारिाना िोल्न 

सिमत भए । यसै शसलशसलामा रत्िमशि र शििेक जापान, 

अमेररका, इङ्गल्याण्ड,जमषनी जस्ता उन्नत देिमा गएर रोबट 



बनाउने कारिानािरूको शनरीक्षि गरे अशन नयाँ नयाँ कौिल र 

प्रशिशधबारे जानकारी िाशसल गरेर देि फके । सिरबाशिर भएको 

सय शबघा बाँझो अनुिषर जग्गा शकनेर िर्ष शदनमा सबैको सियोग, 

पररश्रम र लगनले कारिाना बनाउन रत्नमशि र शििेक सफल भए । 

ऋचा,मालती,रत्नमशि र शििेक चारजनाका नामका पशिलो ििष 

शलएर फेक्टरीको नाम ‘ऋमारशि रोबो फेक्टरी’ राखियो । देिका 

उद्योग मन्त्री,जपानका डा. शिरोसी लगायत धेरै गण्य-मान्य 

व्यखििरू शनिाएर पूजा-पाठ, यज्ञ-ििन आशद गरेर भव्यरूपमा 

फेक्टरीको उदघाटन गररयो । कारिानामा चाशिने कलपुजाष 

आआफ्नै देिबाट अशन रोबटका अङ्गिरू बनाउने स्वचाशलत 

यन्त्रिरू शिदेिबाट आयात गरेर िेलौना रोबट र श्रशमक रोबट 

बनाउने काम सुरु भयो । 

बससँअशघ देिेको शििेकको सपना साकार भयो । यस सपनालाई 

साकार बनाउनमा मालतीको िात शथयो । मालतीले शििेकबाट िचन 

शलएकी शथई उसको कुनै काम गररशदनुपछष  भनेर अशन त्यिी 

कुरोलाई आधार बनाएर आफूजसै्त रोबोट बनाइशदन आिि गछे । 

शििेकले मानि मखस्तष्कयुि रोबोट बनाउने सूत्र पशिल्यै 

आशिष्कार गररसकेका शथए । केिी मशिना लगाएर शििेकले 

मालतीको रूप-रङ्ग, बोली-चाली, बानी-व्यिािार भएको  

मालतीरोबो बनाउन सफल भए । अब मालतीको सट्टामा मालती 

रोबोले सु्कल जाने, पढने, िोमिकष  गने आशद काम गनष थाल्यो अशन 

मालती शनखश्चन्त भएर पिु- पक्षीिरूसँग िेल्न थाल्छे । यो कुरो 

शििेक, मालती र मालतीरोबो तीनजनाको माझमा मात्र रिेको हुन्छ । 

शििेकको संसगषमा मालतीले धेरै असल कुरािरू शसक्थ्छे, ज्ञानका 

कुरा सुन्छे । शबस्तारै मालतीको सोचमा  पररितषन आउँछ, उसमा 



आत्मशिश्िास जाग्छ, पढाइमा मन लगाउँछे अशन एकशदन 

‘मालतीरोबो अब मलाई चाशिँदैन ‘ आफ्नो काम आफँै गनषसक्थ्छु’ 

भनेर शििेकलाई भन्छे अशन मालतीरोबोलाई आफ्नो अशिष्कारको 

रूपमा प्रदिषन गने सल्लाि पशन शदन्छे । जसरी माशनसको क्लोन 

बनाउन कानूनले प्रशतबन्ध लगाएको छ त्यसरी नै कुनै जीशित 

माशनसको रोबोट बनाउनु पशन अपराध िो । यसैले शििेकले 

एकशदनका शनखि मालतीरोबोलाई प्रदिषन गने शनिषय शलन्छ । 

शनधाषररत शदन र समयमा देि शिदेिका आमखन्त्रत िैज्ञाशनक, 

शिक्षाशिद्, मन्त्री ,गण्यमान्य अशतशथिरू भेला हुन्छन्; मालतीले 

उद्घोशर्काको भार सम्हाल्छे, र  अशतशथिरूलाई स्वागत जनाउँदै 

आसनमा बसाउँछे । सबैजना शििेकको आशिष्कार िेनष आतुर 

बनेका हुन्छन् , डा. शिरोसी कोबायासीले मञ्चमा राखिएको रङ्गीन 

पदाष िोल्छन् त्यिाँ “शिश्िको पशिलो मानि मखस्तष्कयुि रोबोट 

मालतीरोबोको शिशधित उद्घाटन र प्रदिषन डाक्टर शिरोसी 

कोबायासीको बाहुलीबाट सम्पन्न भयो” लेखिएको हुन्छ; सबैजना 

असमञ्जस खस्थशतमा पछष न् , तब नाटकीय ढङ्गमा उद्घोशर्का 

मालतीले भन्छे ‘शििेकजू्यले आशिष्कार गरेको मानि मखस्तष्कयुि 

रोबोट म नै हँु, म मालतीरोबो हँु । त्यसै समय मालती सशङ्गनी 

िात्तीमा चढेर आइपुग्छे । एउटै रूप ,पशिरन र बोली भएका मालती 

र मालतीरोबोलाई देिेर सबैजना मूशतषित् बन्छन् । आफ्नो देिमा 

पशिलो मानि मखस्तष्कयुि रोबोट आशिष्कार भएकोमा सबैले 

गिषबोध गरे अशन शििेकलाई बधाई शदए ।  माशनसको क्लोन बनाउन 

जसै्त कुनै जीशित माशनसको रोबोट बनाउनु पशन कानूननी अपराध 

िो भने्न कुरो सबैलाई बुझाएर कायषिमको अन्तमा शििेकले िैज्ञाशनक 



अशन पत्रकारिरूको उपखस्थशतमा मालतीरोबोलाई शनखिय पारेर 

साधरि  रोबोटमा पररित गने शनिषय शलन्छन् । 

किशोर साकित्यिो रूपमा मालती उपन्यास 

मानिजीिनलाई उमेरका आधारमा सामान्यत: तीन भागमा बाँडेर 

िेनष सशकन्छ बाल्यािस्था, युिािस्था र प्रौढािस्था । बाल्यािस्थालाई 

पशन तीनिटा तिमा राख्न सशकन्छ – १देखि ५ िर्षसम्मका लाई शििु, 

६ देखि १० िर्षसम्मकालाई बाल/ बाशलका अशन ११ िर्षदेखि १५ 

िर्षसम्मकालाई शकिोर िगषमा राख्न सशकन्छ । शकिोर अिस्था 

िारीररक र मानशसक रूपमा शनमाषि अिस्थाका साथै सङ्कटकालीन 

अिस्था पशन िो । यस समयमा प्राकृशतकरूपमा िारीररक र 

मानशसक भािनात्मक पररितषन हुन्छ । शकिोरािस्थाको सोचले नै 

उसको जीिनको शदिा र गशत तय गदषछ । उनीिरू शजज्ञासु हुन्छन्, 

तकष िीन कुरालाई मित्त्व शदँदैनन्, कुनै पशन कुरोलाई सिजै स्वीकार 

गदैनन् । कुनै पशन चुनौशतलाई सिज रूपमा स्वीकार गने सोच 

रिेको हुन्छ । उनीिरूमा परि गने क्षमता हुन्छ, यसैले उनीिरूको 

साशित्य सकारात्मक सोच भएको हुनुपछष , उनीिरूको अशभरुशचलाई 

िान्त पानष सके्न, जानकारीमूलक, रोचक र ज्ञानिधषक साशित्य शदन 

सकेमा उनीिरूको बौखद्धक र मानशसक शिकासको सुदृढ 

आधारिीला तयार  बन्छ, सृजनिीलताको अशभिृखद्ध हुन्छ । 

 

‘मालती’ उपन्यासमा सुरुदेखि अन्तसमै्म कौतुिल तत्त्व पाइन्छ । 

आजका शकिोरमा पाइने कुनै पशन चुनैशतलाई स्वीकार गने मनोिृशत्त 

र आत्मशिश्िास  उपन्यासका मुख्य पात्रिरू मालती र शििेक दुिैमा 

पाइन्छ । शकिोर मखस्तष्कमा नकारात्मक प्रभाि पाने कुनै पशन 



घटना िा प्रसङ्ग उपन्यासमा कतै पाइँदैन । सबै घटनािरू रोचक र 

शिक्षाप्रद छन् । उपन्यासमा पाठकलाई कतै पशन सोझै उपदेि 

शदइएको छैन तर पात्रिरूका शियाकलापबाट देिपे्रम, प्रकृशतपे्रम, 

आपद्- शिपद् पदाष  नअत्ताशलएर आफ्नो तत्काल बुखद्धको प्रयोग 

गनुषपने; शिद्याथीका शनखि पुस्तकीय ज्ञानका साथै व्याििाररक ज्ञान 

पशन अशत आिश्यक हुन्छ; पररश्रम र लगनले माशनस सबै शिर्यमा 

योय बन्न सक्थ्छ जस्ता सिेििरू  पाइन्छन् । यसबािेक िैज्ञाशनक 

शििेकले आफूले अथक प्रयास र मेिनतले आशिष्कार गरेको ‘मानि 

मखस्तष्क  भएको रोबोट’ बनाउने सूत्र  शिदेिी कम्पनीलाई बेचेनन् , 

न त आफँै शिदेि गएर ती कम्पनीसँग काम गनष राजी भए । उनी 

यस मित्त्वपूिष आशिष्कारको शे्रय आफ्नो देिको नाममा राख्न 

चािाने्थ । यिाँ उपन्यासकारले   प्रशतभा पलायन (Brain Drain) हुन 

शदएका छैनन् ।  शकिोर पाठकका शनखि यो एउटा मित्त्वपूिष 

सिेि िो । यसरी उपन्यासले शदएको मानशसक बौखद्धक िुराक 

शकिोर पाठकमा शचरस्थायी र दूरगामी बन्नसकेको छ । 

उपन्यासमा किज्ञान िथा 

शिज्ञान कथामा शिज्ञान र प्रौद्योशगकीका सम्भाशित कुरािरूलाई 

कल्पनाका आधारमा कथात्मक प्रसु्तशत शदइएको हुन्छ । मेरी 

िेलीको ‘द फ्रने्कनटआईन’(सन्१८१८)लाई पशिलो शिज्ञान कथा 

माशनन्छ । शिज्ञान कथाको शबजरूप पूिीय साशित्यका िेद, 

उपशनर्द्, पुराि, रामायि,  मिाभारतका कथािरू अशन लोककथा, 

अरबी-फारसी स्रोतबाट आएका कथािरूमा पाउन सशकन्छ । 

माध्यशमककालीन ऐयारी शतलस्मी कथािरूमा पशन शिज्ञान कथाका 

केिी शबज पाउन सशकन्छ । शिज्ञान कथाका शनखि साइन्स शफक्सन र 



साइन्स फेन्टासी जस्ता िब्द पशन चलेका छन् । ‘साइन्स फेन्टासी’मा 

तथ्य र तकष  भिा टाडा रिेर अशनयखन्त्रत कल्पना गररन्छ जसलाई 

िामी सै्वरकल्पना पशन भन्न सक्थ्छौ । शिज्ञान आख्यान िा साइन्स 

शफक्सनले  शिश्िमा भएका ज्ञानबाटै अनुमानमूलक िैकशल्पक 

संसारलाई शिर्यिसु्त बनाउँछ । यसमा शिर्यको व्यपकता र 

शिशिधता, कल्पनाको रोचकताका साथै िगोलिास्त्र भौशतक 

शिज्ञान, रसायन शिज्ञान, अन्तरीक्ष यात्रा जस्ता शिर्यिरूमा आधररत 

कथािरूको समािेि गररएका हुन्छन् । शिज्ञान आख्यान लेिकको 

कल्पनामा आधाररत भएता पशन यसले भशिष्यको िैकशल्पक 

सम्भािनातफष  सङे्कत गछष  । यस्ता सम्भािनािरू सबै प्रमाशित भने 

हुदैनन्  । 

‘मालती’ शिज्ञान शिर्यमा आधाररत उपन्यास भएकोले यसमा प्रसस्त 

शिज्ञानका प्रसङ्गिरू आएका छन् । जापान, अमेररका आशद 

देििरूमा भएका िैज्ञाशनक आशिष्कारसम्बन्धी जानकारीिरू 

पाइन्छन्। शिज्ञान शिर्यमा आधाररत कथा/ उपन्यासिरू सुरुमा 

लेिकको कल्पनाजस्तो मात्र लागे पशन भशिष्यमा ती यथाथषमा 

पररित हुने सम्भािना रिेको हुन्छ । यस उपन्यासको शिर्यिसु्त  र 

यसको प्रसु्ततीकरि, शििेक, मालती लगायत अन्य पात्रिरूमा पाइने 

शजज्ञासु स्वभाि,  यसमा उल्लेि गररएका िैज्ञाशनक आशिष्कारका 

प्रसङ्गिरू, देि-शिदेिका रोबोट कारिानाबारे जानकारी,  श्रशमक 

रोबोट, गुशडया रोबोट , मानिीय रोबोट जस्ता शिशभन्न प्रकारका 

रोबोटबारे जानकारी, शिज्ञान शिर्यक सङ्गोष्ठीको चचाष, 

जानकारीमूलक र उपदेिात्मकता आशदका आधारमा यसलाई 

शकिोर शिज्ञान उपन्यास मान्न सशकन्छ । िैज्ञाशनक शििेकले मानि 

मखस्तष्कयुि मालतीरोबो बनाउनु आशटषशफशसअल इने्टलाजेन्सी 



(Artificial Intelligence) को शिर्य िो । यसबािेक उपन्यासका 

पात्रिरू सामाशजक सञ्जालद्वारा परस्पर शिचार आदान-प्रदान गछष न् 

। आज शिश्िलाई साइबर कल्चरले शनशलसकेको छ । यसका पशन 

राम्रा / नराम्रा दुिै पक्षिरू छन् तर यस उपन्यासमा साइबर 

कल्चरमा जसै्त मानिीय संिेदना तत्त्वको शिनाि भएको छैन । 

उपन्यासका सबै पात्रिरूमा मानिीय संिेदना पूिष रूपमा पाइन्छ। 

बाल- बाशलका र शकिोरिरूका शनखि लेखिएका साशिखत्यक कृशतमा 

लेिकले मानिीय संिेदनालाई शििेर् ध्यानमा रािेको हुनुपछष  

।िातािरि संरक्षि, पररिेि र प्रकृशतको रक्षा िन्य प्रािीिरूको 

सुरक्षा अथिा मानिेतर जगत्प्रशतको शचन्ता आशद ितषमान 

शिश्िलेिनमा देिा परेका  शिर्यिरू हुन् । मालती उपन्यासका 

पात्रिरू पररिेिको संरक्षिप्रशत सचेत छन् । यस उपन्यासमा  

शिशभन्न प्रसङ्गिरूद्वारा पररिेि र प्रकृशतलाई कसरी बँचाएर राख्न 

सशकन्छ त्यसबारे लेिकले प्रसस्त जानकारी शदएका छन् । 

उपन्यासका पात्रिरूले कल कारिाना बनाउँदा उब्जनी हुने 

जग्गामा नबनाएर अनुिषर जशमन प्रयोग गरेको , िनमा आगो लाउन 

नहुने कुरा गरेको आशद प्रसङ्गबाट पशन उनीिरू पररिेि सचेत छन् 

भने्न बुशझन्छ । िनका पिु-पक्षी, कीरा- फट्याङ्गरा आशदद्वारा नै 

प्रकृशतको िसु्ततन्त्र सनु्तशलत रिेको हुन्छ । िन्य प्रािीको रक्षा गनुष, 

शतनीिरूको संरक्षि गनुष प्रते्यक नागररकको कतषव्य िो । लेिकले 

ररठे (िररिको पाठा), जुठे(िरायो), मयुरी,मैना (चरािरू),सशङ्गनी 

(िात्ती),गजानन( िात्तीको बच्चा) आशदलाई पशन कथाका पात्र 

बनाएका छन् यसबाट बाल-बाशलका िा पाठकका मनमा यी चरा-

चुरुङ्गी, जीि-जनु्तिरूप्रशत दया मायाको भाि जाग्छ । 

रोचि कशक्षण पद्धकत 



उपन्यासकार स्वयं शिक्षि पेसाशसत लामो समयसम्म जोशडएका 

हुनाले उनलाई बाल-बाशलकािरूको मनोभाि, मानशसक खस्थशत 

आशदको राम्रो ज्ञान रिेको छ । नाच र िेलद्वारा कक्षाका पाठिरू 

पढनु, गशित जस्तो कशठन र नीरस माशनएको शिर्यलाई गाउँिाने 

कथा बनाएर रोचक ढङ्गमा प्रश्न बनाउनु र उत्तर िोजु्न जस्ता 

कायषबाट मालती र उसका साथीिरू लाभाखित बनेका छन् । 

यसबािेक शििेकले मालतीलाई शिशभन्न ऐशतिाशसक र भौगोशलक 

मित्त्व रिेका स्थलिरूमा भ्रमि गराएर ऊशभत्रको शजज्ञासालाई 

सकारात्मक शदिातफष  लगेका छन् । शिद्याथीिरूलाई पुस्तकीय 

ज्ञानका साथै व्यिािाररक ज्ञानको पशन उशत्तकै जरुरत पदषछ । 

उपन्यासमा पाइने गशितका प्रसङ्गिरूले शिद्याथीिरूमा 

सृजनिीलताप्रशत रुशच जगाउने, शिज्ञानका कशठन शिर्यिरू पशन 

सरल भार्ा र छोटा छररता िाक्यिरूका माध्यमबाटै प्रसु्तत गरेकाले 

उपन्यास प्रभािकारी बनेको छ । 

भाषाशैली 

यस उपन्यासमा ििाषत्मक र संिादात्मक भार्ािैलीको माध्यमबाट 

कथानकको  शिकास  गररएको छ। शिर्यचयन  र भाशर्क स्तरमा 

सामञ्जस्य पाइन्छ । उपन्यासमा पात्रिरूले बोलेका संिादिरूको 

भार्ा पात्र अनुकूल रिेको छ । उपन्यासको शिर्यिसु्तसँग सम्बखन्धत 

अनेकौ ँ अङ््गिेजी भार्ाका िब्दिरू पशन प्रयोग भएका छन् जो 

स्वाभाशिक लाग्दछन् ।  यसबािेक लेिकको ििषन- शिश्लेर्िको 

भार्ा सरल र सरसका साथै उपदेिात्मक पशन छ । उनले जीिन –

जगत्सम्बन्धी एकाध गिशकला कुरािरू पाठकलाई बताएका छन् । 

यसैले उपन्यासको भार्ा प्रभािकारी बन्न सकेको छ । जसै्त – 



* मेरो देिले मलाई के शदयो भनु्नभिा पशन मैले मेरो देिलाई के शदन 

सकँे भने्न सोच िामीले राख्न सकु्न मित्त्वपूिष कुरा िो । (पृ. २८) 

* प्रकृशतलाई माया गनेिरूको सुरक्षा पशन प्रकृशतले नै गछष  । (पृ ४५) 

* माया र पे्रमले सारा संसारलाई आफ्नो बनाउन सशकन्छ । माया र 

पे्रम नै िामी समस्त प्रािीलाई भगिान्ले शदएको ठूलो िरदान िो । 

(पृ४५) 

* समयभिा अशघ अशन आफ्नो प्राप्यभिा धेर पाइँदैन । (पृ. ५१) 

*कोशसस गनुष ठुलो कुरा िो । भूल हुनु ठुलो कुरा िोइन । अशन भूल 

हुन्छ भनेर कोशसस गदै गररएन भने कुनै पशन काम गनष सशकँदैन । 

(पृ ८८) 

* प्रते्यक मान्छेले आफ्नो सामथ्यषअनुसार कुनै न कुनै काम गरेर 

िानुपछष  । कुनै पशन काम सानो हुदैन । (पृ. ९२) 

* मान्छे मरेर जान्छ तर मान्छेले पाएको ज्ञान पशछसम्मका लाशग 

जोगाएर राखे्न एउटा ठुलो साधन शकताब िो । (पृ.१२८) इत्याशद । 

उपन्यासमा प्रयोग गररएका यस्ता ज्ञानिधषक लिरिरूले शकिोर 

मानसमा सकारात्मक ऊजाष उत्पन्न गराउँछ । 

ितषमान  समयमा  शिज्ञान, प्रकृशत र मानि समाज एकाकाषमा 

गाँशसएका छन् । शिज्ञान  शिशिि र व्यिखस्थत ज्ञान िो । शिज्ञान  र  

प्रशिशधको कारिले  नै  मानिसमाज समृखद्धको शििरमा उशभएको 

छ । शिज्ञान शिर्य शिश्िव्यापी रुशचको शिर्य रिे तापशन नेपाली 

साशित्यमा शिज्ञानसाशित्य अन्य भार्ा साशित्यका तुलनामा धेरै कम 

लेखिएका छन् । नेपालबाट िङ्कर लाशमछाने, शिजयमल्ल, 



तुलसीराम कँुिर, कशिताराम शे्रष्ठ, रमेि शिकल, सरूभि, शिजय 

चाशलसे, इखिरा प्रसाईँ आशदले केिी राम्रा राम्रा शिज्ञान आख्यान 

नेपाली साशित्यलाई शदएका छन् अशन शिज्ञानसाशित्यको शिकासिम, 

प्रिृशत्त एिं सैद्धाखन्तक पक्षबारे एकाध पुस्तकिरूमा चचाष गरेको 

पाइन्छ ।  भारतीय नेपाली साशित्यमा मुखि उपाध्याय बरालले 

शिमाली (सन् २००६), मालती (सन् २०११ ), कान्छी (सन् २०१९ ) 

जस्ता शिज्ञान उपन्यास शदएर उल्लेिनीय कायष गरेका छन् । 

भारतका अन्य भार्ा साशित्यको तुलनामा नेपाली साशित्यमा 

शिज्ञानसाशित्य  धेरै कम लेखिएका छन् । शििु साशित्य, बाल 

साशित्य , शकिोर साशित्य बेग्ला बेग्लै हुन् । शकिोर साशित्यको स्पि  

सीमाङ्कन हुन आिश्यक छ । पठनको के्षत्रमा पाठकको रुशच 

सिोपरर हुन्छ ,यसैले शकिोर मानशसकतालाई बुझेर उनीिरूमा रुशच 

जागृत गनष सके्न उपयोगी साशित्य लेखिएमा पठन संसृ्कशतको 

शिकास हुनेछ । यद्यशप भारतीय नेपाली साशित्यमा शकिोर साशित्य 

लेिन उपेशक्षत नै रिेको देखिन्छ । 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 



प्रमुख साकित्यत्यि कसद्धान्त र िादिरू 

अत्यित्विाद 

अत्यित्विादिो पररचय 

अखस्तत्विाद existentialism  को नेपाली रूपान्तर िो । दिषनको 

के्षत्रबाट आएका exist र existence िब्द  ex sister सँग सम्बद्ध 

छन् । िब्दाथषका रूपमा ex भनेको बाशिर र sistere भनेको उशभनु 

िो। sistere िब्द ल्याशटनकै  stare बाट वु्यत्पन्न भएको िो र 

यसको अथष पशन उशभनु हुन्छ । existentialism को िब्दाथष 

अखस्तत्वसँग सम्बद्ध भने्न हुन्छ । तकष िास्त्रमा यसले अखस्तत्व 

शिधेयक भने्न अथष बुझाँउछ । ितषमान समयमा यसको प्रयोग 

अिस्थाको दिषन, मानिीय अखस्तत्व, संसारमा उसको स्थान र 

प्रकायष तथा ईश्िरसँग सम्बन्ध आशद अथषमा गररन्छ । अखस्तत्विाद 

दिषनबाट शिकशसत शसद्धान्त भएकाले दिषनकै के्षत्रमा प्रचशलत अथष 

साशित्यको के्षत्रमा पशन ििि गररएको छ ।  

अखस्तत्विादको नामकरि अखस्तत्व सार िा सत्त्वको पूिषगामी िो ( 

existence preceds essence ) भने्न प्रशसद्ध सूत्रका आधारमा 

भएको िो । यसै रूपमा यो िाद आधुशनक दिषन तथा साशित्यको 

एउटा सिि आिोलनका रूपमा लोकशप्रय हुन पुगेको देखिन्छ । 

यसको मूल उपयुषि सुत्र भए तापशन अखस्तत्विादी शिचारकिरूमा 

यसको पररभार्ा तथा व्याख्याबारे एकमत पाईदैन । कसैकसैले त 

यसको यस नामबारे पशन आपशत्त गरेका छन् । उनीिरू पूिष 

अखस्तत्विादी दिषन प्रसु्तत गनष सम्भि छैन भिै यसको सिषस्वीकत 

पररभार्ा बनाउन सशकदैन भने्न ठान्छन् । यशत हँुदाहँुदै पशन 

अखस्तत्विादका आधारभूत तत्त्विरूबारे कुनै शििाद नभएको 



देखिन्छ । अखस्तत्विादलाई व्यखिका रूपमा मानिको मित्त्वलाई 

गौि ठाने्न ताशकष क शनरपेक्षतािादको प्रशतकयाष स्वरूप शिकशित 

भएको पशन माशनन्छ ।  

 

 

                                चौिीदार िथासङ््गरि र चौिीदार 

िथािो समीक्षा 

नेपाली कथा साशित्यको के्षत्रमा  िायमनदास राई शकरात एक 

सम्माशनत र िररष्ठ नाम िो । उनी प्रथम आधुशनक नेपाली कथाकार 

माशनएका रूपनारायि शसंि र गुरुप्रसाद मैनालीको समयदेखि नै 

कथा लेख्न थालेका हुन् । गरुप्रसाद मैनालीको पशिलो माशनएको 

नासो कथा छाशपएकै िारदा पशत्रकाको शिं सं १९९१ – को अङ्कमा 

शकरातको िुरिीर कथा प्रकाशित देखिन्छ । यस अनुसार पशन 

शकरात आधुशनक नेपाली कथाको उठानकालका कथाकार हुन् । 

सन् १९३४ सालशतरै काठमाठौ ‘िारदा’ जस्तो प्रशतशष्ठत प्रशत्रकामा 

कथा छपाई आफ्नो कथाकार प्रशतभाको अखस्तत्वको मोिरछाप 

शदएर शकरातले भारतीय नेपाली कथा साशित्यलाई अशध बडाएका 

हुन् ।  उनी कथा लेिनमा सशिय रिी पुराना र नयाँ शपढीका 

कथाकारका शनखि पे्ररिा स्रोत बशनरिे । 

श्री शकरात एक शनस्वाथष रूपमा साशित्य सेिा गने एक सेिक िो । 

उनको लेिनको सेिा र प्रकािनको सेिा दुिै गररमामय रिेको देखि 

देखिन्छ । जशतबेला साशिखत्िक पुस्तक छाशपदने प्रकािन अशत 

दुलष भ शथयो, साशित्यकारले आफ्नो लेिन प्रशतभालाई प्रकाि पाने 

कुनै उपाय शथएन, जस्तो दशह्रलो प्रकािन संस्था िोली साशित्यको 

ठूलो सेिा गरेका हुन् । पचासको दिकको उि प्रकािन संस्थाबाट 



इन्द्रबिादुर राई , ह्रदयचन्द्रशसंि प्रधान लगायत अन्य शदग्गज र 

शसकारू कलमका शसजषनालाई प्रकाि पाररशदएका हुन् । त्यस् 

नियुग नेपाली साशित्य मखिरका उनी प्रमुि िताषकताष शथए । त्यो 

संस्था कशतपय कारििि केिी िर्ष चलेर बि भएको शथयो ।  

मुल रूपमा शकरात कथाकार हुन् । उनको कथालेिन यात्राले 

लगभग साठी िर्षको लामो घुिी पार गरे । उनले अनिरत, 

अशिश्रान्त र शनिः स्वाथष सेिा पुराए । उनले शिज्ञापन िोिल्ला र कीशतष 

ईच्छा देखि बाशिर रिी साशित्यको सेिा गरे । उनलाई न जसको 

लोभी शथए न पुरस्कार पाउँने, न धन पाउने लोभ शथयो । बरु उनले 

आजीिन कमाको पैसाले प्रकािन संस्था उनी त शनष्ठािान िा 

एकशनष्ठ भई आफ्ना ह्रदयमा खिलेका कुरालाई कथाका रूपमा 

प्रसु्तत गछष न् । यसथष उनी लेिनगत् इमािार शथए ।  

पुस्तक प्रकािनको िकमा उनको चौशकदार अभागीको साथी 

शबनायो शिजय बटुिा आँधीबेरी पङ््गिी केिी नशमलेका रेिािरू १ र 

भाग २ र िाइशकंग गरी जम्मा १० िटा कथासङ््गिि प्रकाशित छन् । 

शकरातको कथाकारीतामाशथ गम्भीर अध्ययन गने प्रा० बलराम 

पाणे्डका अनुसार उनका कथािरूमा पाइने मूल – मूल प्रिृशत्तिरू 

आठिट छन्  १ िामीि जनजीिन र शनम्निगीय शचत्रि  २) रोमाखिक 

३) सामाशजक यथाथषिादी, ४) सामाशजक कुरीशतको आलोचना ५) 

ऐशतिाशसक सिभषको उल्लेि,६) पे्रमको प्रसङ्ग र शिशिध रूप ७) 

शिज्ञान कथा र ८) मानितािादी स्वर ।  

शकरातका कथािरूमा रोमाखिक भाि बढी मात्रामा पाइन्छ । यो 

कुरो उनी सं्वय स्वीकार गछष न् । आफ्ना कथामा उतानुष कथाकारको 

रूशचको शिर्य िो । समाजका शनम्न-शनमुिा िगषका युिा-युितीका 



पे्रमका शफलुङ्गा, धुकधुकी र उतार-चढाउ, घातप्रशतघात, सफलता- 

शिफलताजस्ता कुरािरूलाई शकरातले प्रमुि स्थान शदएका छन् ।  

शकरातले आफ्नो लामो जीिनमा देिापरेका उकाली- ओह्राली, सुि-

दुि, िाँसो-रोदन , प्राकृशतक आपदा र िुिीयाली, आशथषक आपदा, 

आफ्नो गाउँ-घर समाजशतर घटेका अनेकौ प्रकारका घटना र 

दृष्यिली, देिेका र सुनेका कुरािरु, रमाइला र अदभूत घटना 

आशदलाई उनले आफ्ना कथािरुमा उतारेका छन् । उनले आफ्ना 

अशधला दौतरीिरु गरुप्रसाद मैनाली,शिश्िेश्िरप्रसाद कोइराला , 

शििकुमार राई, इन्द्र सुिास, इन्द्रबिादुर राई, एम एम गुरुङ्गदेखि 

शलएर आजका उदय थुलुङ्ग , प्रशदप गुरूङ्ग, सञ्जय शिि 

प्रभृशतसम्मका कथािरू अध्ययन गनष पाएका छन् । हुन त शकरातको 

लगभग साठी िरे् कथा – लेिन यात्रामा कथागत ढाँचा , पररपाटी, 

प्रिृशत्त शििेर्ता र मूल कथ्य प्रायिः  उसै्त- उसै्त शकशसमका छन् । उनी 

बढी पररितषन भएनन् । सन् १९५२ मा प्रकाशित चौशकदार 

कथासङ््गििदेखि गत िर्ष २०१०-मा प्रकाशित ‘िाइशकंग’ 

कथासङ््गििसम्मका कथािरू प्रायिः  उसै्त ढाँचाका छन्। हुनता 

उनका कथाका शिर्यगत शिशभन्नता र प्रसु्तशतगत निीनता पाइए 

तापशन ढाँचा, पररपाटी, कथ्य, बुनोट, शिल्प संरचनामा िासै 

पररितषन आएको छैन । यस अथषमा उनलाई अशिचशलत भई आफ्नो 

पाराले कथा लेखे्न इमािार कथाकार मान्न सशकन्छ ।  

सन् १९५२ सालमा नियुग नेपाली साशित्य मखिरको प्रकािनबाट 

प्रकाशित चौशकदार शकरातको पशिलो कथा सङ््गिि िो । भारतीय 

नेपाली कथा के्षत्रमा यस कथासङ््गििको एउटा शििेर् ऐशतिाशसक 

मित्त्व रिेको छ । यसमा चौशकदार संस्कार गीत मेशटन्छ केिर 



प्रशतिोध शबजुलीको चमक पृथ्वी रूिो भएपशछ मेरी घरकी सन्ध्या 

गरी जम्मा नौिटा कथािरू सङ््गिशित छन् । यस सङ््गििका 

अशधकाि कथािरु सामाशजक यथाथषिाद र कुनै स्वच्छििादको 

धरातल टेकेका छन् । 

चौिीदार िथािो किश्लेषण- 

चौकीदार कथामा दाम्पत्य पे्रम र जीिनमा आइपने केिी 

समस्या समझदारी असमझदारी , सम्झौतािरूलाई प्रसु्तत 

गररएको छ । शचयाकमानको कारिानाको चौकीदारले भिषरै 

शबिे गरेर पशन राम्ररी सुिभोग गनष नपाएको एकप्रकारले 

छट्पशट र लालसा रिेको हुन्छ । आफ्नो साथी धनिीरले 

रातको बाह्र- एक बजेसम्म उसलाई पालो शदन नआउँदा उ 

कुखित भई धमबीरलाई िङ्का उपिङ्का गदषछ । एक शदन राती 

चौकीदार आफ्नो घर जाँदा धनिीरले आफ्नो स्वास्नी शसम्मालाई 

धम्क्याएर िारीररक सम्मोग गनष िोजेको देख्छ र उसले 

धनिीरलाई शपट्छ ।  धनिीर चलाकी गरेर फुते्कन्छ। चौकीदार 

सोझो छ। उसकी स्वास्नी शसम्माको शबिेअशघ धनिीरसँग पे्रम-

प्रसङ्ग र िारीररक लसपस भए पशन शबिेपशछ चाशिँ 

चौकीदारप्रशत इमानदार छे। यसथष, धनिीरले उसलाई िरीर 

माग्दा उ मानेकी शथइन । धनिीरले शदएको तीनपाने रक्सी र 

कोटमा चौकीदार फुरूक्क भइ धनिीरलाई माफी शदइिाल्छ। 

चौकीदारले एक शदन स्वास्नी शसम्मालाई शजस्काएर मन चोने 

हँुदा शसम्माले आँसुसरर भई माया पे्रम र भखिको िाचा कस्छे। 

पानी  पररसकेपशछको स्वच्छ नीलाकाि झैं शसम्मा पशन स्वच्छ 

भई उप्रशत समशपषत रिेको कुरा व्यि गछे। िास्तिमा 



चौकीदार र शसम्मा दुिै सोझा, शनरीि , इमानदार र पशित्र छन् । 

शतनमा कुनै कलुशर्त भाि र िोट छैन । िाम्रो समाजका शनम्न 

आशथषक िगष मात्र िोइन सबै िगषका धेरै दाम्पत्य जीिन 

भोशगरिेको माशनसिरूको आम शिर्य िो िंका र त्यसको 

िरि । लोगे्न – स्वास्नीको पशित्र नातामा कशतपय साना – ठूला 

कुरािरू आउँछन् – जान्छन् तर पे्रम र बन्धन कायम रिन्छन् 

– रिनुपछष  ।  

  प्रसु्तत कथाको कथािसु्तको रूशचके्षत्र कमाने जीिनको शचत्रि 

िो भने यसको रीशतके्षत्र सामाशजक यथाथषिाद िो । चौकीदार, 

धनिीर र शसम्मा गरी तीनजना पात्रको मात्र सिभाशगता रिेको 

प्रसु्तत कथामा तृशतय पुरुर् सिषज्ञ दृशिशिन्दुको प्रयोग गररएको 

छ । यसमा अशभधात्मक अथषसापेक्ष रिेको छ भने कथािसु्त 

रैखिक ढाँचामा आबद्घ छ ।   

 

धनमती िो कसनेमा स्वप्न- किश्लेषण 

सन् १९४० को िोजी पशत्रकाको प्रथम िर्षको पशिलो अङ्कमा 

प्रकाशित धनमतीको शसनेमा स्वप्न कथा कथा निरत्न कथा 

सङ््गििको छैटौ ंिममा सङ््गिशित छन् । प्रसु्तत कथाले रूपनारायि 

शसंिको भािाशभव्यखि र कथाशिल्पको अत्यन्त राम्रो पररचय प्रसु्तत 

गरेको छ । स्थाशनयताको गन्ध शलएर प्रकाशित भएको प्रसु्तत कथा 

सामाशजक सत्यमाशथ आधाररत छ । तत्कालीन युगको शचत्रि यस 

कथामा पाइन्छ । अरू समाज सँग सँगै तत्कालीन नेपाली समाज 

आजको समाज पशन शसनेमाको प्रभािबाट मुि हुन सकेको छैन । 

यिी प्रभाि तत्कालीन नेपाली समाजमा कसरी परेको शथयो र कुन 



रूपमा मोिान्ध भएर युिापुस्ताले आफ्नो जीिनलाई नि पाछष न् भने्न 

तथ्यलाई यस कथाले प्रसु्तत गरेको छ ।  

कथा नाशयका धनमती आमाशसत भट्टी पसल चलाउने गछे । एकशदन 

धनमती ििरिाली शसनेमा िेरेर घर फकष न्छे । त्यसशदनदेखि उ सँधै 

पूिष शृ्रङ्गार गरी दोकानमा बस्न थाल्छे । उसको िातमा शफल्म-

फेयर सदैि देखिन थाशलयो । बारम्बार ऐनामा आफ्नो मुि िेने 

धनमतीलाई आफ्नो रूपमाशथ ठूलो शिश्िास रिेको छ ।  उसलाई 

पूिष शिश्िास छ उ एकशदन शसने जगतमा िलचल मचाउन सफल 

हुन्छे । शसनेमाको बाशिरी चमक- दमकले मोिान्ध भएका युितीिरू 

शसने जगतको यथाथषदेखि अज्ञान र अन्जान हुन्छन् । यसैले शसनेमाको 

प्रभािले िस्त भएका युिापुस्ता केिी नसोची आफ्नो जीिनलाई 

समेत अन्धकारमय पानष पुग्छन् । यिी तथ्यलाई नबुझेकी 

अल्पशिशक्षत धनमती पशन एकशदन सुिरलाल जस्तो दलाल र सुरेन 

बाबु जस्तो कामुक माशनसको जालमा पछे । आफ्नै दोकानमा 

शफल्म फेयर िेदै बसीरिेकी धनमतीलाई मशदसे सुिरलालले 

आफ्नो कुराको जालमा फसाएर सुरेन बाबु जस्तो नारी िोर्क र 

कामुक माशनस किाँ पुराउन सफल हुन्छ । मनोिैज्ञाशनक ढङ्गमा 

शसनेमाको प्रभािले िस्त युिती सिजै ती जाली माशनसिरूको 

पासोमा पनष पुग्छे । शसने अशभनेत्री हुने सपना बोकेकी धनमती त्यस्ता 

माशनसिरूसँग कलकत्ता जस्तो मिानगरीमा पुग्छे । तर रूप र 

गुिले युि भएका नारी समेत आजसम्म शसने अशभनेत्री बन्न 

नसकेका संसारमा धनमतीके गन्ती के हुन्थ्यो । त्यस्तो यथाथषबाट 

पररशचत हँुदा हँुदै पशन धनमशतको चेत िुल्दैन । बरू ऊ कािमा 

एउटा एउटी छोरी शलएर घर फशकष न्छे । अनेक शकशसमका िण्डर 

िाएर फशकष ए पशन धनमतीको शसनेमा सपना भने जस्ताको तसै्त 



रिेको देखिन्छ । यसैले उ आफू अशभनेत्री हुन नसके पशन आफ्नी 

छोरीलाई शसने अशभनेत्री बनाउन चािान्छे । कथाको अन्त यसरी 

हुन्छ ।  

प्रसु्तत कथा अत्यन्त चशचषत र लोकशप्रय रिेको पाइन्छ । यस कथाले 

सिषकालीन यथाथषलाई अशभव्यि गरेको पाइन्छ । शसनेमाको नाममा 

पथभ्रि भएका नारी जाशतमाशथको िोर्ि र अत्यचारको कथा 

धनमतीको शसनेमा स्वप्नमा पाइन्छ । यसैगरी तत्कालीन समाजमा 

व्याप्त शसनेमाको प्रभाि र यसले ल्याएको कुपररिाम प्रसु्तत गनषमा 

यो कथा सफल भएको छ । 

 

रेकियो लेखनिो स्वरूप: छोटो पररचय 

 

भेटिाताा - भेटिाताष अन्तगषत शिशभन्न िाताषिरू, संिाद, पररचचाष, 

कथा, पुस्तक, समीक्षा, कशिता, सिेि, सूचना, पत्रोतर, उद्घोर्िा, 

िाँस्य व्यङ््गय, शचन्तन एिम् समाचार समािेि हुन्छ । भेटिाताष दुई 

पक्षको बीच हुन्छ , ििा र श्रोता । एक राम्रो िाताषको शनखि 

ििाको मानशसकतालाई आफुसंग बाँधेर राख्नु िाताषकारको 

सफलता िो । 

रेकियो िाताा - रेशडयो िाताषको सफल एिम् बोधगम्य बनाउनको 

शनखि िाताषको शिर्य रोचक साथ साथै सिज र सरल िैली हुन 

आिश्यक छ । िाताषमा कशठन एिम् साशिखत्यक िब्दिरू चलाउन 

हँुदैन । िाताषको लेिन र प्रसु्ततीकरि दुिै मित्त्वपूिष हुन्छ । 



पररचचाा एिम् संिाद – यसमा प्रशतभागीिरूको पररचय शदएर 

प्रारम्भ गररन्छ र शिर्यको स्वरूप स्पि पादै शिर्यगत एक प्रश्नलाई 

प्रशतभागी समक्ष तथा त्यसमा उनीिरूको शिचार सुन्छ । यसरी 

पररचचाष प्रारम्भ हुन्छ । प्रशतभागीिरूले नोट्स बनाउन पछष  

पररचचाषलाई शनरन्तर बनाई राख्न । 

िथा - रेशडयोमा प्रसाररत हुने कथामा िशिषत घटना, स्थान िा व्यखि 

शििादास्पद हुन हँुदैन तथा व्यािसाशयक िसु्तको नाम आशदको प्रयोग 

गनष हँुदैन । रेशडयो कथामा अखश्ललता हुन हँुदैन । 

िकिता – कशितािरूको प्रसारि काव्यपाठ एिम् कशि गोष्ठीको 

रूपमा गररन्छ । कशिताको सिभषमा पशन शििादास्पद िब्द  एिम् 

िाक्य राख्न हँुदैन । 

पत्रोतर – यसमा श्रोतािरूको पत्रको उत्तर शदइन्छ । 

उद्घोषणा िा सूचना -  कायषिम पशछ रिेको एक दुई शमनटको 

समयको सदुपयोग अब आउने कायषिम बारेमा सूशचत गनषमा 

गररन्छ। 

रेकियो समाचार - रेशडयो समाचारमा सूचनाको प्रामाशिकतामा धेरै 

ध्यान शदइन्छ । 

 

 

  

िकि जीिन थीङ्गिो बल्लभ दाइ ! तपाईँभन्दा म धेरै अभागी 

िकिता समीक्षा 

 



कशि जीिन शथङ्गका सिाषशधक चशचषत कशितािरूमधे्यका एउटा 

माशनएको बल्लभ दाइ ! तपाईँभिा म धेरै अभागी कशिताको 

सम्यक् मूल्याङ्कनको शनखि अन्तपाषठात्मक अध्ययन भरपदो 

मदतगार बन्छ । यस प्रकममा प्रभाि , शििेचन अशन तुलनात्मक 

समालोचना पद्धशत थप सिायकार िोला ।  

  अन्तपाषठात्मकताले रचनाको अन्तिषसु्त अन्यान्य रचनािरूशसत 

त्यसको सिचर सम्बन्धका आधारबाट िोशलन्छ भने्न मान्छ । एउटा 

पाठको अथष अरू पाठिरूद्वारा रूपाशयत हुनु र िोशलनु 

अन्तपाषठात्मकता िो (घनश्याम नेपाल) । प्रभाि शििेचनले प्रते्यक 

रचना समकालीन िा पूिषिती रचना िा कृशतिरूको प्रभािको 

प्रशतफलन िो तथा ती प्रभाििरूको शनफननाफनबाट नै रचनाको 

िास सौियष एिम् मूल्य शनधाषरि गनष सशकन्छ भने्न मान्छ । यसै गरी 

तुलनात्मक समालोचना पद्धशतले चाशिँ शििेच्य रचनाको िास्तशिक 

अध्ययन एक िा एकभिा अशधक रचनािरूशसत त्यस रचनाको 

तुलनापरक (साम्य-िैर्ाम्य) शििेचनद्वारा सम्भि हुन्छ भने्न मान्छ । 

अन्तपाषठात्मकता पाठको अन्तयषलाई अन्य पाठिरूको सिचर 

सम्बन्धको आधारमा पगेल्ने उत्तराधुशनक अिधारिा िो, प्रभाि 

शििेचन तुलनानाई सिोपरर माने्न तुलनामत्मक अध्ययनको एउटा 

सु्कल्स िा सम्प्रदाय (फ्रन्य-जमषनेली) अशन तुलनात्मक पद्धशत चाशिँ 

समालोचनाको एउटा पद्धशत शििेर् िो । फरक समय, पृष्ठभूशम, 

प्रयोजन, साध्य र सािशभषकताशबच हुकेबडेका यी अिधारिािरूमा 

अन्तशनषशित तुलनाको मित्ताले एकाकाषका समू्परकजस्तो अिस्थामा 

पुऱ्याउदछ ।      

शििेचनीय रचनाको िीर्षकबाट नै यस कशिताशसत ईश्िर बल्लभ 

सम्बखन्धत छन् भने्न कुरा स्पि हुन्छ । अझ कशिताको टुङ््गयानीमा 



आइपुग्दा यो कशिता व्यखि बल्लभ िोइन कशि बल्लभ अशन 

उनको चशचषत कशिता मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देिको 

अनुभाशिक प्रशतफलन िो भने्न कुरा पशन छलषङ्ग हुन्छ । त्यसथष 

अधे्यताको पशिलो काम हुन्छ, ईश्िर बल्लभको मेरी आमाले 

आत्मित्या गरेको देि कशिताको समीचीन अध्ययन, जीिन शथङ्गका 

यस कशितामा त्यसको प्रभाि शििेचन अशन अन्तिषसु्तको िोलुिा ।   

  कशि जीिन थीङ्ग (सन् १९५४-१९७८, शसखक्कम) र ईश्िर बल्लभ 

(सन् १९३७-२००८, नेपाल) एकताकका समकालीन कशि शथए । 

उमेरको गशतलो अन्तर भए तापशन लगभग एक दसकको समयािशध 

उनीिरू तत्कालीन युग जीिनलाई आआफ्ना कशितािरूमा 

आआफ्ना बोधन र शिल्प चेतनाका माध्यमबाट िािी शदइरिेका 

शथए । यो िम कशि शथङ्गको अल्पायुमा भएको देििासनले टुट्यो । 

तेस्रो आयामले चचाषको शििर छोइरिेको समयमा जीिन शथङ्ग 

आफ्नै बलबुतामा आफ्नै बान्कीका कशिता रशचरिेका शथए । त्यसथष 

आफ्ना समयका अिज र चशचषत कशिको प्रभाि कशि थीङ्गमा पनुष 

स्वाभाशिक नै मानु्नपछष  । शििेर् गरेर कशि थीङ्गमा बल्लभको 

शिद्रोिी चेतना र शचत्रशबम्बको बाक्लो प्रभाि पाइन्छ । सकारेर 

भन्नपदाष शथङ्गमा अन्तशनषशित शिद्रोिी चेतना र शिल्पिैलीगत 

सजगतालाई बल्लभशसतको कशितात्मक संसगषले अझ उत्कर्षमा 

पुऱ्याउने काम गयो । बल्लभको कशिताकाररताको प्रत्यक्ष र 

सकरात्मक प्रभािलाई सोझै सकादै उनले बल्लभलाई नै सम्बोधन 

गदै बल्लभ दाइ ! तपाईभिा म धेरै अभागी कशिता नै लेिे । 

माशनसको औसत आयु बाँचे्न बल्लभमा थीङ्गको प्रभाि के कशत 

शथयो, त्यसको जानकारी भने पाइँदैन । 



कशि जीिन थीङ्गमा आफ्ना समयका अिज र चशचषत कशि ईश्िर 

बल्लभको दिषन गने अशभलार्ा शथयो अथिा थीङ्ग र बल्लभ 

व्यखिगत रूपमा एकाअकाषशसत पररशचत शथए अशन उनीिरूशबच 

भेटघाट र भलाकुसारीको आदानप्रदान पशन चल्थ्यो भने्न कुराको 

सङे्कत कशिताले एक ठाउँ यसरी शदएका छन् –  

म आफैलाई लुकाउन सकँू 

र कुनै शदन साझा पुस्तक पसलअशघ भेट्न सकँे 

सुटुकै्क भन्न सकँू – 

बल्लभ दाइ ! तपाईभिा म धेरै अभागी 

रूपरेिा पशत्रकाको दुई अङ्कमा (िर्ष १२, अङ्क ४, शि.स. २०२८ र िर्ष 

१२, अङ्क ५, शि,स, २०२८) िमि: छाशपएको मेरी आमाले 

आत्मित्या गरेको देि कशि ईश्िर बल्लभको सिाषशधक चशचषत 

कशिता िो। शचत्रभार्ाको कलात्मक प्रयोग र अनुभूशतको समू्पिषता 

यस कशिताको मित्त्वपूिष उपलखब्ध िो। 

मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देि कशिताको पशन आफ्नै नेपथ्य छ 

। त्यस नेपथ्यको आन्द्राभँडी नबुझेसम्म यस कशिताको अनतिषसु्त 

पशन िकुलो हुने िोइन । सशिप्तमा यसरी बीट मारौ ँ त्यस 

पृष्ठभूशमलाई, ईश्िर बल्लभका शपता पखण्डत मुरलीधर भट्टराई नाम 

चलेका पखण्डत र शिद्वान् शथए । राजनीशतमा उनको चासो शथयो तर 

सशिय राजनीशतमा उनी शथएनन् । चन्द्रिमिेर जङ्गबिादुर रािाको 

राजसत्ताले नेपाली काङ््गिेसमा राजनीशत गरेको अशभयोगमा पखण्डत 

मुरलीधर भट्टराईलाई छ-सात िर्ष जेलमा थुने । उनकी आमा 

राममाया भट्टराईले त्यस कालिण्डमा ठुलो कि सशिन् । शगट्टी कुटेर 

दुईजना छोरालाई लालनपालन गररन् र पढाइन् । एक्लो 

अशभभािकको कतषव्य सकुिलतापूिषक शनिाषि गररन् । तर शपताजी 



जेलबाट शनसे्कपशछ त्यसभिा ठूलो कि पाइन् । चन्द्रिमिेरले 

मुरलीधरलाई शदएको सजायभिा ठूलो सजाय मुरलीधरले 

राममायालाई शदए । एउटी नारीका लाशग सौता िाल्नुभिा ठूलो 

सजाय के हुन सक्थ्छ । पखण्डत मुरलीधरले राममायामाशथ त्यिी 

अन्याय गरे र उनले नगरेको अपराधको सजाय शदए । अशन, एकशदन 

यिी असह्य अपमान र शपडाबाट मुखि िोज्न एउटी स्वाशभमानी 

नारीले िुकुरीले सेररएर आत्मित्या गररन् । त्यस समय शिश्ििल्लभ 

बालक नै शथए तर ईश्िर बल्लभ सोचे्न-शिचाने तेह्र िर्षको उमेरमा 

शिँशडरिेका शथए । मदै गरेकी आमाको छटपटी र त्यस असह्य 

शपडाको द्रिासाक्षी छोरा ईश्िर बल्लभले त्यस पूिषदृश्यलाई कशत 

िर्षसम्म मुटुमा गाँठो पारेर मन्थन गरेर शिँडे भनेर साध्य छैन । 

जीिनकालभरर बल्लभलाई आमाको आत्मित्याले शपरोशलरह्यो । 

अन्तत: लामो समयको शपडामय छटपटीपशछ बाशफएर कागजका 

पन्नामा तपतपी चुह्यो – मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देि  (यस 

पररचे्छदको शनमाषि गुगल सचषबाट शलइएको सामिीबाट भएको छ, 

अशिले िोज्दा स्रोत शििरि अनुपलब्ध रिेछ, क्षमा चािन्छु)।  

आमाले आत्मित्या गरेको िास्तशिक दुघषटनामा आधाररत यस 

कशितामा कशि बल्लभले आत्मित्या पछाशडका अन्तरङ्ग कारििरू 

सूक्ष्मशतसूक्ष्म रूपले केलाएका छन् । आमाको आत्मित्या शनतान्त 

िैयखिक र पाररिाररक दुघषटना भए तापशन बल्लभले कशितामा 

त्यस दुघषटनाका पछाशड अन्तशनषशित सामाशजक-राजनीशतक 

कारििरूको अनुभूशतक शिश्लेर्ि गरेका छन् । यसरी शिश्लेर्ि 

गने िममा नेपालको समाज-व्यस्था, राजनीशतक शिसङ्गशत र 

शिडम्बना, पुरूर्िादी िैकम अशन त्यसप्रकारको सेशडट 

मानशसकताशबच परापूिषकालदेखि जेशलए आएका नेपाली 



आमािरूको पीडानुभूशतलाई िािी शदएका छन् । पुरूर्िादी िैकम 

र मानशसकताबाट जबसम्म देि मुि हँुदैन तबसम्म नेपाली 

आमािरू आत्मित्या गनष बाध्य हुनेछन् भने्न शनस्कर्ष छ यस 

कशिताको । 

कशि जीिन थीङ्गका बल्लभ दाइ ! तपाईँभिा म धेरै अभागी 

कशितामा यिी ँआमाको आत्मित्या उते्प्ररक तत्त्व बनेको छ । कशि 

थीङ्गले पशन बल्लभको पाररिाररक दुघषटनालाई साधरिीकरि गदै 

देिीय दुघषटनाको रूपमा आत्मसात गदै आफूले भोगेको देि 

गुमाउनुको पीडासमक्ष ती केिी िोइनन् भन्न शनस्कर्ष शनकाल्दै 

कशिता रचेका छन्।  

१६ मई, सन् १९७५ मा सािषभौम शसखक्कम रािस  आशधकाररक रूपमा 

भारतको बाइसऔ ँ सङ्घीय राज्यको रूपमा शिलय भयो । 

सम्प्रभुताका मित्त्व बुझेका कशि थीङ्गको शनखि यो ऐशतिाशसक 

दुघषटना र शिडम्बनाको शिर्य शथयो । उनका प्राय कशितािरूका 

अन्तिषसु्त यसै ऐशतिाशसक घटनाको ओररपरर रूमशल्लएका छन् । 

बल्लभ दाइ ! तपाईभिा म धेरै अभागी कशिता पशन यसै िमको 

एउटा कडी िो । 

कशि बल्लभको पीडामा एकाकार हँुदै, शतनमा समे्वदना प्रकट गदै 

आफ्नो पीडाको भारी यसरी शबसाउँछन् कशि शथङ्ग, 

शतम्रो छातीमा आमाले आत्मित्या  गरेको देि छ  

रुनलाई आँिामा मेची र मिाकाली छन्  

पुछ्नलाई रगत लागेको िुकुरी छ  

तर मेरा शनखि चोट लागेको इशतिासबािेक अरु केिी छैन  

मुटु फुटाउने उपिासबािेक अरु केिी छैन। 

 



अझ िेरौ,ँ 

        अब मेरा उठ्न लागेका िातिरुमा शिर्ालु सपषिरु मात्र 

सलबलाउँछन्  

        र मलाई डस्न शलपशलप आफ्ना शजब्रािरु शनकाल्छन्  

        तब भनु्निोस् बल्लभ दाइ !  

        तपाईंकी आमाको रगतले लटपशटएको इशतिासमा तपाईं 

आफ्नु अनुिार िेनुषहुन्छ  

        तर मैले डुबाइसकेको इशतिासमा म मेरो रगत शचन्न सखिनँ  

        अशन जब म मेरो इशतिास िोज्छु  

        मेरो आँिामा म प्रकाििीन हुन्छु  

        मेरा दाँतिरु फुक्लन्छन्  

        मेरा िातिरु काशटन्छन्  

        र मेरा डँुडे िात आकािमा कीला भएर ठोशकइन्छन्  

        र म बाट शनष्काशसत मेरै कथा झुण्ड्याइन्छन्। 

छोटकरीमा बल्लभ दाइ ! तपाईंभिा म धेरै अभागी कशिताको 

रचनागभष िा शनष्पादन प्रशियालाई यसरी चरिगत रूपमा बुझौ,ँ 

- मेरी माले आत्मित्या गरेको देि कशिताको पठन 

- साझीकरि 

- स्वपीडासँग त्यसको दजाईँ 

- सम्प्रभुतािरिको पीडा मिापीडा िो भने्न शनस्कर्षिँ 

 बल्लभ दाइ ! तपाईंभिा म धेरै अभागी लामा आयामको गद्य 

कशिता िो । लामा कशिताको तात्पयष औसत कशितािरूको 

लम्बाइभिा लामो हुनु िो । यो कशिता मोठ १२१ िटा पङ््गखि र ७ 

िटा भागमा संरशचत छन् । भागिरू लामा-छोटा िा अनेकरूपी छन् 

। यस कशितालाई भाग िा िण्डिरूमा शिभाजन गनुषको पछाशड कुनै 



ठोस आधार देखिँदैन । मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देि पशन 

लामा आयामको कशिता िो । यो कशिता त झन लगभग ६०० 

पङ््गखि, अनेकन पङ््गखिपुञ्ज र ४ िटा भागमा संरशचत भीमकाय 

आकरको कशिता िो।  

शििेच्य दुिैिटा कशिता नै शिभत्स रस प्रधान कशिता िो । आत्मित्या, 

रगत, िुकुरी, शिर्ालु सपषिरू, रगतका राता प्याला, शतरस्कार, मृतु्य 

आशद िब्दिरू दुइिटै कशितामा पटक पटक प्रयोग भएर प्रतीककै 

शे्रिीमा रूढ हुनपुगेका देखिन्छन् । अझ आमाको आत्मित्या 

कशितामा त आत्मित्या-रगत आशद िब्दिरू असङ््गख्य पटक 

दोिोररएको छ । याद राख्नपने कुरा चाशिँ के छ भने यस्ता 

पुनरािृशतिरूले कशितामा अशधकपदता-कशथतपदताजस्ता काव्य 

दोर्िरू शसजषन गनषको साटो अनौठो लयात्मकता शसजषना गरेको छ । 

गद्य कशितामा अन्तलष य उत्पादनको एउटा कारक पुनरािृशत्त (घटना, 

िब्द, शबम्ब, शमथक, पङ््गखिजन्य पुनरािृशत्त) पशन िो, यसको सबल 

उदािरि िो मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देि । 

आमाले आत्मित्या गरेको देि कशितामा युनानी शमथकिरूको 

लछेपै्र प्रयोग छ । बल्लभ दाइ ! तपाईभिा म धेरै अभागी कशितामा 

पशन एकाशधक युनानी शमथकिरूको सिभाषनाकूल प्रयोग छ । प्रथम 

पुरूर् दृशिशबन्दु, एकालापपीय अन्तसषम्वादात्मक िैली, 

व्यङ््गयात्मकता, अनुप्रासीय सङ्गीतात्मकता, आख्यानात्मक संरचना, 

द्वन्द्वको बाक्लो बुनोट आशद शििेच्य कशितािरूका साझा शििेर्ता 

हुन् । 

रिलपिल सािशभषकता केिी पशन भशनरािौ,ँ 

- बल्लभ दाइ ! तपाईँभिा म धेरै अभागी कशिता मेरी आमाले 

आत्मित्या गरेको देि कशिताको प्रशतस्पधी कशिता िोइनन् । 



एकाकाषका पीडामा एकाकार हुने मानिसुलभ प्रिृशत्त अशन 

कशिताबाट शचन्मयता प्राप्त गने िृशत्तका सुिर फल हुन् । 

- शिरोध, शिद्रोि र िाखन्त एकाकाषका समू्परक भए तापशन नानाशिद्य 

कारििरूले शििेच्य दुइिटा कशिता नै शिरोध-शिद्रोिसम्म सीशमत 

छन् । 

- मेरी आमाले आत्मित्या गरेको देि आयामेली कशिता िो । यसमा 

िसु्तको स्वतन्त्र अखस्तत्वलाई जस्ताको तसै्त िेने उद्यम छ । यसमा 

आमाको आत्मत्यालाई प्राज्ञिास्थाबाट बोधन गने प्रयत्न छ । बल्लभ 

दाइ ! तपाईभिा म धेरै अभागी कशिता चाशिँ शसखक्कमले सम्प्रभुता 

गुमाउनुको अन्तपीडाको सचेतन उच्छिास हुन् । 

- प्रसु्तत दुइिटा कशिता नै आआफ्ना कशितात्मक मौशलकताको 

कूलो शनिने्न समथष र सिि कशिता हुन् । राशिस य सञे्चतनाले सरोिर 

कशिता हुन् । 

 

नेपाली भाषािो उद्भि र कििास 

 

पररचय 

 

संसारका भार्ािरूलाई शिशभन्न पररिारिरूमा िगीकरि गरेर िेनष 

सशकन्छ। नेपाली भार्ा संसारका शिशभन्न भार्ापररिारमधे्य भारोपेली 

पररिारअन्तगषत सतम् िगषको आधुशनक भारतीय आयषभार्ाको एउटा 

िािा िो। िास्तिमा आधुशनक भारतीय आयषभार्ाशभत्र पने िस 

पिाडी भार्ािगषबाट नेपाली भार्ा शिकशसत भएको िो। नेपाली भार्ा 

भारतका िाइसिटा प्रमुि भार्ािरूमधे्य एउटा िो। भारतीय 

संशिधानले एउटा राशिस य भार्ाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको यो 

भार्ा िाम्रो शछमेकी देि नेपालको पशन रािस  भार्ा िो। 



 नेपाली भार्ा शिश्िमा धेर जसो ठाउँिरूमा बोल्ने गररन्छ। 

नेपाल, मलाया, िङ्गकङ्ग, शसङ्गापुर, िमाष, बङ्गलादेि आशद प्रमुि 

ठाउँिरूबािेक नेपाली भार्ा बोल्ने, लेखे्न र पढ्ने माशनसिरू 

भारतका सबै राज्यमा कतै बहुसंङ््गख्या र कतै अल्पसङ््गख्यामा 

पाइन्छन्। उत्तर भारतको कश्मीरदेखि दशक्षि भारतको 

कन्याकुमारीसम्म र पूिष भारतको बमाष शममानादेखि पखश्चम 

भारतको मिारािस  तथा गोिाका समुद्रीतटसम्म नेपाली भार्ीिरू 

फैशलएका छन्।  यी छररएर, फैशलएर बसेका नेपाली भार्ा 

बोल्नेिरूकै मूल थलािरू भारतमा पखश्चम बङ्गालको दाजीशलङ्ग, 

डुिसष-तराई, शसखक्कम राज्य, बनारस, भागु्स, देिरादुन, 

असमलगायत समू्पिष पूिोत्तर के्षत्र पदषछन्। नेपाली भार्ा कुनै के्षत्र-

शििेर्को मात्र भार्ा मात्र नभएर यो यस्तो एउटा भार्ा िो जसमा 

अनेकौ भाशर्का तथा बोलीिरू सखम्मशलत छन्। नेपाली भार्ाका 

त्यस्ता धेरै शििेर्तािरू छन्। मूलतिः  नेपाली भार्ाको व्याकरि 

सरल र सिज छ। यसलाई भारत र नेपाल दुिै देिमा राशिस य 

एकाताको माध्यमको माशनन्छ। यो नेपालीबािेक अन्य भारतीय 

भार्ािरू जसै्त सिज र शिकासिील छ। नेपालीमा अनेकौ ंसमाचार-

पत्र तथा अन्य पशत्रकािरू प्रकाशित हुन्छन्, जो माशथ उल्लेि 

गररएको छ। नेपालीमा लेख्न र बोल्मा अन्तर नभएका कारिले यो 

भार्ा िैज्ञाशनक पशन छ। नेपाली िब्द भण्डार तत्सम, तद्भि तथा 

देिज िब्दिरूको समािेिले शनशमषत भएको पाइन्छ। यस भार्ाका 

शिपुल साशित्य भण्डारले समू्पिष नेपाली जगतलाई धन्य तुल्याएको 

छ। 

 

नेपाली भाषािो नामािरण 

नेपाली भार्ा देिनागरीमा लेखिन्छ। नेपाली रािसको पशन रािस  

भार्ा नेपाली भएको हुनाले नेपालीिरू िा नेपालमा प्रयोग गरररने 

भार्ा भएकोले नेपाली भार्ा प्रचशलत नाम भएपशन शिशभन्न 

नामिरूशसत पशन यस भार्ा जोशडएको छ। शिमाली के्षत्रको िा 



नेपालको पखश्चमी के्षत्रमा पुराना जाशत िसिरूले यो भार्ा 

बोलचालमा ल्याएको हुनाले यसलाई िस भशनएको िो भने्न भनाइ 

शिद्वान्िरूको रिेको पाइन्छ। यी िस जाशतिरू पखश्चम के्षत्रबाट 

पूिषशतर बडदै जाँदा पूिी प्रदेिमा बसोबास गने माशनसिरूले नयाँ 

आउने िसिरूले बोशलने भार्ालाई िस नाम शदएका हुन्। िस 

जाशतिरूले बोल्ने भार्ा भएकोले िस कुरा  िा िस भार्ा पशन 

भशनयो। नेपालको धेरै जसो के्षत्र पिाड-पिषतले घेररएका हुनाले 

समतलमा बसे्न माशनसिरूले पिाडमा बोशलने नेपाली भार्ालाई  

‘पिाडीया’ भार्ाको नाम शदए। यसबािेक नेपाली भार्ालाई ‘पिषते 

भार्ा’ पशन भशनएको पाइन्छ। पिषते भार्ा भनु्नको मुख्य दुई 

कारििरू छन्। पशिलो, नेपाल पिषतिरूको देि भएकोले  यिाँ 

बसे्न बाशसिािरूलाई पिषते भशनन्थ्यो, यसैका आधारमा नेपाली 

भार्ालाई पिषते, पिषत्या नाम शदएको पशन पाइन्छ। गोिाष शजल्लीका 

राजा पृथ्वीनारायि िािले नेपाल एकीकरिको अशभयान चलाएपशछ 

नेपालीिरू गोिाषली नामले पररशचत भए अशन यसैका आधारमा यस 

भार्ालाई गोिाषली भार्ा पनो भने्न गरेको पाइन्छ। नेपालको शसञ्जा 

प्रदेिको राजकाजको भार्ाको रूपमा प्रयोग गररने भार्ा भएकोले  

शसञ्जाली भार्ा भनेर पशन नाम शदइएको देखिन्छ। यसबािेक गोरक्ष 

भार्ा, गोिाष भार्ा, गोिेभार्ा र गुिाषली भार्ा नामिरू पशन प्रयोग 

गररएको पाइन्छ। काठमाडौ ं उपत्यकाका  शिला लेििरूमा 

यसलाई ‘भार्ा’, देिभार्ा, स्वदेिभार्ा र शगररराजभार्ा पशन 

भशनएको छ। सुिरानि बाँडाले  यसलाई  ‘पािषती भार्ा’, 

िखििल्लभ अयाषलले यसलाई लोक भार्ा, शिद्यापशतले राजभार्ा र 

जयपृथ्वीबिादुर शसंिले प्राकृत भार्ा भनेका छन्। जे ए एटनको  

व्याकरिमा नेपाली भार्ा नाम सिषप्रथम प्रयोग भएको अनुमान 

चुडामशि बनु्धले लगाएका छन्। ककष प्याशटसकले पिषते भार्ा नै भनेका 

छन्। आरम्भमा व्याकरि लेखे्न नेपाली िैयाकरििरूले गोिाषली 

नाम नै प्रयोग गरेको देखिन्छ। नेपाल देिमा यस भार्ाको उत्पशत 

भएको हुनाले कालान्तरमा ‘नेपाली भार्ा’ नाम नै प्रशसद्ध भएको 



देखिन्छ। नेपालमा अनेक भार्ािरू भए पशन बहुसंख्यक 

माशनसिरूले बोल्ने भार्ा भएको हुनाले ‘’नेपाली भार्ा’ नाम नै 

आजपयषन्त रिेको देखिन्छ। ‘नेपाल’ िब्द कौशटल्यको अथषिास्त्र, 

समुद्रगुप्तको शिलालेि तथा पुराििरूमा – पशन उल्लेि पाइन्छ। 

नेपाल नामको आधार रिेको ‘नेपाली भार्ा’ ितषमान समयमा 

शिश््िमा यिी नामले प्रचशलत हुन पुगेको देखिन्छ। 

 

नेपाली भाषािो उद्भि 

 

 नेपाली भार्ा भारोपेली  पररिारअन्तगषत सतम्िगष शभत्र रिेको 

इरानेली उपिािाबाट शिकशसत भएको िो भने्न शिद्िानिरू मत् 

रिेको पाइन्छ।  इरानेली िािाको अको नाम आयष इरानेली  पशन 

िो। आतषिरू आफ्नो मूलथलो मध्य एशियादेखि इरानमा फैशलएका 

शथए। शयनीिरू आफूलाई अइयै भने्थ र यसै िब्दबाट एरान अशन 

फारसी भार्ामा इरान भएको िो भने्न भार्ािास्त्रीिरूको मत् रिेको 

पाइन्छ। आयषिरू यसरी शिस्तार हुने िम भारतमा पशन रिेको 

देखिन्छ। अिेस्ता जरथु्रस्तिरूको धमषिन्थ िो, जो इरानेली भार्ाको 

प्राचीनतम् नमूना िो। यसको समय ई. पू, ६०० भिा अशघ माशनन्छ।  

भारतशभत्र पसेका आयषिरूको  प्रचानतम्  िन्थ ऋगिेद िो।  

भार्ािास्त्रीिरूको भार्ाको अध्ययन गने िममा प्राचीन इरानेली 

भार्ा र िैशदक संसृ्कतमा धेरै  समानता  रिेको  तथ्यिरू भेशटन्छ। 

यी दुिै भार्ािरूको रूपतत्त्व र ध्वशनतत्त्व समानता देखिन्छ।  

 भार्ाशिद्िरूको भनाइमा सम्भित आयषिरू िकु्ष नदीका 

शकनारमा हँुदा नै शतनीिरूले ऋगिेदका केिी मण्डलिरू रचना 

गरेका शथए। ऋगिेदका अन्य रिल मण्डलिरूको रचना पशछ 

भएको शथयो। आयषिरू भारतको उत्तर पश््शचम बाटो भएर शसनु्ध 

नदीको शकनारमा आएर बसेपशछ भारतका शिशभन्न प्रान्तिरूमा 

छररएर बसेका शथए, िोनेलेले आयषिरूको भारतमा प्रिेि भएको 

तथ्याङ्कमा एउटा शसद्धान्त बनाएका शथए। उनको भनाइमा आयषिरू 



भारतमा प्रिेि गदाष दुई हुलमा आएका शथए। आयषिरूका पशिलो 

हुल भारतको मध्यदेिमा आएर बसे। पशछ दोस्रो हुलले पशिले 

आउने आयषिरूलाई धपाएर त्यिाँ शतनीिरू बस्न थाले अशन पशिला 

आउने आयषिरू भारतका पूिष, पश््शचम तथा दशक्षि प्रान्तशतर छररएर 

बसे। यो समय ई. पू. दोस्रो सिस्राब्दीको माझशतर माशनन्छ।  

 आयषिरूले बोल्ने भार्ालाई आयष भार्ा भशनन्छ, यसैको अको 

नाम संसृ्कत प्रचशलत नाम िो। संसृ्कतको आधुशनककालीन रूपबाट 

नेपाली भार्ाको उत्पशत्त भएको माशनन्छ। संसृ्कत भार्ा सम्भितिः  ई. 

पू १५०० िताब्दीदेखि अखस्तत्वमा रिेको देखिन्छ। संसृ्कत भार्ा 

िैशदक र लौशकक गरी दुई रूपमा रिेको देखिन्छ। िैशदक संसृ्कत 

भार्ामा िेदका ऋचािरू रचना भएको देखिन्छ। ऋगिेद, सामिेद, 

यजुिेद तथा अथिषिेद िैशदक संसृ्कत भार्ामा रशचएको िो। त्यसपशछ 

ई.पू. औठौ ँिताब्दीदेखि लौशकक संसृ्कतको युग माशनन्छ, जसमा 

संसृ्कत साशित्यका मित्त्वपूिष साशित्य तथा साशिते्यत्तर िन्थिरूको 

सृजना भएको पाइन्छ। रामायि, मिाभारत, रघुिंि, मृच्छकशटका 

जस्ता मिाकाव्यिरू रचना यसै युगमा भएको माशनन्छ। संसृ्कतका 

मिान् कशििरू काशलदा, भिभूशत, माघ, दण्डी, िािभट््ट आशदका 

साशिखत्यक कृशत तथा पाशिशन, पतञ्जशल कात्यायन आशदका 

व्याकरििरू लौशकक संसृ्कतमा लेखिएका छन्। यो लौशकक 

संसृ्कत ई. पू. ५०० सम्म प्रयुक्थ््त भएको देखिन्छ।  

 लौशकक संसृ्कतपशछ शिस्तारै ई. पू. ५०० देखि प्राकृत िा 

पाशलभार्ाको अिशध देिापदषछ। यो प्राकृत युगमा बौद्ध साशित्य 

रचना भएको पाइन्छ। अिोकको शिलालेि, जातक, धम्मपद, 

शमशलिपन्हो आशद यसै समयमा र यसै भार्ामा सृशजत छन्। 

ईस्वीको प्रारम्भदेखि ५०० सम्मको काललाई प्राकृतकाल भशनन्छ। 

भौगोशलक भेदअनुसार प्राकृत भार्ा अनेक प्रकारका िगीकरि 

पाइन्छ। िौरसेनी, मिाराष्टस ी, मागधी, अधषमागधी, पैिाची, बाि्शल, 

ढक्थ््की, झकारी, चाण्डली, आिन्ती, आभीरी, दाशक्षिात्य, व्राचड, 

कैकेय, टक्की, पाञ्चाली आशद देखिन्छ। तर काव्यको भार्ाको 



रूपमा िैयाकरििरूले चचाष गरेका प्रमुि  पाँचिटा  प्राकृत  

िौरसेनी, मिाराष्टस ी, मागधी, अधषमागधी, पैिाची आशद हुन्। 

िौरसेनी प्राकृत सुरसेन प्रदेिको आधारमा शिकशसत भएको भार्ा 

हुनाले यसको व्यापक प्रसार भयो र साशित्यक भार्ाको रूपमा 

यसले प्रशसखद्ध पाएकको िो। अश््िघोर्, भास, भिभूशत, राजिेिर 

आशदले यस भार्ामा  कृशतिरू लेिेको पाइन्छ।  

 नेपाली भार्ाको उत्पशतको चचाष गदाष केिी नेपाली तथा शिदेिी 

शिद्वान्िरूले िौरसेनी प्राकृतबाट नेपाली भार्ाको उत्पशत भएको िो 

भने्न चचाष गरेका छन्। मिाराष्टस ी प्राकृत मिारािस  र यसको िररपररको 

भौगोशलक के्षत्रमा प्रयुक्थ््त हुने भार्ा िो। प्राकृत िैयाकरि तथा 

काव्यिास्त्रीिरूले यसलाई आदिष प्राकृत मानेका छन्। मागधी 

प्राकृत मगध प्रदेिसंग सम्बखन्धत नाम िो। यसलाई प्राच्या िा गौडा 

पशन  भशनन्छ। संसृ्कत नाटकिरूमा तल्लो िगषका पात्रिरूले यस 

भार्ाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। अधामागधी प्रािृत- श््िेताम्वर 

जैनिरूको भार्ा माशनन्छ। जैनिरूले यो भार्ालाई मुख्य भार्ा 

ठान्छन्। जैनिरूको धाशमषक साशित्य यस प्राकृतमा लेखिएको 

पाइन्छ।पैशाची प्रािृकत- शपिाच देि र त्यिाँ बोशलने भार्ा भशनन्छ। 

यसलाई भूतभार्ा िा िाम्य भार्ा पशन भशनएको पाइन्छ। िोनेले 

पैिाचीलाई द्रशिडिरूले प्रयोग गने भार्ा मानेका छन्। जजष 

शियसषनले पैिाची प्राकृतको  शििेर्ता पखश्चमी प्राकृतसंग देिाएर 

नेपालीसंग यसको सम्बन्ध हुनु असम्भि िोइन् भने्न कुरा गरेका छन्। 

मिाभारतमा उत्तरपखश्चम कखश्मरका शपिाच जाशतको उल्लेि 

पाइन्छ। यस प्राकृतमा गुिाढ्य बृित्कथा नामक कृशत रचना गरेको 

पाइन्छ। ईस्वी ५००-१००० सम्मको काललाई अपभं्रिकाल भशनन्छ। 

संसृ्कत भार्ाको अखन्तम चरिमा देखिएको यस समयलाई 

अपभं्रिकालको रूपमा शलइन्छ। यो मुख्यतिः  बोलचालको भार्ाको 

रूपमा रिेको छ। यसै अप्रभं्रि भार्ािरूबाट आधुशनक आयष 

भार्ािरू शिकास भएको देखिन्छ।  



 आधुशनक आयषभार्ािरूको उद्भिकाल ईस्वी १००० देखि 

माशनन्छ। भारतमा बोशलने आधुशनक आयषभार्ािरू नेपाली, शििी, 

बंगाली, उशडया, आसामी, शबिारी, मराठी, गुजराती, उशडया, 

कोङ्किी, राजस्थानी, पंजाबी, शसन्धी आशद भार्ािरू प्राकृतबाट 

अपभं्रि हँुदै उद्भि भएका भार्ािरू हुन्। आधुशनक आयष 

भार्ािरूको िगीकरि गने पशिलो व्यखि िोनषले हुन्। उनले गौडीय 

भार्ािरूको  तुलनात्मक व्याकरिमा आधुशनक आयष भारतीय 

भार्ालाई चार भागमा शिभाशजत गरी पूिी गौडीमा पूिी शिि, बंगाली 

असशमया र उशडया, पखश्चमी गौडीमा पखश्चमी शििी, राजस्थानी, 

दशक्षिी गौडीमा मराठी र उत्तरी गाडीमा गडिाली, कुमाउनी र 

नेपाली  भार्ाको सम्बन्ध देिाएका छन्। शियसषनले भारतका 

भार्ािरूको सिेक्षि गदाष आयषिरू भारतमा आउँदा दुइ हुल भएर 

आएका शथए भने्न तथ्य माशथ उल्लेि गररएको छ। यसरी अशघल्लो 

हुल भारतको पूिष दशक्षि र उत्तरशतर फैशलएर बसोबास गरे, यसैका 

आधारमा उनले बाह्य िािा र आभ्यन्तर िािामा शिभाशजत  गरी 

आभ्यान्तरमा पंजाबी, राजस्थानी, गजराती, पूिी शििी र पिाडी 

भार्ािरू रािेका छन् भने बाह्य िािामा लििा शसन्धी, मराठी, 

उशडया, असशमया, शबिारी भार्ािरू रािेका छन्। डा. सुशनशतकुमार 

च्याटजीले बंगाली भार्ाको उत्पशत र शिकासमा दाशक्षिात्यमा मराठी, 

कोङ्किी, शसिंली भार्ािरू प्राच्यमा आसाम, बंगाली, उशडया, 

मैशथली, भोजपुरी, अिधी भार्ािरू। मध्यदेिीयमा – कनौजी, व्रज 

भार्ा, प्रतीचमा गुजराती, मालिी, उदीच्यमा- पंजाबी, शसन्धी, 

लििा, र उदीच्य (िस) गढिाल, कुमाउनी, नेपाली भाषाशिस्तार 

भएको देिाएका छन्. उसरी नै डा. चुडामशि बनु्धले ‘नेपाली 

भार्ाको उत्पशत’ नामक पुस्तकमा शिमाली िस िगष िा िस 

प्राकृतबाट गडिाली, कुमाउनी र नेपाली भार्ाको उद्भि भएको 

देिाएका छन्। 

 यसरी शिशभन्न शिद्वान्िरूको प्राकृत अपभं्रिबाट भारतीय 

आधुशनक भार्ािरूको उद्भि भएको तथ्यिरूबाट नेपाली भार्ा 



प्राकृत अपभं्रिका उदीच्य िस िा िस प्राकृतबाट नेपाली भार्ाको 

उद्भि भएको िो भने्न तथ्य आजसम्मको अध्ययन र अिेर्िबाट 

पाउन सशकन्छ।  नेपाली भार्ाको उद्भिमा पररले धेरै मतशभन्नता 

देखिए तापशन िस प्राकृतबाट उत्पशत भएको िो भने्न बशलयो आधार 

पाइन्छ।  

 

नेपाली भाषािो कििास 

 

प्राकृत अप्रभं्रिका शिशभन्न रूपिरूबाट आधुशनक भारतीय 

आयषभार्ा शिकशसत भएको लगभग ई. १००० देखि माशनन्छ। नेपाली 

भार्ाको उत्पशत काल पशन यसै समयमा भएको िो। नेपाली भार्ाको 

उत्पशत काल पशन यसै समयमा भएको िो। उत्पशतकालदेखि 

आजसम्म नेपाली भार्ाको शिकासमा शिशभन्न मोडिरू देिा पदैछ। 

यसलाई शिशभन्न चरििरूमा शिभाजन गररएको छ।  

1. प्राथशमककालीन नेपाली 

2. माध्यशमककालीन  नेपाली 

3. आधुशनककालीन नेपाली 

 

प्राथकमििालीन नेपाली (सन् १००० देत्यख १५०० सम्म) 

 

आरम्भकालदेखि पन्ध्ौ ँ िताब्दीसम्मको काललाई नेपाली 

भार्ाको प्राथशमककाल माशनन्छ। शिमाली  के्षत्रमा िदरीनाथ, 

केदारनाथ जस्ता पुण्यस्थल भएकाले भारतका शिशभन्न के्षत्रबाट 

आयषभार्ीिरू आउने  गथे अशन ती आउनेिरू कशत यतैको रैथाने 

भए, यता कश्मीर के्षत्रबाट पशन आयषभार्ीिरू आएर बसोबास गनष 

थाले, पशछ मुगल आिमिबाट बाँच्न भारतका आयषिरू कुमाउँ अशन 

गडिाल के्षत्रमा आएर आश्रय शलएपशछ नेपालको तराई के्षत्रबाट 

पिाडी अञ्चलशतर छररएर गएको देखिन्छ। िसिरूसंग कुमाउँ 

गडिालशतरबाट आउने अशन तराईबाट आउने आयषिरू शमशसएर 



बसे । तर सुरूमा िसिरू कै प्रभुत्व शथयो। पखश्चमी के्षत्रदेखि िस 

ठकुरी बाहुनिरू पूिषशतर बसोबास गनष थाले। नेपाली भार्ाको 

उद्गमस्थल शसञ्जा  प्रदेिलाई माशनेएको छ।  पिशलेदेखि नै  कथ्य 

रूपमा प्रयोग नेपाली भार्ा (िस भार्ा) को पशिलो नमूना  पशन 

शसञ्जा  प्रदेिमा नै भेशटएको छ।  शि. सं १०३८  मा लेखिएकतोग 

दामुपाल भूपालको ‘दुल्लू अशभलेि’ अशिलेसम्म भेशटएको नेपाली 

भार्ाको पशिलो शलखित रूप िो। यसबाट यो स्पि हँुदछ , नेपाली 

भार्ाको एक िजार िर्षभिा लामो  इशतिास रिेको देखिन्छ। नेपाली 

भार्ा बोल्नेिरू शसञ्जा प्रदेिमा रिेकाले यसलाई शसञ्जाली भार्ा 

भनेर शचशनथ्यो। शसञ्जामा िसिरू नै बहुसङ््गख्यक रूपमा रिेकोले 

यी बहुसङ््गख्यकिरूले बोल्ने भार्ा िस भार्ा, भार्ा िा िस कुरा 

नाम शदएको पाइन्छ। नेपाली भार्ाका अन्य शलखित नमुनािरू 

आशदत्यमल्लको ताम्रपत्र (शि सं  (१३२१), पुण्यमल्लको ताम्रपत्र 

(शि.स १३२८), पृथ्वी मल्लको कनकपत्र (शि सं १३५६), मेशदनी 

िमाषको ताम्रपत्र (शि सं १३९२) आशद पाइन्छ। यसकालको अन्तशतर 

भास्वतीको नेपाली अनुिाद, राजा गगनीराजको यात्रा जस्ता 

पुस्तकिरू नेपालीमा अनुिाद भएको पाइन्छ।  

यसरी िमििः  नेपालको किाषली, गण्डकी र बाग्मती के्षत्रमा 

आयषभार्ाभार्ी जनिरूको प्रसार भएको देखिन्छ। किाषली के्षत्रमा 

अशघदेखि आएर बसेका िसिरूका बीचमा केिी कुमाउँ 

गढिालशतरबाट आउनेिरू र केिी तराईबाट सोझै पसे्न शमशसएर 

बसेको देिन्छ। तर िुरूमा शििेर् प्रभुत्व भने िसिरूको रिेको 

भने्न भनाइ शिद्वान्िरूको रिेको पाइन्छ। पखश्चमी के्षत्रमा 

जनसंख्याको घनत्व  कारि िस ठकुरी र बाहुनिरू पूिषशतर बढेको 

देखिन्छ। यसै समय अलाउद्दीन खिलजीले १३०३ मा शचतौरमाशथ 

आिमि गदाष सन्तान भागेर यता उता लागे। उनका भाइ 

कुम्भकिषका सन्तान कुमाऊँ आए र त्यसपशछ पाल्पा गई राज्य 

शिस्तार गरे। यसरी पूिषशतर लागेका िस बाहुनिरूको भार्ालाई 

गुरुङ्ग, मगर, तामाङ्ग, राई, शलमु्ब, नेिार आशदले िस कुर भने।  



नेपाली भार्ाको यस युगमा िामी िाचल्ल, अिोकचल्ल, 

शजतारीमल्ल, ररपुमल्ल, आशदत्यमल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वीमल्ल, 

किाषली  अञ्चलका राजािरूले आफ्नो राज्यशिस्तार गरेको देखिन्छ 

भने शििाल िस राज्य पृथ्वीमल्लपशछ टुशिएको पशन देखिन्छ। 

यसरी टुशिए पशन नेपाली भार्ाभार्ीिरू पिाडी के्षत्रमा जताततै 

फैशलन थाले र भार्ाका माध्यमबाट अिण्ड आधारिीला स्थाशपत 

गरेको देखिन्छ। 

 

माध्यकमिालीन नेपाली (१५०० देत्यख १९००सम्म) 

 

यसकाललाई नेपाली भार्ाको दोस्रो प्रचार प्रसार युग मान्न 

सशकन्छ। यस समयमा पशन भारततो शिशभन्न प्रदेिबाट पिाडी के्षत्रमा 

बसाइ सने िम सशकएको शथएन, कन्नौजबाट ब्राह्मििरू, 

राजस्थानबाट राजपूतिरू तथा कुमाउँ गडिालबाट िस-बाहुनिरू 

नेपालमा बस्न थाले। सन् १६२० मा मुगल राजा जिाँगीरले गडिाल 

कुमाउँमा आिमि गदाष धेरै िस-बाहुनिरूलाई पूशिषया र नयाँ 

आउनेिरूलाई कुमैयाँ नाम शदइयो। १६ औ ँ िताब्दीमा नेपाली 

भार्ीिरूको सङ््गख्या दु्रतगशतमा भयो। पाल्पाका राजा मुकुिसेनले 

(१५१८-१५५३) मा राज्य शिस्तार गरेपशछ नेपाली भार्ीिरू पूिी 

के्षत्रसम्म फैशलएपशछ नेपाली भार्ाले भोजपुरी, मैशथली, र भोट-बमेली 

भार्ािरूबाट प्रभाि ििि गरेको देखिन्छ। यस समयदेखि नेपाली 

भार्ा गण्डकी के्षत्रमा  मौलाउने र फटाउने अिसर पायो। शछमेकी 

भार्ािरूबाट अरबी तथा फासेली िब्दिरू पशन नेपाली भार्ा 

देखिन थाले। यस समयमा काठमाडौमंा मल्ल राजािरूले राज गथे 

अशन यिाँको मुख्य भार्ा नेिारी भएपशन मैशथली भार्ा साशिखत्यक 

भार्ा शथयो। यसबेला नेपाली भार्ाको पशन यिाँ प्रसार हँुदै भने्न कुरा 

लक्ष्मीनृशसिं मल्लको शिलालेि (शि.स १३४१) र प्रताप मल्लको 

शिलालेि  (शि.सं १६७०) बाट थािा लाग्छ। यसकालमा भाशर्कािरू 



पशन शिकाशसत हँुदै गएको पाइन्छ। लीलाम्बरको ‘अजीिषमञ्जरी’ 

िािीशिलासको ज्वरोत्पशत शचशकत्सा (शि.सं १६१६) पे्रमशनशध  पन्त को 

प्रायखश्चत प्रदीप (शि.सं १७२३), नृपश्लोकी आशद पाइन्छ। यस 

समयमा चुरा बनाएर शबिी गने मुखिम धमाषिलम्बी चुरेटािरू पशन 

नेपालको पिाडी के्षत्रशतर आश्रय शलएर बस्न थाले। शयनीिरूले उदूष-

नेपाली शमशश्रत भार्ा जन्माए। बालकृष्ण पोिरेलले यसलाई चुरेटी 

नेपाली भनेका छन्। यस समयमा नेपाली भार्ा बोल्नेिरू 

पखश्चमदेखि पूिषशतर आउनेिरू सङ््गख्या पशन बडदै गयो र पूिषमा 

बसे्न भोट शिमाली (बमेली) भार्ीिरू बीचमा सम्पकष को माध्यमको 

रूपमा नेपाली भार्ा प्रयोग हुन थाल्यो। राजा पृथ्वीनारायि िािले 

नेपाल एकीकरिको अशभयान चलाएर शििाल नेपाल रािसको शनमाषि 

गरेपशछ पखश्चम मिाकालीदेखि पूिषमा शटटा नदीसम्मका 

माशनसिरूको सम्पकष को भार्ाको रूपमा नेपली भार्ा शिस्तार भएर 

गयो। नेपाली भार्ा शििाल नेपाल रािसको प्रिासशनक भार्ाको 

रूपमा प्रयोग गररन थालेपशछ सरकारी कागज पत्र तथा सबै 

व्यििारमा नेपाली भार्ाको प्रयोग हुन थाशलयो. नेपाली भार्ीिरू 

िसाइ सने िममा दाजीशलङ्ग, आसाम, भुटान शसखक्कमशतर पुगेपशछ 

ती स्थानिरूमा पशन नेपाली भार्ाको व्यापक रूपमा प्रसार हँुदै 

गएको देखिन्छ। सन् १८२०-मा कलकत्ताको फोटष शिशलयम 

कलेजका प्राध्यापक  जे ए एटनले नेपाली भार्ाको प्रथम व्याकरि 

लेिे। भीमसेन थापाको प्रधानमन्तीत्वकालमा नेपाली सेना र 

अङ््गिेजिरूसंग सम्बन्ध बढेपशछ अङ््गिेजी िब्दिरू नेपाली भार्ामा 

आयत भएको देखिन्छ। भारतका शिशभन्न भार्ािरू माफष त् नेपालीमा 

पोतुषगाली भार्ाका िब्दिरूको पशन आगमन भएको देखिन्छ। 

प्रिासशनक के्षत्रमा अिेली- फ्राने्सली िब्दिरूको पशन प्रयोग हुन 

थालेको देखिन्छ। राजा पृथ्वीनारायम िािको शदव्योपदेि, 

िखिबल्लभ अयाषलको िास्यकदम्बको नेपाली अनुिाद (सन् 

१८७१) पृथ्वीनारायि िािको जीिनी, भानुदत्तको शितोपदेि, 

शमत्रलाभ (सन् १७७६), मुन्सीका तीन आिान, राजधमष, गीतगोशिि, 



मुद्राराक्षस, पुराि, मिाभारत तथा रामायिका अनुिाद जस्ता 

कृशतिरू लेखिए। यसबािेक सुिानि दासको पृथ्वीनारायि कशिता, 

िखििल्लभ अयाषल, उदयनि अयाषल, शिद्यारण्यकेिरी, इिीरस, 

िसन्त िमाष, िीरिाली पन्त, यदुनाथ पोिरेल रघुनाथ भट्ट आशद 

कशितािरू यसै समयका उपज हुन्। भानुभि आचायषले नेपालीमा 

रामायि लेिेर नेपाली भार्ाको लोकशप्रयता बड्दै गएको देखिन्छ। 

मोशतराम भट्टले पशन नेपाली भार्ाको उन्नशत तथा शिकासको शनखि 

सशिय रूपमा चासो देिाएको देखिन्छ। उनले नेपालीमा 

नाटकिरूको अनुिाद गरेर प्रदिषन गरेको पाइन्छ तथा पुस्तक 

पत्रपशत्रका प्रकाशित गरेको भेशटन्छ। 

 

आधुकनि नेपाली भाषा (सन् १९०१ देत्यख िालसम्म) 

 

सन् १९०१ देखि नेपाली भार्ा आधुशनककालमा प्रिेि गछष । यस 

समय नेपालबाट ‘गोरिा पत्र’ र भारतबाट गोिे िरब कागत 

प्रकाशित हुनथाल्छ। यी पशत्रकािरूकौ  प्रकािन संगै नेपाली भार्ा 

अशन साशिखत्यक लेिनमा नयाँ स्वरूप र आयाम देिापछष । यी 

समाचार प्रधान पत्रपशत्रकाले नेपाली भार्ाको सम्बद्धषन तथा 

शिकासको कायषमा मित्त्वपूिष भूशमका िेलेको देखिन्छ। भारतबाट 

‘सुिरी’, ‘माधिी’, ‘चन्द्र’, ‘गोिाषली’, ‘चखन्द्रका’, ‘जन्मभूशम’, ‘गोिाष 

संसार’ आशद पत्र-पशत्रकािरू प्रकािनमा आउन थाल्यो। नेपाली 

भार्ाको व्याकरि, िब्द भण्डारमा पररित्तषन हँुदैगयो। पठन-

पाठनको माध्यमको रूपमा सू्कल, मिाशिद्यालय अशन 

शिश्िशिद्यालयमा नेपाली भार्ा प्रयोग हुन थाल्यो। सन् १९१८ का 

जुलाई २४मा कलकत्ता शिश्िशिद्यालयले नेपाली भार्ा म्याशटसक, 

आई.ए अशन बी ए का लाशग स्वीकृशत शदएको पाइन्छ। यस कायषको 

शनखि पारसमशि प्रधानको अथक प्रयास रिेको देखिन्छ। पारसमशि 

प्रधानद्वारा सम्पाशदत ‘भारती’ पशत्रकाले नेपाली भार्ा र साशित्यको 

शिकासमा मित् कायष गरेको छ। पारसमशि प्रधान, पादरी 



गङ्गाप्रसाद प्रधानले सू्कलका शिद्याथीिरूको शनखि पाठ्य 

पुस्तकिरू तयार गरेर परोपकारी कायष गरेको पाइन्छ। भारतको 

कािीबाट शिश्िमशि आचायष दीशक्षत, लेिनाथ पौयाल आशदले 

िलन्त बशिष्कार आिोलन आरम्भ गरेर नेपाली भार्ामा खस्थरता 

ल्याए। नेपालमा गोरिा भार्ा प्रचाररिी मशमशत (पशछ नेपाली भार्ा 

प्रकाशिनी सशमशत सन् १९९३) । यस संस्थाले प्रारखम्भककालमा 

पाठ्य- पुस्तक तथा अन्य उपयोगी पुस्तकिरू प्रकािन गरेको 

देखिन्छ। कालान्तरमा यसले भार्ा र व्याकरिमा एकरूपता 

ल्याउने अशन समयको पररितषन संगै भार्ामा  देखिएका पररितषन 

तथा प्रगशतलाई मान्यता शदने  कायषिरू गरेको पाइन्छ। नेपाली भार्ा 

प्रकाशिनी सशमशतले १९३4 मा ‘नेपाली िुद्ध कसरी  लेखे्न’ प्रकािन 

ल्याए भने यसले नेपाली-अङ््गिेजी िब्दकोि पशन प्रकािनमा 

ल्याए। यता भारतमा गोिाष दुिः ि शनिारक समे्मलन (१९३२), नेपाली 

साशित्य समे्मलन (१९२४) आशद संस्थािरूले नेपाली  भार्ा र 

साशित्यको शिकास गने उल्लेिनीय  कायष सम्पन्न  गरेको देखिन्छ। 

यी संस्थािरूले पशत्रका तथा पुस्तकिरू प्राकिनमा ल्याएको 

देखिन्छ। अशिलेसम्म यी संस्थािरूले नेपाली भार्ाको सम्वद्धषन तथा 

शिकासको शनखि शिशभन्न साशिखत्यक कायषिम आयोजना गरेर 

पुस्तकिरू प्रकाशित गरेर नेपाली भार्ाको उन्नशत को शनखि शनरन्तर 

कायष गरररिेका छन्। यसै समयदेखि रेशडयो नेपाल, भारतबाट अल 

इखण्डया रेशडयो, आकाििािी िरसाङ्ग, आकाििािी गुििाटी तथा 

अन्य शिदेिी रेडयोिरूबाट नेपाली  भार्ामा समाचार तथा अन्य 

शिशिध कायषिमिरू प्रसाररत हुन थालेको देखिन्छ। नेपाली भार्ाको 

के्षत्रमा व्यापकता आएको देखिन्छ। नेपाललगायत शिदेिमा नेपाली 

भार्ाको अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनथाल्यो।  

 

नेपाली भाषामा व्यािरण लेखन 

 



 नेपाली भार्ाको शिकासमा व्याकरिमा लेखे्न िममा सिषप्रथम 

१९२० मा जे ए एटनको नेपाली भार्ाका व्याकरि (Grammar of 

Nepali Language) कलकत्ताबाट प्रकाशित भएको पाइन्छ। यस 

पुस्तक नेपील भार्ाको पशिलो  व्याकरिको रूपमा  मित्त्वपूिष 

माशनन्छ। नेपाली भार्ाको व्याकरि लेखे्न नेपाली शिद्वान््िरूमा सुब्बा 

िीरेन्द्रकेिरी अयाषल पशिलो व्यखि हुन्। उनले  सुिरी  (१९०६) 

नामक पशत्रकामा ‘बेसरी’ िीर्षकमा भार्ा-काव्य शिर्यमा सैद्धाखन्तक 

कुरािरू लेिेको पाइन्छ। राममशि आचायष दीशक्षतले नेपाली भार्ा 

सम्बन्धी धेरै कायषिरू गरेको भेशटन्छ। उनको ‘कशिता-रीशत’-मा भार्ा 

सम्बन्धी चचाष भेशटन्छ। उनी िलन्त बशिष्कारका पक्षधर पशन शथए। 

नेपाली भार्ामा जताभािी  िलन्तको प्रयोग परम्परालाई शिरोध गरी 

नेपाली भार्ामा स्थरीकरि ल्याउने मित्त्वपूिष कायष गरे। नेपाली 

व्याकरि लेिनमा जय पृथ्वीबिादुर शसंिले १९११ मा प्राकृत 

व्याकरि प्रकाशित गरे। संके्षपमा लेखिएको यो व्याकरि नेपालीमा 

लेखिएको पशिलो व्याकरि माशनन्छ। त्यसपशछ १९१२ मा शिश्िमशि 

आचायष दीशक्षतको ‘गोरिा व्याकरि बोध’ अशन राजगुरु पखण्डत 

िेमराजको ‘चखन्द्रका’ व्याकरि बोध अशन राजगुरु पखण्डत 

िेमरारजको ‘चखन्द्रका’ व्याकरि प्रकािनमा आएको देखिन्छ। 

नेपाली भार्ामा लेखिएको नेपाली भार्ाका व्याकरििरूमा सबैभिा 

शिसृ्तत रूपमा लेखिएको व्याकरिको रूपमा चखन्द्रका, गोरिा भार्ा 

व्याकरि देखिन्छ। यसमा प्राचीन तथा आधुशनक भार्ािास्त्रको 

आधारमा चचाष र व्याख्या गररएको पाइन्छ। यस व्याकरिलाई 

स्तरीय व्याकरिको रूपमा माशनन्छ। सन् १९१९ मा सोमनाथ 

शसगे्दलको ‘मध्यचखन्द्रका’ व्याकरि  (१९३४)- मा ‘लघुचखन्द्रका’ 

व्याकरि लेखिएको पाइन्छ। उसरी नै १९३७ मा गोपाल पाँडेको 

‘नेपाली रचना दपषि’, ‘ह्रस्वदीघषको सिाई’(१९४०), ‘रचना केिर’ 

(१९४३), जस्ता व्याकरि सम्बन्धी  लेखिएका पुस्किरूले नेपाली 

भार्ाको स्तरीकरि गने कायष गरे। सन् १९४३-मा प्रकाशित भएको 

हृदयचन्द्रशसंि प्रधानको ‘शचन्ह पररचय’ (१९४४), ‘िब्दिुखद्ध शिज्ञान’ 



(१९४७), पशन व्याकरि लेिन तथा नेपाली भार्ाको एकरूपताको 

लाशग मित्त्वपूिष पुस्तकिरू हुन्। यता भारतबाट व्याकरि 

लेखे्निरूमा पारसमशि प्रधानको ‘नेपाली व्याकरि’ (१९४८), ‘नेपाली 

व्याकरि भारती’(सिलेिन नगेन्द्रमशि प्रधान) (१९५६), ‘भार्ा प्रिेि 

र व्याकरि’ (१९६०) ले भारतका नेपाली भार्ी शिक्षाथीिरूलाई 

नेपाली भार्ा िुद्ध लेख्न र उच्चारि गनष धेरै सियोग पुगेको देखिन्छ। 

नेपाली भार्ाको स्तरीकरि तथा खस्थरीकरि गनषमा व्याकरि 

लेिनको आिश्यिालाई पररपूशतष गनषमा व्याकरि लेिकिरूका 

योगदान उल्लेिनीय माशनन्छ। 

 

नेपाली भाषािो कििासमा शब्दिोश कनमााणिो भूकमिा 

 

भार्ाको उन्नयन र शिकास शनखि िब्दकोि शनमाषि पशन अशत 

आिश्यक तत्त्व िो। नेपाली भार्ाको शिकासको शनखि कोिकारले 

अथक पररश्रम गरेको देखिन्छ। शिकासका गशत पशिल्याउँदै जाँदा 

प्रथम पङ््गखिमा जयपृथ्वीबिादुर शसंिको प्राकृत भार्ा कोि 

(१९११), देिीदत्त पराजुलीको नेपाली कोि (१९४२), रामचन्द्र 

ढुङ्गानाको संशक्षप्त नेपाली िब्दकोि (१९५०), बालचन्द्र िमाषको 

नेपाली िब्दकोि (१९६२), िर्षनाथ िमाष भट्टराईको बृित नेपाली 

िब्दकोि (१९६५), मिानि सापकोटाको नेपाली िब्द पररचय 

(१९७७), सूयषशििम ज्ञिाली तथा अन्य नेपाली संशक्षप्त िब्दकोि 

(१९८३), फादर शिशलयम िकष को सिी िब्द (१९९५), िगेन्द्रप्रसाद 

लुइँटेलको नेपाली प्रकृशत प्रत्यय कोि (१९९६), तथा िसन्तकुमार 

िमाषको नेपालको नेपाली िब्दसागर (२०००) आशद 

िब्दकोििरूले  नेपाली भार्ाको िैक्षशिक तथा साशिखत्यक 

प्रयोजनलाई पूशतष गररशदएको छ। नेपाली भार्ाको समुन्नशत तथा 

शिकासको शनखि यी िब्दकोििरूले ठूलो कायष गरेको छ। 

व्यखिगत रूपमा तथा सघ-संस्थागत रूपमा लेखिएका यी 

िब्दकोिले नेपाली भार्ालाई एकरूपता प्रदान गनष सक्षम बनेका 



देखिन्छन्। नेपाली भार्ा प्रकाशिनी सशमशत, नेपाली राजकीय प्रज्ञा 

प्रशतष्ठान आशद संस्थािरूको  िब्दकोि शनमाषिमा मित्त्वपूिष 

भूशमका रिेको छ। 

 

नेपाली भाषािो कििासमा पत्रपकत्रिािो योगदान 

 

नेपाली भार्ाको समुन्नत शिकास गनष नेपाली पत्र-पशत्रकािरूको ठुलो 

योगदान रिेको देखिन्छ। काठमाडौ,ं बनारस, देिरादुन, दाजीशलङ्ग, 

कालेबुङ्ग, असम आशदस्थानबाट प्रकाशित हुने पत्र-पशत्रकािरूले 

नेपाली भार्ाको स्वरूप, समस्या तथा शिकास सम्बन्धी अनेकौ ंलेि 

तथा सम्पादकीय प्रकाशित भएको देखिन्छ। यसमा नरदेि 

मोतीकृष्णद्वारा सम्पाशदत गोरिा पत्र (काठमाडौ ं १९०१) मित्त्वपूिष 

माशनन्छ। अन्य पत्र-पशत्रकािरूमा  गोिे िबर कागत (सम्पा. 

गंगाप्रसाद प्रधान १९०१), सुिरी (रशसक समाज१९०६ बनारस), 

माधिी (सम्पा. मातृका प्रसाद अशधकारी १९०८ बनारस), गोिाषली 

(सम्पा. सूयषशििम ज्ञिाली १९१५ बनारस), चखन्द्रका (सम्पा. 

पारसमशि प्रधान १९१७ दाजीशलङ्ग), जन्मभूशम (सम्पा. सूयषशििम 

ज्ञिाली १९१५ बनारस), गोिष संसार (सम्पा. ठाकुर चिनशसंि १९२८ 

देिरादुन), नेपाली साशित्य समे्मलन पशत्रका (सम्पा पद्मप्रसाद प्रधान, 

१९३१, दाजीशलङ्ग), िारदा (सम्पा. ऋखद्धबिादुर मल्ल, १९३४, 

काठमाडौ)ं, उदय (सम्पा. लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा १९४७ बनारस), 

साशित्यस्रोत (सम्पा. हृदयचन्द्रशसंि प्रधान १९४७ काठमाडौ)ं, भारती 

(सम्पा. पारसमशि प्रधान १९४९, दाजीशलङ्ग) आशद पुराना 

पत्रपशत्रकािरूको मित्त्वपूिष योगदान रिेको पाइन्छ।  

 

नेपाली भाषािो कििासमा संघ संस्थािरूिो योगदान 

 

नेपाली भार्ाको उत्थानमा नेपाली संघ संस्थािरूको मित्त्वपूिष 

भूशमका देखिन्छ। यस्ता संघ संस्थािरू सरकारी तथा गैरसरकारी 



रूपमा स्थाशपत भएर नेपाली भार्ाको शिकासलाई टेिा शदने कायष 

गरेको देखिन्छ। यस्ता उल्लेिनीय  संस्थािरूमा मिानि 

सापकोटाद्वारा नेपाली भार्ा प्रचारक संघ (सन् १९५१), कलममशि 

दीशक्षतद्वारा मदन पुरस्कार गुठी (१९५५), रायल नेपाली एकादमी 

(नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रशतष्ठान १९५७), नेपाली साशित्य संस्थान 

(१९६२), साझा प्रकािन (१९६४), साशित््क पत्रकार संघ (१९७२),  

मुख्य छन्।  यसबािेक नेपालमा स्थापना भएका अशतररि 

संस्थानिरू शछन्नलता गीत पुरस्कार गुठी, लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा 

संस्थान, बालकृष्ण सम फाउने्डसन, बासुदेि लुइँटेल पुरस्कार गुठी, 

बगर फाउने्डसन, जस्ता  थुपै्र संस्थानिरूले  नेपाली भार्ाका 

उन्नशतको कायषमा तत्परता देिाइरिेका छन्।  यता भारतमा, नेपाली 

साशित्य समे्मलन्, नेपाली भार्ा अध्ययन सशमशत, नेपाली भार्ा प्रचार 

सशमशत, गोिाष लाइबे्ररी, भार्ा सशमशत आशद संस्थाले नेपाली भार्ाको 

उन्नयनमा धेरै मित्त्वपूिष कायष गरररिेका छन्। यसका अशतररखि 

दाजीशलङ्ग, शसखक्कम, डुिसष, आसाम, मेघालय मशिपुर, बनारस, 

देिरादुन कलकत्ता आशद स्थानिरूमा धेरै संघ-संस्थािरू स्थापना 

भएर नेपाली भार्ालाई अशघ  बडाइरिेका छन्। नेपाली भार्ा तथा 

साशित्यको सम्वद्धषन र संरक्षिका शनखि भारतबाट सरकारी स्तरमा 

शदल्ली अकादमी पुरस्कार तथा पखश्चम बंगाल राज्य स्तरमा भानु 

पुरस्कार प्रदान गररन्छ।  

 

नेपाली भाषािो कििासमा सञ्चार माध्यमिो भूकमिा 

 

भार्ाको उन्नशत र शिकासको शनखि सञ्चार माध्यम प्रमुि िो रेशडयो 

तथा टेशलशभजन अशन चलशचत्रद्वारा भार्ा प्रचार र प्रसार गनष ठूलो 

सियोग पुग्दछ।  ितषमान् समयमा रेशडयो प्रसारिमा अनेकौ ंरेशडयो, 

एफ एमिरूको नेपाल तथा भारतमा स्थापना भएको छ- रेशडयो 

सगरमाथा एफ एम काखन्तपुर एफ एम, के टी. भी एफ एम, मेटस ो एफ 

एम, पोिरा एफ एम, माछापुच्छस े  एफ एम, मेटस ो एफ एम, अन्नपुिष 



एफ एम, सेलेशसयन रेशडयो,  एफ एम ९९ एफ एम आशदको 

प्रसारिबाट भार्ाको प्रसार-प्रचारमा ठूलो  सियोग पुगेको देखिन्छ। 

सञ्चार माध्यममा टेशलशभजनमा ितषमान् समयमा अनेकौ ं टेशलशभजन 

च्यानलिरूले नेपाली भार्ामा कायषिम प्रसार गरर नेपाली भार्ाको 

प्रचार गने कायष गरेरिेको देखिन्छ। यसबािेक च्यानल नेपाल, इमेज 

मेटस ो, काखन्तपुर टेशलशभजन, नेपाल-१, एस के लाइि, शिमाली 

च्यानल, डी.टी च्यानल, शटटा रंगीत च्यानल आशद छन्। यसबािेक 

भारत तथा नेपालबाट शनशमषत चलशचत्रिरूले पशन नेपाली भार्ाको 

उन्नशतका शनखि कायष गरररिेका छन् तथा जनमानसमा नेपाली 

भार्ालाई पुऱ््याउने र प्रयोग प्रचलनलाई अशघ बढाउने कायष शनरन्तर 

जारी छ। आजको िैज्ञाशनक तकनीशक युगमा सञ्चार प्रशिशधिरूले 

पशन नेपाली भार्ालाई ठुलो प्रभाि पारेको छ। फलस्वरूप नेपाली 

भार्ाले पशन अन्य भार्ािरूले जसै्त कमु्पटर तथा सामाशजक 

सञ्जालका प्रयोगद्वारा भार्ालाई शिस्तार गने सुअिसर प्राप्त गरेको 

छ। ितषमान् समयमा आइपुग्दा नेपाली भार्ा शिश्िस्तरीय सञ्चार 

माध्यमका शनखि प्रयोग भइरिेको पाइन्छ। सामाशजक सञ्जालका 

माध्यमबाट दैशनक समाचार पत्रिरू पशन पठन गने सुशिधािरू 

उपलब्ध छ। सामाशजक सञ्जालका रूपमा युपटु्यब, इटािाम, 

टुइटर, गुगल आशदमा प्रयोग गररने प्रमुि भार्ािरू मधे्य एउटा 

भार्ाका रूपमा नेपाली भार्ा देखिएको छ।  

 आधुशनक कालमा नेपाली भार्ाको प्रचार प्रसार नेपाल 

भारतलगायत शिश्िका शिशभन्न देििरू जिाँ नेपाली भार्ीिरू छन् 

त्यिी स्थानिरूमा नेपाली भार्ा तथा साशित्यका शनखि अनेकौ ं

प्रयासिरू भइरिेका छन्। नेपाली भार्ामा शिश्िस्तरीय रचनािरू 

प्रकाशित भइरिेको पाइन्छ। नेपाली भार्ाको व्याकरिमा पशन 

मानक रूप र खस्थरता आइरिेको छ। स्वदेिी तथा शिदेिी भार्ाको 

सम्पकष मा आउँदा नेपाली भार्ाको िब्द भण्डार पशन समृद्धिाली 

भएर गएको देखिन्छ। प्राशिशधक, प्रिासशनक तथा पाररभाशर्क 

िब्दकोििरूको शनमाषि पशन प्रिस्त मात्रामा भइरिेको देखिन्छ। 



यसरी ितषमान् समयमा आइपुग्दा चौतफी शिकास भएको मान्न 

सशकन्छ। 

 

कनष्कषा 

 पखश्चम नेपालको शसञ्जाबाट आरम्भ भएको नेपाली भार्ा 

ितषमान् समय सम्ममा एउटा मानक भार्ाको रूपमा शिश्ि पररशचत 

भएको देखिन्छ। ितषमान् समयमा नेपाली भार्ालाई लेख्य र कथ्य 

दुिै आधारमा िेनष सशकन्छ। लेख्य रूपमा आधुशनक नेपाली भार्ा 

अनेकताबाट एकरूपताशतर अगाशड बढेको पाइन्छ भने कथ्य रूपमा 

चाशिँ यसका स्थानीय अनेकौ ं भेदोपभेद रशिआएको छ। लेख्य 

नेपाली भार्ा तीनै अनेकौ भेदिरू मधे्य एक भेद िा मूल एउटा 

भाशर्काको स्तरीकृत मानकीकृत रूप िो। लेख्य नेपाली भार्ाको 

आधुशनक रूपलाई खस्थररकरि र मानकीकरि गने कायषमा शिशभन्न 

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािरूको योगदान मित्त्वपूिष छ। यस 

अशतररि नेपाली भार्ाको शिकासको के्षत्रमा पत्र-पशत्रका तथा 

पुस्तक प्रकािन, शिक्षाका के्षत्रमा शिस्तार, संघ-संस्थानिरूका 

स्थापना, सञ्चार व्यिस्था, व्याकरि तथा कोििरूका शनमाषि, 

भाशर्क आिोलन तथा अशभयान आशद कायषिरूले मित्त्वपूिष 

भूशमका शनिाषि गरेको पाइन्छ। युरोप अमेररका, अिस ेशलया, क्यानाडा, 

िङ्गकङ्ग, म्यानमार, भुटान तथा शिश्िका धेरै देििरूमा नेपाली 

भार्ामा भाशर्क तथा सांसृ्कशतका शियाकलापिरू सम्पन्न भइरिेको 

देखिन्छ। यसबािेक भार्ाशिज्ञानका के्षत्रमा आज नेपाली भार्ा शिश्ि 

भार्ाशिज्ञान र मिासभािरूमा आफ्नो छुटै्ट स्थान सुरशक्षत राख्न 

सफल बनेको देखिन्छ। शिश्िकै भार्ा तथ्याङ्कअनुसार ििाका 

आधारमा नेपाली भार्ा ५७ स्थानमा रिेको पाइन्छ। 

 

 

नेपाली भार्ाको मूल स्रोत भारोपेली भार्ा  पररिारलाई माशनन्छ। 

भारोपेली पररिारको सतम् िगष अन्तगषत आधुशनक आयष भार्ािरूमा 



नेपाली पशन एउटा िो। यसको माऊ भार्ा संसृ्कत िो। प्रते्यक व्यखि 

बोलाइको लिज, पारा शभनै्न हुन्छ, जसलाई व्यखिबोली भशनन्छ। 

समय र स्थानका अन्तरालमा एउटै भार्ाका थुपै्र भाशर्का भेद 

हुन्छन्- दाजीशलङे्ग बोली र नेपाल बसे्न नेपालीिरूमा जुन भेद देिा 

पदषछ त्यिी भाशर्का िो। जुन भार्ामा साशित्य, कोि आशद लेखिन्छ 

त्यो स्वतिः  मानक भार्ा हुनजान्छ।  

 

 

नेपाली भार्ा शििी, पञ्जाबी, गुजराती, मराठी, मैथली आशद भार्ा 

जसै्त  एक आधुशनक आयष भार्ा िो। शििमको दिौ ंिताब्दीपशछको 

समय आधुशनक आयषभार्ाको समय भएकोले र नेपाली भार्ाको ११ 

औ ं िताब्दीताकाको शलखित रूप भएकोले शििमको दिौ ं

िताब्दीदेशक नै नेपाली भार्ा अप्रभंि भार्ाबाट शिकशसत भई 

बोलचालका रूपमा देिापनष थालेको कुरा अनुमान गनष सशकन्छ। 

 

भार्ा शिद् सुनीशतकुमार चटजीले नेपालीलगायत समस्त पिाडी 

िगषका भार्ािरू िस प्राकृत  र त्यसबाट शिकशसत िस अपभं्रिबाट 

जने्मका भार्ा मानेका छन् ।  नेपालमा शलच्छिीकालको अन्त र 

मल्लकालको उदयपशछ नै नेपाली भार्ा जने्मको िो। िस राज्यको 

शिकास र शिस्तारसँगसँगै तत्कालीन समयमा  िस भार्ा भशनएको 

आजको नेपाली भार्ाको पशन शिकास र शिस्तार हुन थाल्यो। 

 

अिोकचल्लको हुम्लामा प्राप्त ताम्रपत्र (शि.सं १३१२) को भार्ा नै 

आजसम्म पाइएको नेपालीको प्राचीन  भाशर्क रूप िो। यसभिा  

पशन अशघ शि.सं १०३८ को दामुपालको  अशभलेि  शि.सं ११४६ को 

शसञ्जाका राजा सङ््गिाममल्लको डुिाकोट अशभलेि  र शि.सं २५४ 

को भारशििमल्लको अशभलेिको भार्ा पशन नेपाली नै छ। तैपशन 

यी अशभलेििरूको समयबारे प्रामाशिक रूपमा पुशि भइनसकेको 

हुनाले अिोकचल्लको उि अशभलेिलाई नै प्राचीनतम मानु्नपने 



देखिन्छ। 

 

आधुशनक नेपाली भार्ा शिक्षा, सञ्चार, प्रकािन र सरकारी 

शनकायको आशधकारररक मान्यताप्राप्त माध्यम बन्न थालेपशछ कोि 

तथा व्याकरिको लेिन, पाठ्यिम तथा पाठ्यसामिीको शिकास 

तीब्र रूपमा भयो। शिशभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-

संस्थािरूले लेख्य नेपाली भार्ाको आधुशनक रूपलाई खस्थरीकरि र 

मानकीकरि गने कायषमा ठूलो योगदान शदँदै आएका छन्। 

 

आधुशनक कालको नेपाली भार्ालाई लेख्य तथा कथ्य दुिै आधारमा 

िेनुष पदषछ। लेख्य रूपमा आधुशनक नेपाली भार्ा आधुशनकताबाट 

एकरूपताशतर अगाशड बढेको पाइन्छ भने कथ्य रूपमा चाशिँ यसका 

स्थानीय अनेकौ ं भेदोपभेद रशिआएका  छन्। लेख्य नेपाली भार्ा 

शतनै अनेकौ ं भेदमधे्यको एक भेद िा मूलतिः  एउटा भाशर्काको 

स्तरीकृत-मानकीकृत रूप िो।  

 

रचना लेखन 

कुनै व्यखिले आफ्नो ज्ञानको आधारमा औ कुनै सिायता शबना 

गरेको नयाँ ििषन जो छुटै्ट तथा मौशलक हुन्छ त्यसलाई रचना लेिन 

भशनन्छ । रचना लेिनको कुनै शनखश्चत स्वरूप हँुदैन तर पारम्पररक 

लेिन भिा यो छुटै्ट हुन्छ । रचना लेिनमा आफ्नो कल्पनािखि र 

रचनात्मकता द्वारा शिचार र भाि अशभव्यि गररन्छ । रचना लेिन 

धेरै प्रकारको रिेको छ –कथा, उपन्यास, कशिता, शनबन्ध, फुट्कर 

रचना, नाटकको सिभषमा संिाद लेिन आशद जुनै पशन मौशलक 

रचना रचनात्मक लेिन िो । रचना लेिनमा सृजनिीलता हुन 

आिश्यक छ ।   



 

चलकचत्र: 

https://youtu.be/2Xca2l-EUZA 

https://youtu.be/rYtR4RtVERE 

https://youtu.be/7CcyJ7tHEOk 

https://youtu.be/7CcyJ7tHEOk 

चलकचत्रिो इकतिास 

https://youtu.be/dZjRdURkmlo 

 

जुनेली रेखािो किश्लेषणात्मि अध्ययन  

 

जुनेली रेखा उपन्यासिो किश््लेषणात्मि अध्ययन 

सन् १८१६ -को सुगौली र १८१७ -को शततशलया सखन्धपशछ दाजीशलङ्गमा 

अङ््गिेजिरूको आशधपत्य आरम्भ हुन्छ। अङ््गिेजद्वारा थाशलएको शचया 

िेतीले पशन यिाँको जनसङ््गख्या िृखद्ध भएको देखिन्छ।  यसै त यस पिाडी 

के्षत्रमा आउनेिरूका िममा अङ््गिेजिरू मात्र शथएनन्। यिाँ आउने 

िसिरूको चचाष सातौ ँ िताब्दीमा लेखिएको मािा णे्डय पुराणमा पशन 

उल्लेि पाइन्छ। शटटाका बगर बगर शिँड्दै पिाड उके्लका िसिरूका 

इशतिासबारे शियसषनले भारतीय भाषािरूिो सिेक्षण िन्थ ४ पाठ ९- एिं 

बालकृष्ण पोिरेलले आफ्नो पुस्तक पाँच सय िषा -मा उल्लेि गरेका छन्। 

बालकृष्ण पोिरेल लेख्छन्-“मिाभारतमा युशधष्शठरलाई कोिेली ल्याउने 

राजािरूमा मेरू र मिार पिषतमाझ भएर बगे्न िैलोदा नदीनेर राज गने िस, 

पारद, कुशलि र तंगमिरूको उल्लेि छ। िैलोदा नदी पश््शचमी भोटमा पने 

https://youtu.be/2Xca2l-EUZA
https://youtu.be/rYtR4RtVERE
https://youtu.be/7CcyJ7tHEOk
https://youtu.be/7CcyJ7tHEOk
https://youtu.be/dZjRdURkmlo


अड्कल काशटएको छ। यसले शिमालको पश््शचमी थलो िसिरूको  

शनिासस्थलका रूपमा रिेको चचाष शनकै पशिला आइसकेको 

बताउँछ।”िसिरू नेपालीका पूिषज रिेका हुनाले नेपालीिरूको दाजीशलङ्ग 

र शसखक्कममा आगमन धेरै अशघ नै भइसकेको कुरा प्रष्ट हँुदछ। नेपालीिरू 

यस के्षत्रमा बसोबास गने कालिमबारे लेखिएका र भेशटएका तथ्यलाई 

केलाउँदा टी डब््लयु क्लकष का भनाइअनुसार अठारौ ँ िताब्दीमा नेपाली 

भार्ाको प्रयोग शसखक्कममा भएको तथ्य पाइन्छ। पातलै जनसङ््गख्या भए पशन 

नेपालीिरूका बसोबासको इशतिास अङ््गिेजिरूका आगमनभिा धेरै 

अशघको र पुरानो िो। यद्यशप शिश््िशिख्यात शचया िेतीको नाममा शिदेिी मुद्रा 

आजषन गने अङ््गिेजिरूले िट््टाबािरको शनयम बनाएर यिाँकै मूल 

बाशसिािरूमाशथ आतङ्क सृष्शट गरेको इशतिास धेरै पुरानो िोइन। दुई सय 

िर्षभिा धेर भारतलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राखे्न अङ््गिेजिरूले भारतमा मोटर 

मागषसशित रेलमागषको पशन शबस्तार गरे। सैशनक छाउनी, मनोरञ्जनका शनखि 

क्लब, शथएटर,बाइस्कोप आशदको स्थापना गरेर मुगल साम्राज्यले ध्वस्त 

पारेका भारतको शिकराल रूपलाई आधुशनकीकरि र निीनीकरि गने पशन 

अङ््गिेज नै हुन्। यसका साथै अङ््गिेजी माध्यमको िैशक्षक पररपाटीको घडेरी 

शनमाषि गने अङ््गिेजले आधुशनक शिक्षाको उज्यालो पाटो यिाँका 

जनजीिनलाई देिाएका हुन्। 

दाजीशलङ्गमा शसद्राबुङ्ग जल शिद्युत पररयोजना स्थाशपत भएपशछ 

एशसयामा नै पशिलोचोशट शबजुलीबत्ती बल्ने ठाउँ दाजीशलङ्ग िो। रेलमागष 

स्थाशपत गदाष औले ज्वरोका कारि धेरै सङ््गख्यामा श्रशमक र अङ््गिेज 

अशधकारीको मृतु्य भयो। उपचारका शनखि दाजीशलङ्गको मङ््गपूमा कुइनेनको 

िेती थाशलयो। यसले पशन शब्रशटसकालीन इशतिासमा दाजीशलङ्गको छुट््टै 

मित्त्व रिेको दिाषउँछ। एकाशतर आधुशनकताको उज्यालो अकाषशतर यसका 

नाममा कैञौ श्रशमकमाशथ अङ््गिेजद्वारा गररएका अत्याचार, अनाचार र 

दुराचारको गिन रूपी अँध्यारो पाटो देखिएको छ, जुन कुरालाई जनसमक्ष 

उदाङ्गो पानष उपन्यासकार सुिासले सिो प्रयास गरेका छन्। यथाथषिादी 

भािधारामा आधाररत प्रसु्तत उपन्यासमा शब्रशटस साम्राज्यमा शििेर्तिः  



शचयाबारीका शनधषन श्रशमकिरूमा इट इखन्डया कम्पनीका िासकिरूले 

गरेको अत्याचार र मनपरीपनको आलो शचत्र पाइन्छ। शिर्यिसु्तका रूपमा 

रिेको ‘िट््टाबािर’ प्रथा यस उपन्यासको मित्त्वपूिष पाटो िो। दुई सय 

िर्षभिा धेर भारतलाई आफ्ना अधीनमा राखे्न अङ््गिेज िासकिरूले  यस 

अञ्चलमा शचया उत्पादन गनष थाल्छन्। शचयािेती कम्पनी सरकारका शनखि 

नौलो पररयोजना शथयो। शचयाका बुट््टामा सुन-चाँदी शटप्न भनी आएका सोझा 

श्रशमकिरूले अन्याय, अत्याचार र िोर्िको िज्रपात पशन उशत्तकै रूपमा 

झेल्नुपछष  भने्न कल्पना समेत गरेका शथएनन्। कम्पनी सरकारको आदेि नै 

शिशध शथयो, आदेिको प्रशतउत्तर शथएन। शनमुिा श्रशमकिरूका शनखि 

अशधकार भने्न केिी हँुदैन शथयो। कमानका तरुिीबरुिीिरू दुराचारी 

प्रबन्धकिरूका िासनाको शिकार हुने्थ। साम, दाम, दण्ड र भेदका शिकार 

भएका ितभागीिरू, गाँसबास लुशटएका सिषिारािरूको ममषभेदी 

आतषनादका यथाथषलाई उपन्यासकार सुिासले आफ्नो शिर्यिसु्त बनाएका 

छन्। उपन्यासशभत्रको शिदीिष यथाथष कथाभिा धेरै इशतिास प्रतीत हुन्छ। 

कलात्मकताका कसीमा बाँशधएको यस कृशतलाई तुलनात्मक रूपमा अरू 

यथाथषिादी उपन्यासिरूभिा शिशिष्ट स्थान ओगटेको मान्न सशकन्छ। 

ऐशतिाशसक सत्यलाई कलात्मक मूतषता प्रदान गने समकालीन अन्य 

उपन्यासभिा शभनै्न स्थान जुनेली रेखाको छ। उपन्यासकार स्वयंले 

प्राक्कथनमा उक्थ््त सत्यको उद्घाटन गरेका छन्- ‘यो ऐशतिाशसक सत्य िो। 

केिल शतनलाई एकत्र पारेर सृजना गरेको यो कथा मात्र काल्पशनक िो।’ 

तत्कालीन शब्रशटस साम्राज्यको िोर्ि र मनपरीपनको जल्दाबल्दा 

उदािरििरूलाई समेटेर लेखिएको उपन्यास जुनेली रेखा िो। ६३ पृष्ठमा 

मात्र टुशङ्गएको प्रसु्तत उपन्यासलाई जम्मा १४ िटा अध्यायमा शिभाजन 

गररएको पाइन्छ। यसैले प्रसु्तत उपन्यासलाई लघु उपन्यास भनु्न नै उपयुक्थ््त 

देखिन्छ। उपन्यासको अध्याय पररितषनसँगै कथामा पशन कथानक पररितषन 

पाइने हुनाले पाठकका कौतुिललाई घटना-शिरामले कथामा िशिषत घटनाबारे 

घोररएर पुनिः  अिलोकन गनष बाध्य बनाएका छन्।  उपन्यासमा कम्पनी 

सरकारका  शचया उद्योगमा काम गने शनम्निगीय श्रशमकिरूको यथाथष शचत्रि 



गनष उपन्यासकार सक्षम देखिन्छन्। अङ््गिेज प्रबन्धकिरूको दमन र 

अत्याचारले प्रताशडत शचयाबारीका कुल्ली, चौकीदार, श्रशमकिरूमाशथ 

गररएको िोर्िको सङ््गलो शचत्रिले उपन्यास प्रभािकारी र चोशटलो बन्न 

पुगेको देखिन्छ। उपन्यासमा उल्लेि गररएको ‘िट््टाबािर’ प्रथा नै 

उपन्यासको मेरुदण्ड प्रतीत हुन्छ। त्यस समय ‘िट््टाबािर’ दाजीशलङ्ग, डुिसष 

र तराई अञ्चलअन्तगषत रिेका शचयाकमानका श्रशमकिरूमाशथ प्रयोग गररने 

साहै्र अन्यायपूिष दण्डमूलक प्रथा शथयो। डुिसष, तराई र दाजीशलङ्ग भेगमा 

‘िट््टाबािर’ प्रथाको अथष एउटै शथयो- कामबाट िारेज गरी बेदिल गनुष।७१  

यस्ता अमानिीय दण्डका कारि सपररिार लिेशटनपने खस्थशत प्रते्यक 

शचयाकमानका श्रशमकिरूले भोग्न परररिेको शथयो। यशत मात्र नभई 

सािेबिरूले तरुिीबरुिीिरूलाई आफ्नो रिौटी ठाने्थ। डराएर, धम्काएर, 

लोभ देिाएर पशन कमानका चेलीमाशथ मानशसक र िारीररक अन्याय गनष 

शिखककचाउँदैनथे। तत्कालीन प्रबन्धकिरूका अत्याचारलाई उपन्यासकारले 

प्रसु्तत उपन्यासमा ममषस्पिी ढङ््ग्गमा प्रसु्तत गरेका छन्। अकाषपट््शट 

आशथषक दुरािस्थाका कारि त्यिाँका श्रशमकिगष अत्यन्त व्यि देखिएका छन्। 

उपन्यासभरर नै आकुल व्याकुल, भय र शचन्ताले िस्त समाजका शचत्रिले 

अङ््गिेज साम्राज्य र शयनीिरूको शिस्तारिादी नीशतप्रशत पाठकमा रोर् उत्पन्न 

गराउँदछ। उपन्यासकार  स्वयंमा  देखिएको  पीडाचाशिँकेिल  ‘िट््टाबािर’ 

शनयमको मात्र नभई िामाञ्चल र नगराञ्चलमा बसोबास गने समू्पिष गररब र 

शनमुिा, शचयाबारीकाश्रशमक, गाढािान र कुल्ली आशदले पाएका पीडाकै 

प्रशतफल िो। 

यसरी जुनेली रेिाको िातािरि अत्यन्त कारूशिक र पीडाप्रद रिेको 

छ। शब्रशटस उपशनिेििादी सरकारका िासनलाई सोलोडोलो रूपमा 

उपन्यासशभत्र समेशटएको पाइन्छ। सामाशजक जीिनको यथाथष अङ्कनका 

प्रसु्तशतले उपन्यास प्रभाियुक्थ््त देखिन्छ। दाजीशलङ्गको प्राकृशतक ििषनलाई 

पशन उपन्यासमा साक्षात्कार गराइएको देखिन्छ। दाजीशलङ्ग र यसका 

शनकटिती के्षत्रका स्वत्वलाई प्रकट गररएको यस उपन्यासमा स्थानीय रङ्गको 



टट्कारो छाप पाइन्छ, यसलाई पुष्शट गनष लेिकले पयाषिरिबारे एक ठाउँ 

लेिेका छन्-  

‘यथाथषिादमा आधाररत यो उपन्यासको पृष्ठभूशममा 

भारतअन्तगषत शटटा नदीबाट पश््शचममा पने शिसृ्तत 

उपशनिेिको शचयाबारी, एउटा काल्पशनक बाटो एिं अिशध पछष  

शब्रशटसको बल्दो युग अथाषत् इखण्डया बनाम् भारतिर्ष स्वतन्त्र 

हुनुभिा शनकै िर्षअशघ। यस उसले यस उपन्यासका दृश्य छन् 

उशिलेका, अशिलेका िोइनन्, अशन यसमा घटनािरू जशत छन् 

ती आफ्नै कानले सुनेका, आफ्नै आँिाले देिेका, आफ्नै 

छात्तीले अनुभि गरेका, कुनै पशन असम्भि शथएन। यो 

ऐशतिाशसक सत्य िो। केिल शतनलाई एकत्र पारेर सृजना गरेको 

यो कथा मात्र काल्पशनक िो।’ 

उपन्यासमा मेकी कमान (काल्पशनक), दाजीशलङ्ग रेल्िे टेसन, 

सोल्जर बोडष आशदका ििषनले दृश्यशिम्ब आँिाअशघ झुखण्डरिन्छ। 

उपन्यासमा िशिषत धेरैजसो नाउँ काल्पशनक छन् तर ती ठाउँ, कायाषलयिरू 

यथाथषमा दाजीशलङ्ग िररपरर अिखस्थत शथए भनेर लेिक आफैले प्राक्कथनमा 

लेिेका छन्-  

‘यसमा संकेत गररएका मेकी कमान, िेली कमान र सेती िोला 

मानशचत्रमा िोजे पाइँदैन, ती काल्पशनक हुन्, तर मेकी 

कमानलाई उस बेलाका शचयाकमानिरूको एउटा प्रतीक सम्झे 

शकशञ्चत् तु्रशट हँुदैन। भारत स्वाधीन भएपशछ मुलुक भररको बाटा-

घाटा, गाउँ-ठाउँ, साँघु-सेतु तथा याित् प्रशतष्ठान आशदको 

एकपटक फेरर िारन गररशदने बाढी चल्यो। त्यसैको फलस्वरूप 

यो पुस्तकमा समािेि गररएको सोल्जसष क्लब, रेड-िस औ 

शजल्ला पररर्द् शबशल्डङ्गमा पररित भएको िो। उसरी नै 

कमशिषयल रोडनेिरू रोडमा,शथएटर रोड डाक्टर एस. एम. दास 

रोडमा, प्लाजा शसनेमा चाशिँ अगािै ररंक शसनेमा भइसकेको शथयो। 



दाजीशलङ्गको रेल टेिनलाई िेदाष यसले प्राचीनता कायम रािेको 

झल्कन्थ्यो। यो बुझ्न गाह्रो पदैन शकनभने त्यसको एउटा िािा 

रेल्िे-मालगोदाम, जजष बजारमा अझ पशन छँदैछ।’  

यसरी उपयुषक्थ््त पररदृश्यको जानकारी शदएर उपन्यासशभत्रका 

स्थानिरूको ऐशतिाशसक यथाथषलाई स्थाशपत गनषचािेको देखिन्छ। सामाशजक 

जीिनको यथाथष अङ्कन गररएको यस उपन्यासमा दाजीशलङ्गका स्वत्वलाई 

प्रकट गनषिोजेको देखिन्छ। यस अशतररक्थ््त स्थानीय रङ््गगका समािेिले 

उपन्यास अझ चिशकलो बन्नपुगेको छ।  उपन्यासमा बडा सािेब र उसको 

मनपरीपन, शब्रशटस साम्राज्यको अन्याय, अत्याचार र िोर्ि प्रतीकका रूपमा 

रिेको देखिन्छ। उपन्यासमा दाजीशलङ्गको रेल्िे टेसन, सोल्जसष बोडष, 

मेिेञ्जी रोड, प्लाजा शसनेमा आशदका दृश्यझल्कोले शब्रशटस िासन अधीनस्थ 

पुरानो दाजीशलङ्गको समू्पिष शिम्ब सग्लो रूपमा खिँशचएको छ। केिी 

उदािरि-  

“त्यस बेला टेिनबाट फलामे घिा लगातार ट्याङ्ग-ट्याङ्ग, 

ध्वाङ्ग-ध्वाङ्ग.... बजेको आिाज आयो। डाकगाडी आउने 

समयको यसले सूचना शदएको शथयो। ररक्सािालािरू जऱ््याक-

जुरूक् उठे अशन पोल्टाबाट मैशलसकेको रूमालिरू शनकालेर 

ररक्सा र डण्डीिरू पुछपाछ गनषथाले। एकशछनमा रेलको 

इशञ्जनबाट शनसे्कको खिररलो शसटी सुशनयो औ दशक्षिशतरको 

घुिीमा धुिाँको  मुिो अकाशसएको देखियो।” 

उपयषक्थ््त उदािरिमा िशिषत शब्रशटस अधीनस्त दाजीशलङ्गमा रेल, 

ररक्सािरूको आिागमन आशदले शब्रशटसिरूको शिस्तारिादी, धनताखन्त्रक 

नीशत याखन्त्रक सभ्यताका मोिको प्रतीकका रूपमा देखिएको छ। 

यस अशतरक्थ््त सुिासको थप शििेर्ता भनेको उनको भार्ा पशन िो। 

उनी लोकशप्रय हुनुको एउटा कारि सरल भाशर्क प्रयोगले पशन िो। पात्र 

सुिाउँशदलो भार्ाका प्रयोगले पाठकलाई पठनमोिशतर तानेर लैजान्छ। 

उपन्यासमा शनम्निगीय पात्रिरूले बोल्ने सरल र िाम्य भार्ाका प्रयोगले 



उपन्यासलाई जीिन्त बनाइशदएको छ। उपन्यासमा पात्रिरूको िाम्य 

िब्दप्रयोग र संिादले खस्थशतका यथाथषलाई अझ टट्कारो पाराले बुशनशदएको 

छ।   तर  कशतपय  ठाउँमा  न्यायलाई  शनयाँ  भने्न पात्रका मुिबाट पशन पु्रफ, 

अपील, अडर, शडसशमस, इन्सल्ट जस्ता अङ््गिेजी िब्दिरूको स्पष्ट 

प्रयोगले पात्र र उसका जीिन शनिषिनका िमलाई तादातम्य शदन 

भङ्गाशलएको जस्तो देखिन्छ। उदािरिस्वरूप तलका िाक्यलाई िेरौ-ँ  

‘यिी िो शनयाँ? एउटाले पोल लायो, अकोलाई बोल्ने मौका 

नशदई सजायको अडषर झायो। कोटष-कचिरीमा पशन दुईशतरको 

गिािी सुनी िकीलिरूले ऐन देिाइ शदएर, बोलेर, लडेर िो भने्न 

पु्रफ पाएपशछ मात्र शिचार हुन्छ, सजाय हुन्छ शक शडसशमस हुन्छ 

भएन अपील गनषसक्थ्छ।’ 

उपन्यासकार आफै सरल व्यक्थ््शत हुनाले उनका भार्ामा व्यक्थ््शतत्वको 

छाप प्रत्यक्ष देिापदषछ। उनले आफ्ना कृशतिरूमा खक्लष्ट िब्दिरूको प्रयोग 

गरेर आफ्नो शिद्वता देिाउन चािेका छैनन्। सरल भार्ाको प्रयोग नै उनको 

िैशिष्ट िो। िामीि के्षत्रका अल्पशिशक्षत अथिा अशिशक्षत, शनम्निगीय 

पात्रिरूलाई पररिेि सुिाउँदो भार्ाको प्रयोग गनषलाएका छन्। उपन्यासमा 

प्रयुक्थ््त भार्ासम्बन्धी उपन्यासकार आफैले लेख्छन्-  

‘पूिष मुगलानमा बसाई सरेर बसोबासो गने माशनसिरूमधे्य केिल पाँच 

प्रशतित मात्रको नेपाली नै मातृभार्ा हुनाले शतनले झरो नेपाली बोल्थे, 

तर बहुसंख्यक पञ्चानबे्व प्रशतित शिशभन्न जातका हुनाले आफू बीचमा 

आफ्नो–आफ्नो बोली बोल्थे। नेपाली भार्ा जनसाधारिले बोल्ने 

िाली एउटा सम्बन्धिाचक माध्यम बनेको शथयो। यिी सम्झेर शतनले 

कुराकानी गरेका ठाउँमा व्याकरिशसद्ध भार्ा नचलाएर जनसाधारिले 

आफ्ना व्यििारमा प्रयोग गने भार्ा प्रायिः  जस्ताको त्यसै्त राखे्न चेष्टा 

गररएकोछ।’ 



 ‘जुनेली रेिा’-मा प्रयोग गररएका आइमे (आइमाइ), शतमेरू 

(शतमीिरू), एखिमा जस्ता िब्दिरू तथा कुराकानी बािेक अन्यत्र प्रयोग 

गररएका कमरा (कोठा), 

नकुर (चाकर), प्याला-शपररच, डेक्ची (देक्ची), चोचें (संुगुर), ठूलो िसी 

(गोरु), औरत-मरद जस्ता कथ्य िब्दिरू दाजीशलङ्गमा चलनचल्तीमा रिेका 

िब्द हुन्। स्थानीय गुि ििन गने यस्ता कथ्य िब्दिरूका प्रयोगले 

उपन्यासमा स्थानीय रङ्ग भनष मनगे्ग सियोग पुगेको छ। उपन्यासको केखन्द्रय 

पक्ष शचयाबारीमा बसोबास गने नेपालीिरूको इशतिृत्त नै िो। यसो हुनाले 

स्थानीय जनजीिनसँग सम्बद्ध भार्ािैलीको प्रयोग गने कलाकाररता 

सुिासमा देखिएको छ। यसो हँुदा उपन्यासमा िशिषत घटनािरूलाई  

पत्याररलो पानष शचयाबारी के्षत्रमा प्रचलनमा रिेका िब्दिरू चट््ट शमलाएर 

राखे्न धेय उनमा देखिन्छ। यस्ता भार्ािैलीको प्रयोग र शिर्यिसु्तका प्रसु्तशतले 

उपन्यास अशत मौशलक हुनपुगेको छ। उपन्यासमा स्थानीय रङ्ग शदनका शनखि 

अन्य अनेपाली समुदायले बोलेका भार्ालाई उसै्त भाकामा ढालेकाले पशन 

भाशर्क दृष्शटले उपन्यास रोचक बन्नपुगेको छ। 

 

नेपाली भाषािा भाकषिा- 

भाकषिािो पररभाषा 

कुनै पशन भार्ा कुनै पशन ठाउँमा एउटै प्रकारले बोशलँदैन एउटै भार्ा 

शभन्न शभन्न ठाँउमा शभन्न शभन्न रूपले बोशलँदा भार्ाको भौगोशलक भेद 

सृशि हुन्छ यसलाई के्षशत्रय भाशर्का िा भाशर्का नै भशनने गररन्छ । 

शििी भार्ामा भाशर्कालाई बोली नै भने्न गरेको पाइन्छ । डा. 

भोलानाथ शतिारीले भार्ा र बोलीको अन्तर देिाँउदै भार्ाको मानक 

रूप हुन्छबोली िा भाशर्काको मानक रूप हँुदैन भनेर बोलीलाई 

भाशर्का मानेका छन् । भार्ाको सबै भिा सानो रूप व्यखि बोली 



िो। व्यखि बोली एउटै व्यखिमा शसशमत हुन्छ। एउटै व्यखिले 

बोल्ने भार्ा व्यखि बोली िो। यसैकारि व्यखि बोली भार्ाको 

लघुतम रूप माशनन्छ। कुनै पशन भार्ाको के्षत्र व्यापक रिे भाशर्का 

सृशि हुन्छ। धेरै जनसंख्याले बोल्ने भार्ामा स्थान शििेर् िा के्षत्र 

भार्ाको रूप शनमाषि हँुदै जान्छ । भाशर्काको अध्ययन गनष भाशर्क 

भूगोल र समाजभार्ाशिज्ञानले मित्त्वपूिष भूशमका िेल्दछ। भार्ाको 

लघुतम रूप भिा माशथल्लो तिको रूप नै भाशर्का िो । यसलाई 

व्यखि बोली र भार्ा बीचको एउटा रूप मान्न सशकन्छ । के्षत्रीय 

आधारमा भाशर्काको भेद बािेक सामाशजक भेदको आधारमा पशन 

भार्ाको िगीकरि गररन्छ भने यस्तो भाशर्क भेदलाई समाज 

भाशर्का भशनन्छ ।  

भाकषिा सृकि हुने िारण 

कुनै पशन भार्ाको भाशर्क के्षत्र शिसृ्तत र व्यापक भए एक स्थानको 

भार्ीिरू अको स्थानमा भौगोशलक दूरीले टाढा भए यी भार्ीिरूमा 

सम्पकष  हुन पाउँदैन यस्तो खस्थशतमा शतनीिरूले आफ्नै ढंगले 

भार्ाको रूप पररितषन गदै लान्छन्। कशतपय स्थानमा एउटै 

भार्ीिरू अन्य भार्ाको सम्पकष  र प्रभािमा आउँदा पशन भार्ाद्वीप 

शृ्रजना भएर भाशर्का सृशि हुनछ। भौगोशलक खस्थशतशिकट भएको 

दूगषम स्थानिरूमा जब आिागमनमा बाधा सृशि हुन्छ फलस्वरूप 

भार्ाले स्थानै पशछ बेग्ला बेग्लै रूप शलन्छ। भार्ा शृ्रजना हुनमा समय 

पक्षको पशन मुख्य भूशमका हुन्छ। समयको अन्तराल संगसंगै भार्ाले 

भाशर्काको रूप शलने गछष । 

भाषा र भाकषिािो भेद 



भार्ाको के्षत्र ठुलो हुन्छ तर बोली िा भाशर्काको के्षत्र सानो िा 

संकीिष हुन्छ। एउटा भार्ाको अनेक भाशर्का हुन सक्थ्छ तर 

भाशर्काको अन्य भेदिरू हँुदैन। भाशर्क कुनै एउटा भार्ाबाटै उत्पन्न 

हुन्छ। भाशर्काको कुनै मानक िा स्तरीय रूप हँुदैन। भाशर्काले 

केिल कथ्य र बोलचालको भार्ासंग मात्र सम्बन्ध राख्दछ तर 

भार्ाको साशित्य हुन्छ शिशभन्न संस्थानिरू जसै्त िैशक्षक प्रिासशनक 

आशद के्षत्रमा भार्ा व्यििररत हुन्छ। जब भाशर्काले बोल्नेिरूको 

संख्यामा बढोत्तरी ल्याएर साशित्य शृ्रजना गने काम गछष  त्य खस्थशतमा 

भाशर्काले भार्ोको मयाषदा प्राप्त गछष . यसैले भाशर्का भन्नाले एउटै 

भार्ाको के्षत्र गत र स्थानगत रूपमा देिापने भेद िो तर यसमा 

परस्पर बोधगम्यता हुनु अशत आिश्यक छ। 

नेपाली भाषािो भाकषिा 

नेपाली भार्ाको भौगोशलक भेद अझै स्पि हुन सकेको छैन। 

भार्ाशिदिरूले आफ्ना आफ्नै ढंगले नेपाली भाशर्काको भेदको चचाष 

गदै आइरिेका छन्। शत मधे्य भार्ाशिद बालकृष्ण पोिरेलले शि. सं. 

२०२२ शतर गररएको िगीकरि नै आजका नेपाली भार्ाका 

भार्ाशिदिरूले मान्यता शदँदै  आइरिेका छन्। चूडामशि बनू्धले 

नेपाली भार्ाको उत्पशत्त नामक पुस्तकमा तीनिटा भाशर्काको चचाष 

गरेका छन्। ती हुन्-  

१. पूिीय नेपाली 

२. केखन्द्रय नेपाली 

३. पखश्चमी नेपाली 



बालकृष्ण पोिरेलले पखश्चमी नेपालीको पशन भेद देिाएर 

ओरपखश्चमा, परपखश्चमा र मध्यपखश्चमा गरी पाँचिटा भेद 

देिाएका छन्। ती हुन्- 

१ पूिीय भाशर्का समूि, २. केखन्द्रयभाशर्का समूि,३. 

ओरपखश्चमाभाशर्का समूि, ४. मध्यपखश्चमाभाशर्का समूि, ५ 

पखश्चमाभाशर्का समूि 

१.पूिीयभाशर्का समूि- 

यो भाशर्का समूि नेपालको दैलेि, जाजरको, सल्यान, रूकुम, 

रोल्पा, सूिेत देखि शलएर नेपाल बाशिर दाशजषशलङ्ग, शसखक्कम, 

आसाम, भूटान र बमाषसम्म बोशलन्छ। यो भाशर्कालाई िसानी पिषते 

र गोिाषली उपभाशर्कामा िगीकृत गररएको छ। िसानी 

उपभाशर्काको मुख्य शििेर्तामा शिभखि शचन्हको बहुलरूप 

देखिन्छ। जसै्त- मलाई >मङ्गन, रामलाई >रामन मान्छेको>मान्छिः  

आशद। यस उपभाशर्कामा शिपयाषस रूप पशन देखिन्छ जसै्त 

दोस्रो>दोसो, िस्रो>िसो आशद। पिषशत उपभाशर्का धौलाशगरी 

अञ्चलमा बोशलन्छ। यस उपभाशर्कामा नाशसक्य ध्वशन प्राय पाइँदैन 

जसै्त शदँउसो> शदम्सो, शजउँदो>शजम्दो, गाँउ> गाम, ठाउँ >ठाम। 

समीभिन पशन बढी मात्रामा पाइन्छ जसै्त- अको > अक्को, योयता 

>जोयता, पखश्चम> पखिमा गोिाषली उपभाशर्का कोिी र मेची 

अञ्चलमा बोशलन्छ, यस बािेक भारतको दाशजषशलङ्ग आसाम 

शसखक्कम आशद स्थानशतर पशन बोशलन्छ। िब्दको बीचमा र अन्त्यमा 

‘ि’ िब्दको लोप भएको देखिन्छ जसै्त- बाशिर> बाइर, किाँ> काँ, 

चाशिँ>चै, गशिरो> गैरो। 

२. केखन्द्रय भाशर्का समूि 



यो भाशर्का नेपालको किाषली अञ्चलमा बोशलन्छ। यस िगषको 

भाशर्काको मुख्य शििेर्ता ‘र’ ध्वशन ‘ड’ ध्वशनमा पररित हुन्छ। 

जसै्त- चरो> चडो, गरो>गडो, कुइरो> कुइडो।  

३.ओरपखश्चमा भाशर्का समूि 

यो भाशर्का बझाङ्ग, बाजुरा र अच्छामशतर बोशलन्छ। यस भाशर्काका 

मुख्य शििेर्तािरू हुन्- शथयो>शछयो, शथई> शछ, उनले> उनुले 

आशद। 

४.परपखश्चमा भाशर्का समूि 

यो भाशर्का मिाकाली अञ्चलमा बोशलन्छ। यस भाशर्काका मुख्य 

शििेर्तािरू हुन्- ‘न’ ध्वशन ‘ि’ ध्वशनमा पररित हुन्छ। जसै्त- 

शचन्यो>शचण्यो, िन्यो> िण्यो, भनेर> भशििर। ‘न’ ध्वशनको आगम 

हुन्छजसै्त- गछष>गरन्छ, भन्छ>भनन्छ। बहुिचनमा ‘िरू’ को 

बदलीमा ‘उन’ िब्द लाइन्छ। जसै्त- 

उनीिरू>उनुन,िामीिरू>िमुन आशद। 

  ५.मध्य पखश्चमा भाशर्का समूि 

यो भाशर्का डोटी, डढेल धुरा र त्यसको छेउछाउमा बोशलन्छ। यस 

भाशर्काको मुख्य शििेर्ता ‘नै’ थपेर अकरि बनाइन्छ । जसै्त- 

िोइन्>नैिो, छैन>नैशथन्, शथएन> नैशथए। कृदन्त िब्द िर लगाएर 

बनाइन्छ। जसै्त भएर>िोइिर, िाएर> िाइिर आशद। 

समिमा भन्न पदाष नेपाली भार्ाको भाशर्काको अध्ययन शिसृ्तत र 

व्यापक रूपमा हुन अझै बाँकी नै छ। भाशर्काको शनखि सामिी 

संकलन गनष प्रते्यक के्षत्रमा भ्रमि गनुष पछष  अशन तथ्य संकलन 



गरेपशछ मात्र एउटा स्पि भाशर्का समूिको शचत्र शनमाषि गनष सशकन्छ 

र भाशर्का िगषको शनिषय गनष सशकन्छ। 

 

 

 

ििुगत समीिरण 

टी. एस. इकलयटिो बिुगत समीिरण कसद्धान्त :- 

अमेररकामा जने्मका अंिेजीमा कशि, नाटककार, पत्रकार, साशित्य 

शसद्धान्तकार एिम् समालोचक थोमस इशलयटको अंिेजी आधुशनक 

साशित्यकार एिम् समालोचकिरुमा मित्त्वपूिष स्थान रिेको छ ! इशलयटको 

समयदेखि अंिेजी समालोचनामा नयाँ धारिाको उनु्मि भएको पाइन्छ ! यो 

नयाँ आलोचनाले थोमस इशलयटलाई प्रिस्त प्रभाशित तुल्याएको छ ! 

शसद्धान्त समालोचनासँग सम्बन्ध नै शनिन्धिरु शयनले लेिेका छन् ! उनका 

कृशतिरु यस प्रकार छन् – 

 

1) The Secred Wood (1920) 

2) Women to john dridon (1924) 

3) Selected essage 

4) The use of poetry and the we of criticism (1933) 

5) Eliagabeth essay (1934) 

6) Essay ancient and modern (1936) 

7) The idea of an critisim society 

8) Defination of the culture (1948) 

9) Essay on poet and poetry (1957) 

सैद्धाखन्तक समालोचना धारालाई शििेचना गदाष उनका शनम्नशलखित चार 

शसद्धान्तिरु प्रमुि रूपमा देिा पदषछ - 

1) परम्परा व्यखि प्रशतभा ! 

2) शनरव्यखि शिकरि ! 



3) िसु्तगत समीकरि ! 

4) समनिीक समे्वदना ! 

बिुगत समीिरण :- इशलयटले काव्यमा शनव्यखिको शसद्धान्त प्रशतपादन 

गदाष बसु्तगत समीकरि नामक एक नयाँ सुत्र िा शसद्धान्तको पशन प्रशतपादन 

गरेका शथए ! शयनले आफ्नो शनबन्ध SECRED WOOD सङ््गििमा बसु्तगत 

समीकरिको उल्लेि गरेका छन् ! यस शसद्धान्तको शिश्लेर्ि मनोिैज्ञाशनक 

अिधारिामा अशघ सादै आएका छन् ! मनोभाििरु अथिा समे्वगिरुलाई 

काव्यमा कसरी उत्तम तररकाले अशभव्यि गनष सशकन्छ भने्न दृश्यलाई 

ध्यानमा रािेर उनले िसु्तगत समीकरि तथा शिभािन व्यापारको प्रयोग 

गरेका छन् ! इशलयट अनुसार कशत मन स्पि समे्वगिरु अथिा कशतको 

मनोभाििरु मोरप्रायसमक्ष सोमै समे्प्रसन हुन सिैन यसैले कशिले आफ्नो 

कशिको समे्प्रसनको शनखि िसु्तिरुको खस्थशत र घटनाका चुनाउ गनुष पछष  

ताशक ती िसु्तिरुसँगका माध्यमद्वारा कशिको मनोभाििरु भािसम्म संपे्रशर्त 

हुन सकोस ! यसैले इशलयटको कशि समे्वकका समे्प्रसनका एकमात्र तररका 

िसु्तगत समीकरिलाई मािछन् ! आिेगिरु िसु्तगत समीकरिकै आधारमा 

साशिखत्यक कृशतमा व्यि हुने अथिा आिेगलाई िसु्तगतता िा नाटकीयता 

शदएरै व्यि गररनु पने कुरा सेक्सशपयरको "िेमलेट" नाटकको चचाष गने 

िममा इशलयटले व्यि गरेका छन् ! उनी भन्छन् - " समे्वगको प्रयोगद्वारा 

आिेगिरुको नाटकीकरि हुन पछष  ! समे्वग नै कशिता सृजना साधनका 

रूपमा आिेगको स्थापना हुन जान्छ र अझ कशिताका शिर्य िा िसु्तका 

रूपमा िदशलँदै जान्छ ! " 

आिेगलाई स्वत : व्यिाउन हँुदैन बरु समे्वकको रूप शदनु पछष  भने्न 

इशलयटको तातपयष देखिन्छ ! समे्वक भनु्नको तात्पयष अकेखन्द्रत अनुभूशतको 

सामान्य िो भने्न इशलयटको धारिा रिेको पाइन्छ ! 

इशलयटको िसु्तशनष्ठ समीकरिको शसद्धान्त फ्रान्सको प्रशतकिादी 

साशित्यकारका शचन्तनद्वारा पूिष रूपमा प्रभाशित रिेको छ ! इशलयटले जसै्त 

गरी फ्राने्सली साशित्यकारले पशन कशि र कशितामा परस्पर अशभशछन्न 

सम्बन्धलाई अस्वीकार गदषछ ! कशिले आफ्नो कशिताको माध्यमद्वारा कुनै 



भाि मनोिेग आशदलाई सोझै अशभव्यि गरेर आििान गदषछ भने्न धारिा 

प्रशतकिादीिरुको पाइन्छ ! शयनीिरुले कशितामा संकेशतकताको र 

प्रशतकात्मकताको पक्षलाई समयन गरेका छन् ! मूलत इशलयटको िसु्तगत 

समीकरिको मुख्य तातपयष के िो भने्न कशि जुन आिेगलाई प्रसु्तत गदषछ 

शसधा रूपमा कशिता आफ्नो व्यखित्वका अशभव्यखिका रूपमा प्रकट हँुदा 

ती आिेगिरु सफल कलाकृशतका रूपमा पररित हुन सिैन आिेगलाई 

िसु्तगतता शदनुपछष  अथिा पररखस्थशत घटना र इखन्द्रयिायष सामिीद्वारा प्रसु्तत 

गनुष पछष  यिी िो इशलयटको िसु्तगत समीकरि उदािरि प्रिलाद र 

शिरण्यकसु्यप जस्ता पात्रिरु सम्योका िसु्तिरुको रूपमा उपखस्थत गररएपशछ 

यसबाट ज्ञान शिज्ञानका आिेगिरु सफल र साथषक रूपमा व्यि भएका छन् 

भन्न सशकन्छ ! िसु्तगत समीकरिको शसद्धान्त इशलयटको समालोचना 

मान्यतामा छ अत्यन्त सारपूिष! 

मूलत : इशलयटको िसु्तगत समीकरिको मुख्य तातपयष के िो भने कशि जुन 

आिेगलाई प्रसु्तत गदषछन् शसधा रूपमा कशिका आफ्नो व्यखित्वका 

अशभव्यखिका रूपमा पररित हुन सिैन ! आिेगलाई िसु्तगत शदनुपछष  

अथिा पररखस्थशत घटना इखन्द्रयिह्य सामिीद्वारा प्रसु्तत गनुषपछष  ! 

 

िैरागी िाँइलािो 

मातेिो मान्छेिो भाषण मध्यरात पकछिो सिि कसत 

आधारातपशछ 

रक्सी दोकानबाट म के शनखस्कएको छ 

प्रते्यक िोगंी र िोरशभत्रबाट 

पिेटा फट्फटाउँदै शिद्रोिको 

कुिुराका भाले बासेर मेरो स्वागत गदषछन् । 

******************************************************** 



यिाँ िेशलत, िेशपत र शनमुिा व्यखि जसले संकुशचत र अराजक व्यिस्थाअशघ 

मुि िोल्न सिैनन् तर आफूशभत्रका िाखन्तलाई गुम्साएर पशन राख्न 

सिैनन्, त्यसै्त व्यखिले जनिीन, सुनसान रातमा माशतएर भए तापशन सिास 

बटुलेर आफ्नो शिरोधाभास प्रकट गरेको देखिन्छ । यिाँ मातेको मान्छे, पिेटा 

फट्फटाउनु, कुिुराको भाले, मध्यरातको सडक आशद िसु्तखस्थशत  प्रतीक 

रूपमा स्थाशपत गराएर पाठक िाह्य बनाएको देखिन्छ । इशलयटको भनाइ 

आफ्नो मनभािको अमूतष प्रसु्तशत शदनु भिा त्यसलाई िसु्त खस्थशतको 

माध्यमद्वारा मूतषता प्रदान गररनु उशचत हुन्छ भनेको पाइन्छ  

******************************************************* 

यिाँको बातािरिको शनखि 

यिाँको शनजीिताको शनखि 

यिाँको व्यिस्थाको शनखि 

मेरो रक्सीको गन्धले शभजेको शनश्िास पशन 

आज, ठूलो आँधीसरि भइसकेको छ 

सडकका दुिैशतर लाम लागेका यी आशलिान भिनिरू 

आफ्नो जगसशित आफ्नो कमजोरी माटोमुशन गाशडशदनु 

अब, अब, अब लड्नलाई तयार छ । 

 

आज मेरो प्रते्यक पाइलामा यौटा-यौटा भूकम्प छ । 

******************************************************* 

यिाँ भूकम्प िब्द एउटा सोझै भूकम्प नभएर िाखन्त िो भने्न बुशझन्छ । 

अराजक व्यिस्था अशघ एउटा हँुकार कशिमा देखिएको छ । त्यसै गरी 

ज्वालामुिी िब्द पशन मनोिेग र भाििेग प्रशतक रूपमा देखिएको छ । 

****************************************************************** 

आज मेरो प्रते्यक अनुभिमा यौट-यौटा ज्वालामुिी 

पड्कन तैयार छ । 

 



कसरी बसेछु यो उमेरसम्म 

यौटा पाइलासम्म पशन नअटाउने 

ढल्न लागेका यी साँगुरा घरिरूमा 

मलाई दुिः ि लाग्छ 

अझै सुत्छन् गनेउला झैं गुजुशल्टएर 

***************************** 

यिाँ गुजुल्टेका गनेउला िब्दले अकमषण्य र शजउँदो लास जस्तो भएर बसेका 

समाजको शनमुिा व्यखििरू जो शिरोध जनाउन असमषथ छन् । इशलयट 

िसु्तगत समीकरि शसद्धाखन्त झणै्ड प्रतीकिादीिरू शसत मेल िाएको 

देखिन्छ । तर यसलाई शयनले प्रतीकिादी नभनेर प्रशतरूपिादी भनेका छन् । 

मानि मनको संिेदना प्रकािन मात्र र काव्य िोइन तर काव्य साक्षात्कार 

प्रशतिद्ध अशभव्यञ्जना पशन मानेका छन । 

*************************************************************** 

आत्म-पराशजत माशनसिरू 

धरतीको अस्वस्थ्यकर घरिरूमा 

अशन यशत अबेरसम्म 

आज मेरो शििालता पृथ्वीमाशथ अटाउँदैन 

यो सडकभररको देिमाशथ सास थुन्छ । 

 

अशन मैले सडकभरर िाँदािाँद गरेर शिँड्दा 

माशनस भिछन्- यो मातेको छ ।, 

छेउ लागेर बाँयाप ट्टी शिड्नु पछष  

िो िामीले छेउ लागेर शिड्नु पछष  । 

धेरैले सडकमाशथ अटाएर शिड्नु पछष  । 

 

गगनचुम्बी भिन र धरिराका 

शसरान-शसरानका कोठाशभत्र 



रात-रातभरर बल्दछन्.......नीलो-नीलो गुलुप 

लाटकोसेराका आँिािरू, 

यिाँ रातभरर लाटकोसेराले आँिा देख्दछ, 

यिाँ रातभरर लाटकोसेराले कसकसको बाटो ढुक्थ्छ 

टाउकोभरर अशफसको कागजपत्रका अक्षर, 

छातीभरर अशफसको शदिाल घडीका काँटािरू 

फेररनै आँटेका पूजाष जस्ता शजिगी 

काँधमाशथ टाउको लतारेर यो सडकमाशथ शिडदछन्, 

शयनलाई शघसारेर शिडदछन् 

अनुिार नभएका माशनस, अँध्यारोका िुट्टाले टेकेर 

रात-रातभरर यो सडकमाशथ ! 

फलतिः  आजकाल सडक घटेको छ । 

 

कसले चोदषछ सडकका छेउकुनािरू 

शकन घट्दछ यो सडक प्रते्यक रातको आगमनशसत 

यो सडकलाई उधारेर फेरर ठूलो पार ... 

जब म भन्छु, छेउको मूिष पुशलस 

मलाई पिन तयार छ शकनशक म मातेको छु ! 

अशन रक्सीले छात्ती भरेपशछ 

मलाई पशन लाग्छ शक मशभत्र यशत्त शििालता आइसक्यो, 

शक यो सडकको संकीिषतामा अब भइसकेको छु ! 

इखन्जशनयरले सुनुने्नता, प्राध्यापक र कशििरूले सुनुन् 

इशतिासको प्रते्यक आिोलनले सुनोस् 

यसथष, पोि अशफसको पेटीबाटम ििव्य प्रसाररत गदषछु 

ए सडक िो ! 

यौटा माशनस शतमीमाशथ शिडदै छ, 

म अटाइनँ शत म्रो फैलािटमायसषथ, म हुकुम गदषछु.... 

अझै शतमीिरू फाट्टीदेउ , च्याशत्तदेऊ, फैशलदेऊ.... 



शत म्रो फैलािटको सीमामाशथ अशतिमि गने 

प्रशतक्षि इशतिास बशनरिेका क्षिशसत 

यी ठूलाठूला शबशल्डङ्गका पेटीिरू 

मात्र कोतपिषका शिजेताका 

मात्र िासन गने पररिारका 

प्रिखस्त र िंिािली लेखिएका इशतिासका नाङ्गा पन्ना जस्ता 

यी पेटीिरूलाई 

मुटुदेखि मखस्तष्कसम्म शचररने गरेर 

शतमीले च्याशत्तदेऊ....फाट्टीदेउ.... 

कोलम्बसको पैतालाले 

यस सडकमाशथ टेक्न पाउनु पछष  । 

यौटा शिद्रोिले यिाँ शिर उचालेर शिँड्न पाउनु पछष  । 

 

यसथष, म हुकुम गदषछु 

ए सडक िो ! 

अझै च्याशत्तदेऊ...अझै फाट्टीदेऊ.... 

जशत िाडल बिछ त्यशत्त नै 

रक्सीको तरलताले शभजाएर 

म, मेरो सद्भािनाले रसाइशदन्छु 

म मेरो शििालताले ढाशकशदन्छु 

नत्र ता म यिाँ अटाउनै सशकनँ, 

नत्र ता शबिान नौ बजे सू्कलको बित 

सानो बालकलाई 

उसको आमा र मैले कसरी सू्कल पुयाषउनु यिाँबाट 

जिाँ अटाउदैन यौटा िुट्टाको पशन पैतालाको फैलािट ! 

सयौ ँबूटले प्रशतक्षि शकखच्चएर 

मोटरका चक्काले प्रशतक्षि शपशल्सएर 

लम्पसार र उत्तानो पररसकेका ए शजिगी िो ! 



शनखियताको हुिुले थुशनएर 

साइनबोडषका िम्बाले सीशमत 

घुखिघुखिले टुिाटुिा िखण्डत 

चिितीको चोइशटएका परािमको सिस्र चोइटा...... 

ए सडक िो ! 

अश्िमेध यज्ञका घोडा िेदेर शिश्िशिजयमा बढेका 

सगरका ए िाशपत सिस्रदि पुत्र िो ! 

आकािबाट बोतलको स्वगषङ्गाको जल 

भगीरथको आस्थाले छशकष रिेछु शतमीमाशथ, 

शतम्रो शनधारमाशथ, आँिामाशथ, छात्तीमाशथ ! 

यो जो बगाइरिेछु बोतलका बोतल.... 

रक्सी सडकमाशथ, 

थोपाथोपा शपएर 

उठ, उठ बौररएर ए मेरा शपतािरू िो ! 

ए सगरका िाशपत सिस्रदि पुत्र िो ! 

अशन यसपल्ट शिमालजत्रो मुठीले 

शक्षशतजका गिबाट कचेराको कुइरो पुछेर 

मशसत िेररदेऊ.......प्रथमपल्ट 

आँिाले भ्याउञे्जलसम्म 

िामी िाम्रो चारैशतर 

शिजयका शनखि युद्धभूशम र 

शजिगीका शनखि उज्यालै उज्यालोमात्र देख्दछौ ! 

 

िकितािो िाम 

 

कशि शिकास गोतामेको साशिखत्यक कमष 



कशिता के िो ? कशिताको काम के िो ? 

कशि शिकास गोतामेशसत यसको उत्तर शथयो। उत्तर सिी शथयो िा गलत, त्यो 

बेग्लै शिर्य िो। कमसेकम, गोतामेसँग कशितायात्राको शमशमषरे कालमा नै 

कशिताबारे स्पि अडान शथयो। अभीि शथयो। त्यो अडान िा अभीिमा कशिले 

उलटपुलुट र उथलपुथुल देिा परेन। न त कुनै शिचलन नै देिापऱ््यो। मुटु र 

शमगसलाको प्रािघातक रोगले पशन िल्लाउन सकेन उनको कशिता धारिाको 

जरालाई। अस्पतालको बेडमा मृतु्यशसत लशडरिेका समयमा पशन उनी 

मान्छेलाई कशिताको ऐनामा आफ्नो अनुिार देिाउने काम गरररिेका शथए। 

उत्तराधुशनकतािादीिरू माशनसको धारिा पररितषनिील छ भन्छन् तर 

गोतामेको कशिता धारिा त िुरूदेखि अन्त्यसम्म रुिको रुि नै। 

बहुधा कशििरूको काखव्यक यात्राको उठान रोमाने्सली रशतरागबाट  भएका 

पाइन्छ। उमेरअनुसार कशििरूको प्रस्थान शबन्दुमा रोमाखन्टक िेज देखिनु 

स्वाभाशिक पशन िो। सुरूमा प्रायले नै रिरले लेख्छन कशिता। गोतामे तर 

अपिाद उशभन्छन्। अपिाद पशन तड्कारो अपिाद। समशि प्रशतबद्धताअशघ 

गोतामेको युिासुलभ मनोिृशत्त र भाििरू नेपथ्यमा टाखक्सन पुग्छन्। ती 

युिासुलभ पे्रम िा रशतभािनािरू उनका कशितािरूमा कशिलेकािी ँप्रसङ्ग, 

सिभष, पताका, प्रकरी िा सादृश्य अियि भएर देिापरे तापशन समशि नै 

उनको काखव्यक जीिाईको मुलमन्त्र िो। काखव्यक मात्र िोइन, व्यखिगत 

जीिन पशन उनले समशिको शनखि बाँचे 

शिकास गोतामे 

कशि गोतामे उम्रदै तीनपाते शथएनन् न त उनको कशिताशिर्यक धारिा 

तीनपाते शथयो। ती धारिािरू रातारात बशनएका शथएनन् न त परम्पराप्रदत्त 

सम्पशत्त नै शथयो। िास्तिमा अनुभि, अनुभूशत, अध्ययन र शचन्तनको संयुखि 

शथयो, उनको काखव्यक आस्थाको उत्ताप। त्यस उत्तापलाई पगेल्न मङ््गपूको 

लाब्दा शसन्कोनाबगानमा पुग्नपछष । त्यिाँका िशटिाने श्रशमकिरूको दैखिनी 

शजिगीको भाि, बोली र भाकाशसत शमतेरी गाँसु्नपछष । मङ््गपू मात्र शकन, 

जाजीशलङ्ग, डूिसष र तराईका शचयाकमानिरूमा पुगेर काम गरेनुसार दाम 



नपाउने श्रशमकिरूको अन्तिष िनलाई आत्मसात गदाष हुन्छ। अथिा काम 

गरेनुसार दाम पाउनुपछष  भने्न चेतनासम्म नजुरेका सबल्टनष माशनसिरूको 

सुसे्करा सुिा हुन्छ। 

कशिता फ्रटरेसन, राजनीशत र साशिखत्यक इमािारी 

कशिता उनको पशिलो पे्रम शथयो। शटनेजर पे्रममा झैं गोतामे र कशिताबीच 

पशन बेलाबित ठाकठुक भइबस्थ्यो। कशिताशसत मन दुिेर नै सशिय 

राजनीशतमा शिँडेको उनको आत्मस्वीकृशत पाइन्छ। कशिलेकािी कशिकमष 

बेकार र शफजुल पशन लाग्थ्यो उनलाई। कशिता बेकार र शफजुल लागेको बेला 

िप्ता-मशिना शदनसम्म कशिताबाट टाशडने्थ उनी। यसरी उनी र कशिताबीच 

बेलाबेला मनदुि र मेलशमलापको िम चशलरिन्थ्यो। पशछ उमेर र अनुभि 

फुल्दै जाँदा उनले बुझे – राजनीशत र कशिता बेग्लै बलगेम िो। त्यसपशछ 

उनको कशितापे्रम झनझन प्रगाढ बिै गयो। समाजसेिा, शिक्षिपेिा, घर–

गृिस्थी र सशिय राजनीशतको काप र चापबाट पशन उनी कशितारूपी 

शप्रयसीको शनखि समय शनकाल्थे। 

कशितायात्राको शमशमषरेकालमा कशिताबाट उनको अपेक्षा गशतलै शथयो। उनी 

कशिताबाट तत्क्षि पररिाम चािने्थ। कशितालाई समस्या समाधानको 

िशतयार ठाने्थ। पशिलो कशितासङ््गिि अनास्था पिाडका गीतिरूको कशिता 

िीर्षक कशितामा उनले लेिेका छन् – 

 

कशिता िाखन्त हुनपछष , भोकािरूलाई भोजन शदलाउनका शनखि 

कशिता आगो हुनपछष , नाङ्गािरूलाई तताउनका शनखि 

कशिता और्शध हुनपछष , िोर्िको घाउ जाती पानषका शनखि 

कशिता आँिा हुनपछष , अक्षरिरू पढाउनका शनखि 

कशिता िाखन्त हुनपछष  



कशिता सङ्घ हुनपछष  

कशिता प्रशतिाद हुनपछष  

कशिता प्रशतरोध हुनपछष । 

त्यसै कशितासङ््गििको आफ्नोकुरा-मा उनको इमािार आत्मस्वीकृशत छ – 

... तर कशिताले िोशर्तिरूका शनखि रोटी र लुगा तत्काल शदन नसिा, 

कशिताले मध्यमिगीय र शनम्न मध्यमिगीय हुकुमिाििरूका भ्रिाचार 

यथािीध्र शनरे्ध गनष नसिा र शनबषल र शनराशश्रतिरूलाई कशिताले 

सङ््गिामका शनखि प्रथम िशतयार शदन नसिा मैले आफूलाई अकै बाटोमा 

शिडाए – फलत कशिता लेख्न उचालेको कलमले दािीिरू लेख्न लागे–

लाशगरिेछु। तर आफूले कशिल्यै साशित्यलाई शपठँू्य देिाएको छैन, 

शिनाअध्ययन र बेला बेलाको उकुसमुकुस नलेिी मेरो जीउनु सम्भि छैन।   

कशिता शिकास गोतामेका शनखि एउटा िशतयार शथयो। लडाइको मोचाष शथयो। 

कशिता लेिेर थपक्क बसे्न व्यखि शथएनन् उनी। लेखिएका कुरािरू 

व्यििारमा ितप्रशतित उताने कशटबद्ध व्यखि शथए उनी। आफ्ना कशिताका 

पशिलो दृिान्त: आफै उशभने्थ उनी। शिकास गोतामे कशितामा आमाको 

मशिमागान गाएर व्यििाररक जीिनमा आमालाई िृद्धाश्रममा पठाउने 

दै्वतचररत्रका कशि शथएनन्। समाजसेिा उनको अको िशतयार शथयो। अझ 

राजनीशत झन धाररलो िशतयार शथयो। कशिता, राजनीशत र समाजसेिाको 

सीमारेिा किस्थ शथयो उनलाई। शतनका िखि र सीमा पशन मुिस्थ शथयो 

उनलाई। 

शिकास गोतामेका कशिताभार्ा र शिल्प पशन इमािार छन्। शिचार िा 

कथ्यलाई िुरूिुरू पछ्याउने शकशसमका छन्। लड बीरबिादुर!शतमी लड! 

को भूशमकामा एम एमगुरूङ्ग लेख्छन्– शबकासमा साशिखत्यक इमािारी छ। 

दुशनयाभरका शकताबिरू थुपारेर उनी कशिता लेख्दैनन्, शिदेिी शनम्न प्रतीक 

र नबुझे्न िब्दिरू थुपारेर कशिता लेिेनन् तर आफ्नै ठाउँको माटो र िािाको 

गन्ध बोकी त्यिाँशभत्रका आिोि, शचत्कार र अभाििरू बोकी कशिता 



लेिेका छन् अशन शयनीिरूबाट उनु्मखि कसरी पाइनेका उपायिरू पशन 

देिाएका छन्। 

शिकास गोतामे आफैको पशन यसै कशितासङ््गििमा आत्मस्वीकृशत छ– 

भन्छन् अरूिरू– जशत्त लेख्दै गयो उशत्त अनुभिले क्लीि बनाउँछ। 

अशभव्यखिमा भार्ागत कलात्मक क्लीिता आउँदै जान्छन् रे। तर ममा भने 

त्यो पशन उल्टै भयो। जशत लेख्दै जान्छु उशत्त भन्नपने कुरािरू साधारि 

बोलचालको भार्ामा लेखिन आउँछन्। 

प्रगशतिादी कशिताका मोडल कशि 

शिकास गोतामे लएउटायस्तो नाम िो, जसको उल्लेि शबना भारतेली प्रगशतिादी साशित्यको 

चचाष सम्भि छैन। गोतामेका कशितािरूको चचाष–पररचचाषको अभािमा भारतेली साशित्यको 

कुनै पशन प्रकारको कैरन आँलोकाँचो हुन्छ। िास्तिमा भारतेली नेपाली साशित्यमा प्रगशतिादी 

धारालाई एउटा सिि र प्रभािी कशिताधारामा रूपान्तारि गरेर त्यसलाई ओजस्वी 

अिगाशमता प्रदान गने गौरि गोतामेशसत नै छ। सूयषशििम ज्ञिाली, बीरेन्द्र, अगमशसंि शगरी, 

बन्द्रीनारायि प्रधान प्रभृशत कशि–शचन्तकिरूद्वारा बसालेको भारतेली प्रगशतिादी साशित्यको 

घडेरीलाई सङ््गख्यात्मक र गुिात्मक दुिैदृशिबाट गाराशभत्ता थपे्न काम मुख्य रूपमा गोतामेबाट 

नै भयो। गोतामेपूिषका दाजीशलङे्ग नेपाली कशिताकोपृष्ठभूशन, परम्परा र प्रिृशत्तको सापेक्षतामा 

गोतामेले रोजेको कशिताको प्रगशतिादी बाटो कम चुनौशतपूिष शथएन। रोमाने्सली राग र 

प्रयोगिादी चापबीच प्रगशतिादी साशित्यलाई हुकाषउनु कम लरतरो कुरा शथएन। िाकािाकी 

भनु्नपदाष आफ्ना समकालीन कशििरूबीच बकुल्लाझैं बेगल शथए उनी। उनीभिा अशघ पशन 

प्रगशतिादी सैद्धाखन्तक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरेर कशिता कोने कशििरू प्रिसै्त शथए। 

तर बहुधा कशििरू प्रगशतिादी–स्वच्छितािादी दै्वतप्रिृशत्तका शथए। शिचार र शिल्प 

बाझाबाझगने रोगले आिान्त शथए। उनकै समकालीन कशििरूमा पशन यो रोग व्याप्त शथयो। 

कशतका कशितामा प्रगशतिादी सञे्चतना प्रिर पाइए तापशन ती कशििरूमा शनरन्तरताको 

अभाि शथयो, सशियताको अभाि शथयो र शथयो प्रशतबद्धताको अभाि। गोतामेका प्रगशतिादी 

कशितालेिनमा शिचार र अशभव्यखि प्रिालीको एकात्म शथयो, संखश्लिताशथयो र शथयो समान 

दाशयत्वबोशधता। छोटकरीमा भनु्नपदाष शिकास गोतामे शनकु्खर प्रगशतिादी कशि शथए। प्रगशतिादी 

नेपाली कशिता लेिनको मोडल कशि। 

बहुमुत्यखता र तिकनिी िुरािरू 

चालीस िर्षको छोटो शजिगानीमा शिकास गोतामेले मोटामोटी दुई सय सोह्रिटा कशिता, 

सातिटा कशितासङ््गिि तथा असङ््गख्य प्रकाशित–अप्रकाशित गीत, अनुिाद, कथा, नाटक, 

एकाङ्की र समीक्षात्मक लेििरू नेपाली साशित्यको देिरालीमा चडाए। सङ््गख्यात्मक दृशिले 

मात्र िोइन साशिखत्यक गुि, स्तर र योगदानका दृशिले पशन गोतामेली साशित्य मित्त्वपूिष छन्। 



एउटा सेतो गुलाब (सन् १९६९, छिारी पशत्रकामा प्रकाशित) कथा लेिेर साशित्यमा पदाषपि 

भयो उनको। यसरी प्रकािनका दृशिले पशिला कथाकार शथए उनी। पशछ कशितामा एकाि 

बने। कशितामा एकाि भए पशन कथा लेख्न चाशिँ किाट्ट छोडेनन्। साशिखत्यक शिद्यािरूको 

िगीकरि र शतनको प्रयोजन तथा औशचत्यको सचेतन िेक्का शथयो उनलाई। शिर्यिसु्त, 

आिश्यिा र पररिेि अनुरूप बेलाबेला कथािरू लेखिरिे उनले। उनका एक दजषनजशत 

अप्रकाशित कथािरू यसका साक्षी हुन्। नाटकिरू लेिे, शतनलाई मञ्चन गराए। धेरै रेशडयो 

रूपकिरू प्रसाररत गराए। समय–समयमा शचत्त नबुझ्दा प्रशतशियास्वरूप समालोचनात्मक 

लेििरू पशन प्रिसै्त लेिे। शिकास गोतामे आफैमात्र लेिेर मक्ख भइ थपक्क बसे्न व्यखि 

शथएनन्। साशित्यका गम्भीर अधे्यता शथए उनी। फेरर उत्तरअध्ययन थपक्क बसे्न व्यखि पशन 

शथएनन उनी। उत्तरअध्ययन आफूलाई प्रभाि पारेका तथा आफ्ना समय र समाजलाई 

लाभाखित हुने रचनािरू उल्था गरेरै छाडथे उनी। यसका साक्षी उनले अनुिाद गरेर 

पाणु्डशलशपमा सीशमत रिेका मोटामोटी एक सयिटा गीत र लेििरू छन्। शििी भार्ामा 

पशन गशतलै पकड शथयो उनको। उनको पकड यशत दशह्रलो शथयो शक उनी शििीमा 

धाराप्रिाि कशिता शसजषना गनषसके्न क्षमताका शथए। लड! बीरििादुर शतमी लड! 

कशितासङ््गििमा अन्तभूषि पूल शनमाषतादेखि यी शतम्रा िातिरूसम्मका तेह्रिटा कशितािरू 

मूलरूपमा शििीमा रशचएको तथा पशछ नेपालीमा अनुिाद गररएको 

कशिस्वयंकोआत्मस्वीकृशतबाट माशथको भनाईस्वत्: शसद्ध हँुदछ। 

 

गोतामेका कशिताइत ररचनािरू शिभन्न पत्र-पशत्रकाशतर प्रकाशित छन्। कशतिटा पाणु्डशलपीमै 

सीशमत छन्। ती रचनािरूले शिद्या अनुरूप पुस्तकको रूप पाउन सके नेपाली साशित्य अझ 

लाभखित बने्नछन्। ती रचनािरू पशन प्रगशतिादी सञे्चतनाले शसि छन्। अब फेरर कशिताकै 

फाँटमा फकेर कुरा गरौ।ं पुस्ताकाररूपमा गोतामेका सातिटा कशितासङ््गिि प्रकाशित छन्। 

ती हुन् – अनास्था पिाडका गीतिरू, लड! बीरबिादुर शतमी लड!, रगतका रेिािरू, 

दाजीशलङ्गमा शबिान भइरिेछ, प्रशतिाद पञ्चाम़त, केिी निीनतम कशितािरू र कृष्णचुडा, लाली 

गँुरास, तालगाछ र धुप्पीकारुििरू। तीमधे्य प्रशतिाद पञ्चामृत कशितासंििमा सङ्कशलत के 

िामीले यसै्त िोस् भनी चािेका शथयो िान्त र सुिर िाम्रो दाजीशलङ्ग?, गाउँको नाममा एउटा 

शचट्ठी, आफ्नो कलमशसत, मेरी चेली-शददी! सखन्जला! र पेमा लम्हु। र एउटा प्रश्न-शचन्ह 

भएर उशभएको दाजीशलङ्ग िीर्षकका कशितािरू पुस्तकाकारमा प्रकाशित तेस्रो कशितासङ््गिि 

रगतका रेिािरूमा अगािै संकशलत िा प्रकाशित भएका कशितािरू रिेका छन्। यसैगरी 

दाजीशलङ्गमा शबिान भइरिेछ लाई पशन कशितासङ््गििको नाम शदन नसशकएला। शकनभने १५ 

िटा पृष्ठमा उशनएको यो लामा आयामको एकल कशिताको पुखस्तका मात्र िो। यस शिसाबले 

गोतामेका प्रकाशित कशितासङ््गििको िास्तशिक सङ््गख्या पाँच मात्र हुन्छ। 

गोखााल्यान्ड आन्दोलन अकघ/पकछ 

गोिाषल्यान्ड आिोलनले शिकास गोतामेको व्यखिगत, पाररिाररक र राजनीशतक जीिनमा 

उलटपुलुट र उथलपुथुल ल्यायो। दैन्नी जीिनका रूशटनिरूमा अखस्थरता र पररितषन 



ल्यायो। कशितालेिन र कशिताशचन्तनको फाँटमा चाशिँ पररपक्वता ल्यायो। आिोलनकालमा 

पिाडबाट शनिाषशसत भएर शसलगढी झरेपशछ उनको प्रगशतिादी चेतनाको लेन्स अझ फराशकलो 

बिै गयो। मधेिका शिशभन्न गाउँठाउँिरूको स्थलगत भ्रमि, त्यिाँका श्रमशजिी माशनसिरूको 

सङ्घर्षिील जीिाई र उनीिरूशसतको प्रत्यक्ष साक्षात्कार तथा िोर्िका शिशभन्न रूपिरूशसतको 

प्रत्यक्ष जम्काभेटले उनको प्रगशतिादी आस्थालाई अझ अिगाशमक गशत शदने काम गयो। अझ 

शिशभन्न भार्ाका कशि– लेिक, सांसृ्कशतक कमी तथा िाखन्तकारीिरूशसतको भेटघाट र 

िैचाररक आदानप्रदानले उनको कशितालेिन र िैचाररक धरातललाई अझ बशलयो पाने काम 

गयो। 

राजनीशतक घटनािम अथिा गोिाषल्यान्ड आिोलनको आधारमा शिकास गोतामेका 

कशितायात्रालाई आिोलनपूिषका कशिता र आिोलनपशछका कशितािरू गरेर दुईिटा चरिमा 

शिभाजन गरेर िेनष सशकन्छ। आिोलनपूिषका कशितािरूलाई अनास्था पिाडका गीतिरू, 

लड! बीरबिादुर शतमी लड! र प्रशतिाद पञ्चामृत का कशितािरूले प्रशतशनशधत्व गदषछ भने 

आिोलन पशछका कशितािरूलाई रगतका रेिािरू, दाजीशलङ्गमा शबिान भइरिेछ, केिी 

निीनतम कशितािरू तथा कृष्णचुडा, लाली गँुरास, तालगाछ र धुप्पीका रुििरू 

कशितासङ््गििका कशितािरूले प्रशतशनशधत्व गदषछ। यी दुईिटा चरिका कशितािरूबीच 

िैचाररक र शिल्पिैलीगत कायापलट िा उथलपुथुल नदेखिए तापशन शतनमा अिगाशमक 

पररपक्वता भने शनश्चय नै पाइन्छ। आिोलनपूिषका कशितािरूमा के्षत्रीयता र जातीयता तथा 

सोिी अनुरूप स्थानीक सादृश्य अियििरूको बोली र भाका बशड प्रिर छ भने 

आिोलनपशछका कशितािरूमा िगष सङ्घर्षका िैखश्िक आिोलन, घटना–दुघषटना र सिभष–

प्रसङ्गिरू प्रशतको शचन्ता, ऐक्यबद्धता तथा शतनकै व्यापक आलोकबाट स्थानीक समस्या र 

सङ्घर्षिरूको अशभव्यखि प्रिर रिेको छ। रगतका रेिािरू कशितासङ््गििको दुइ–चार 

िब्दिरूमा आफ्नो कलमले अझ शिसृ्तत मैदान ओगटेको कशि स्वयंको आत्मस्वीकृशत छ– 

...मैले आफ्नो पररचय भएको लम्बा–चौडा ब्यौरा शदएर नाक घोि्याउनु िोजेको िोइन 

तर म आफू जने्मको गाउँबाट िेशदएरै मेरो कलमले अझ शिसृ्तत मैदान पायो लेख्नलाई। 

यसथष अनुभिले मलाई बतायो शक जने्मका ठाउँबाट अन्यत्र शतर पाइला नबडाउनु भनेको नै 

आफूशभत्र शिखच्छन्नतािाद, सङ्कीिषतािाद र साम्प्रदाशयकतािादको बोट उमानुषरिेछ। जसले 

अन्यान्य जाशत र उनीिरूका साशित्य एिं संसृ्कशतशसत अशलकशत पररचयसम्म पशन गने चेिा 

गरेको छ उ जाशतिादको सङ्कीिषता शभत्र िुखम्चएर रशिबस्न सिैन। िाखन्तकारी रचनाकार 

शिकािगोतामे पुस्तकको शिकािमा रचनाकार र राजनीशतक व्यखित्वको शिकासिम िण्ड 

अन्तगषत रत्न बान्तिा लेख्छन– १९८६ को अखन्तम भागशतर उनले फखश्चम बङ्गालका शिशभन्न 

मैदानी अञ्चलिरूमा घुमे्न, बङ्गला र शििी भार्ी रचनाकारिरूसँग सांसृ्कशतक शिचार शिशनमय 

गने, सद्भाि र सद्भािनाका आयोजनािरूमा रमे्न सुयोग पाए। आफ्ना शिचारलाई अझ उदात्त 

र व्यापक बनाउनउनलाई मदत शमल्यो। उनले आफ्नो यात्रालाई पिाड र मधेिमाझको 

सद्भािना र रक्षा गने अशभयान ठानेका शथए। शिश्िकशि रिीन्द्रनाथ यसका पशिलो अशभयात्री 

शथए र आफू अको अनुगामी। तर शिकासजीको शिसृ्तशतको अथष मधेि पुगेपशछ मधेिको 

शिराट्तामा पिाडको न्यानोपन शबसषनु भने्न पटक्क िोइन। दृशिले पिाड–मधेि अटाउनु भने्न 

िो। संसारभररकै माशनसको बनु्धत्व गाँस्न चािने शिकासजीको हृदय कन्चनजङ्घाको स्वच्छता, 



शचयाबारी र कुलैनबारी, लालीगँुरासको आफ्नोपनलाई घटाएर िैन बरू तीसँग अरू जोडेर 

मात्र छ। उनका अखन्तमकालका रचनािरूमा यो सत्य टडकारो रूपमा उद्घाशटत छ। 

अझ व्यापक र सूक्ष्म रूपमा गोतामेका कशितायात्रालाई चरिगत शिभाजन गने िो भने 

आिोलनपशछका कशितािरूलाई अझ मुटु र शमगसलाको प्रिघातक रोगले शथलशथल्याउनु 

अशघ र पशछका कशिता गरेर दुई भागमा शिभि गनष सशकन्छ। रोगले आिन्त भएपशछका 

कशितािरूमा मृतु्यबोधको टडकारो उपखस्थशत छ। अको िब्दमा भनु्न िो भने यस चरिका 

कशितािरूमा मृतु्यबोधको छाँयामुखन्तर बसेर उनले िगीय अशभव्यखििरू शदएका छन्। 

यसैगरी शिल्पिैलीगत तिबाट पशन अशघल्लोको तुलनामा पशछल्ला चरिका कशितािरूले 

अिगाशमक उच्चता प्राप्त गरेका छन्। अशघल्लोलाई रगतकारेिािरू कशितासङ््गिले 

प्रशतशनशधत्व गरेको छ भने पशछल्लो चरिलाई अखन्तम दुईिटा कशितासङ््गिि िमैले केिी 

निीनतम कशिता र कृष्णचुडा, लाली गँुरास, तालगाछ र धुप्पीकारुििरू सङ््गििले प्रशतशनशधत्व 

गरेको छ। दृिव्य के छ भने अशघल्लो चरि िा रगतका रेिािरू सङ््गििका कशितािरूमा 

िैचाररक उच्चता दृशिपात भए तापशन कलागत मूल्यमा भने ह्वास देिापरेको छ। त्यस 

समयको राजनीशतक पररिेि, कशिको पिाडबाट शनिाषसन, राजनीशतक उत्ताप र द्वन्द्व तथा 

जनतासङ्ग सोझो सम्वाद गने उत्कट ईच्छा आशद कारििरूको सापेक्षतामा कलागत मूल्यमा 

देिापरेको ह्रासलाई िामीले साधरिीकरि गरेर िेनुषपने हुन्छ। 

तुलनात्मि दृकिले इन्द्रबिादुर राई अकन गुरुप्रसाद मैनालीिो िथामा 

िैिाकिि सम्बन्ध 

िैिाशिक सम्बन्ध लोकचिको द्योतक िो। लोकचि तृष्णाका कारि चलायमान रिन्छ। तृष्णा 

नै दुिः िका कारि िो भने्न मान्यता शसद्ध गने मिान् िैज्ञाशनक गौतम बुद्धले आफ्ना शसद्धान्त 

प्रातीत्य समुत्पादनमा उल्लेि गरेका छन्। बुद्धले अशनत्यबोधका आधारमा िसु्तखस्थशतको खस्थर 

मान्यता नकारेका छन्। मैनालीद्वारा स्थाशपत स्थूल जगत्का खस्थर जस्तो लागे्न आंशिक 

सत्यलाई राईले अनेकाखन्तक कोिबाट पूिष सत्य स्थाशपत गने चेिा गरेका छ।  

स्त्री अशन पुरुर्माझ स्थाशपत सामाशजक एिं धाशमषक मान्यता प्राप्त शमलनलाई शििाि भशनन्छ 

। िैिाशिक सम्बन्धले स्त्री पुरुर् अशतररि दुिैका भािनात्मक, पाररिाररक, आशधकाररक एिं 

परस्पर सांसृ्कशतक दाशयत्वलाई पशन स्थाशपत गने गदषछ । शििाि एउटा यस्तो संस्थान िो, 

जिाँ लोकचिलाई अशघ बढाउन स्त्री पुरुर्को यौशनक सम्बन्धलाई सामाशजक स्वीकृशत शदइने 

गररन्छ । जीिनदेखि मृत्यसम्मका शिशभन्न चरिमधे्य एउटा चरि शििाि पशन िो । दाम्पत्य 

जीिन नै मनुष्य लोकचिको प्रितषन िो। यी लोकचिमा जनन पररिारदेखि (Family of 

Orientation) जनक पररिार 1 (Family of Procreation) हँुदै एकशदिामा गुढी रिने सनातन 

गशत िो। समाज शिज्ञानमा दाम्पत्य जीिनलाई स्त्री पुरुर्को संयोग माशनएको छ। लािी, 

मलडाक तथा िेटरमाकष  जस्ता मानििास्त्रीिरूले यसै संयोगलाई 

सामाशजक स्वीकृशतका साथ हुने संयोग माने । भारतिास्त्रीिरूले शििािलाई एउटा संस्कार 



अथिा धमषका रूपमा पशन स्वीकारेको पाइन्छ । िैिाशिक सम्बन्धलाई शलएर नेपाली 

साशित्यमा धेरै कथािरू लेखिएको पाइन्छ । यी कथािरू मधे्य गुरुप्रसाद मैनालीको 

कालजयी माशनने ‘परालको आगो’ कथाले नेपाली पाठक जगतमा गशिरो छाप छोडेको छ । 

मैनालीको यसै कथालाई शलएर कथाकार इन्द्रबिादुर राईले आफ्नो कथा ‘कठपुतलीको मन’ 

मा नौलो दृशिले िेने प्रयास गरेका छन् । जसलाई शयनले लीला लेिन भनेर आफ्नो मान्यता 

प्रशतष्ठापन गरेको पाइन्छ । ‘कठपुतलीको मन’ कथामा शनितषमान समाजका शिकृत संरचनालाई 

उदाङ्गो पाररशदएर अशघ हँुदो समाजको एकाखन्तक दृशिभङ्गीलाई भङ्ग गररशदएका छन् । अशघ 

मैनालीका समाजमा स्वास्नीलाई चुल्ठोमा समाइ शघच्याउँदै लात कस्थे । स्वास्नीिरू शपतृसत्ताले 

शछमोटेको डोब बोकेर सम्बन्ध जोगाउन बाध्य हुनपथ्यो । तर ितषमान समाजका नारीिरू 

तथाकशथत सत्ताप्रदत्त िखिशिरूद्ध लड्न िखिरूपाका सािस बटुल्न प्रयासरत् देखिन्छ । 

प्रसु्तत पत्रमा कथाकार राईद्वारा स्थाशपत लीला दृशिका आधारमा मैनाली र राई कै कथाको 

तुलनात्मक शििेचना गररएको छ । मनुसृ्मशतमा र समाजिस्त्रमा िैिाशिक सम्बन्ध शिचे्छदको 

चचाष मनुसृ्मशत अनुसार शििाशित स्त्रीिरूलाई पुरुर्द्वारा पत्नी अशधकारबाट िटाइने यस्ता 

कारििरू यसरी उल्लेि गरेका छन्- क) यशद आठ िर्षसम्म पत्नीमा बाँझोपन रिे। ि) 

शििाि गरेको दििर्षसम्म पशन बच्चा जीशित नरिे। ग) शििाि गरेको एघार िर्षशभत्रमा केिल 

पुत्री मात्रले जन्म शलए। घ) पत्नी अत्यन्त झगडालू एिं कठोर स्वभािकी भए शििािको 

तत्काल पश्चात पत्नी अशधकारबाट बशञ्चत गररने। 3 यस अशतरि आधुशनक समाजिास्त्रीय 

शसद्धान्त अनुरूप लोगे्न स्वास्नीमाझ सम्बन्ध शिचे्छद हुनका प्रमुि कारि के के हुन सक्थ्छन् 

भने्न तथ्यिरूलाई यिाँ बँुदागत रूपमा प्रसु्तत गररन्छ। 4 (राि, १९९०:३४०) क) शििाशितालाई 

िैयखिक एिं िैचाररक स्वतन्त्रतादेखि िशञ्चत गररनु ि) कम उमेर शििाि हुनु, ग) कमजोर 

आशथषक खस्थशत, हुनु घ) यौनजशनत असमानता, ङ्ग) आपसी भूलभ्राखन्त र नकारात्मक सोच, 

च) मदमशदरा सेिन, छ) अत्याशधक व्यस्तताका कारि िैिाशिक सम्बन्धमा रूिोपन आउनु 

ज) दम्पशतमाझ अशिश्िास सृशि हुनु झ) अनैशतक सम्बन्धमा शलप्त हुनु ञ) अत्याशधक 

व्यिता ट) कानूनी जागरूकता आशद माशनएको देखिन्छ। 

िथािो किश्लेषण 

कथाकार राईकृत कथा ‘कठपुतलीको मन’मा गुरूप्रसाद मैनालीको कालजयी माशनने 

‘परालको आगो’-मा िशिषत धारिा लोगे्न स्वास्नीको झगडा परालको आगो भने्न एउटा खस्थर 

शमथकलाई चारिटा शिकथाद्वारा शिशनमाषि गररएको छ। यी चारिटा शिकथा, स्वरूपको दृशिले 

कथा, नाटक, उपन्यास, समालोचना, शनबन्ध झैं लागे्न हुनाले यसलाई लेिक स्वयंले कृशतलेिन 

भनेका छन्। यी चारिटा शिकथािरूद्वारा परालको आगो कथाको खस्थर शमथकलाई शिशनमाषि 

गररएको हँुदा परालको आगो आशधकाररक कथािसु्त जस्तो देखिएको छ भने त्यसका िररपरर 

समान पररखस्थशत जनाउने िालका अन्य तीनिटा शिकथा प्रासशङ्गक कथािसु्त जस्तो लाग्दछ। 

परालको आगो कथामा चामे र गौथंलीको कलि मैनालीले परालमा सल्केको आगोशसत 

तुलना गररशदएको पाइन्छ । एकापशट मैनालीले आगो बलेर तुरन्त शनशभिाल्ने अथिा कलि 

िान्त र साम्य भइिाल्ने सकरात्मक संकेत शदएका छन। तर कथाकार 

राईले भने भुप्रो शभत्रका आगो कोट्याएर िेने प्रयास गरेका छन् । मैनालीकृत परालको 



आगो कथाको प्रसङ्गलाई माशथ मनुसृ्मशतमा उशल्लखित शनयमिरू अनुरूप गौथंली कुनचाशिँ 

िगषशभत्र पथी िोली, यसको संकेत मैनालीले कथाको उठान िाक्यमा नै चामकी स्वास्नी गौथंली 

साहै्र मुिाली शथई भनेर पुशि गररशदएका छन । गौथंलीको स्वभािमा आएको पररितषन 

अशलक मुिाली भएकी कुटेरै िो  भनेर मैनाली आफैले शपतृसत्ताको पोल िोशलशदएको 

देखिन्छ। 

स्वास्नी मान्छे मुिाली हुन सके्न नेपाली समाजको िुकुलोपन मैनाली बाँचेको समयमा पशन 

शिद्यमान शथयो भने्न थािा पाइन्छ। अझ चामेले मेरा घरमा एकशछन नबस् जिाँ जान्छेस् जा  

भिै चुल्ठो समाएर शघसाने शनमषम िातिरूलाई कोर सल्केको िात, कसाईका िात, कङ्गाली 

सत्ता  भनेर शिरोध जनाउने गौथंलीको सािस देिेर तथाकशथत शपतृसत्ताका जग िशल्लएको 

देखिन्छ । अझ घरै त्यागेर शिड्ने शिम्मत जुटाएकी गौथँलीलाई बरू मसान नाटककी िेलेन  

की शददी भन्न सुिाँउशदलो देखिएको छ। मैनाली र राईका चामे र गौथलीमा शनशित पे्रम 

पँुजीिादी व्यिस्थाका सामाशजकिरूको सम्बन्ध जस्तो छैन, जिाँ पे्रमको नाउँ प्रट शलइन 

सशकन्छ । दुिैको कथामा दम्पशतको पे्रम समान्ती व्यिस्था सामाशजकिरूले गररने पे्रम जस्तो 

छ, जिाँ शििा पशन गछष न पररिारलाई चाशिएर शकनशक ‘शलन ता पोढे भए जाउँला’ भने्न 

चामेले गौथली शलन ससुराली जानको कारि यसरी बताएका छन् –‘िेती कमाइको बेला... 

छ, मकै छनुष छ। आलु रोपै्न छ, बिे धान लाउनलाई अशलक जोशतरािेको छ, भटमासिरू 

गह्रामै छ, ल्याएकै छैन’ यशत धेरै काम थाँतीमा रािेर ‘मेरा घरमा एक शछन नबस्, जिाँ 

जान्छेस जा..’ भने्न चामेलाई स्वास्नी चाशिए पशछ लाचार हँुदै भन्छ –‘बाबु, छोरी पठाइ शदन 

पऱ््यो’।  गौथली शलन जाने अन्य कारि जैशिक आिश्यिा पशन स्पि देखिएको छैन यिाँ 

शकनशक पािुरा समाएर शिँड घर जाऊँ भिा ‘जोशगनी हुन्छ जान्न’ भन्छे गौथँली । चामे 

भन्छ- ‘कसले काशट शदन्छ घाँस र हुन्छेस् जोशगनी’ मैनालीकालीन एकालापीय सामाशजक 

संरचनाका कारि अशल्झन बाध्य बनेको िैिाशिक सम्बन्धलाई स्वीकृशत शदँदै जुठे दमाईकी 

स्वास्नी भन्छ- ‘शलएर आऊ, बैरी निँसाऊ’  गौथंली शलइकन आउने भौशतक र आिाररक 

कारििरू बताउँछन् अशन स्वीकाछष न् ‘मुिाली भए पशन जाँगररली शथई’ यिाँ गौथँलीको जाँगर 

व्यापाररक दृशिले निेररए तापशन आिाररक देखिएको छ। उपयुषि सबै िाक्यिरूको आधारमा 

चामे र गौथंलीको सम्बन्धमा से्निभिा भौशतक आिश्यिा नै धेर देखिएको छ। 

मैनालीले चामे र गौथंलीको सम्बन्धमा चु्यशत पशछ फेरर प्रशतसखन्ध देिाएर पाठकलाई 

शिरचन गराएको देखिन्छ। यसो हँुदा पाठकिरू सापेशक्षक सत्यमा अडेशसएर त्यसैलाई परम 

सत्य ठानेर ढुक्क शनधाएका छन्। तर कथाकार राईले अनेकाखन्तक पाटाबाट सबै सत्य भेला 

पारेर परम सत्यको शिचयन गनषशतर लम्केका छन्। राईले देिाउन चािेका परम सत्यचाशिँ 

अशनत्यताको बोध नै िो। जीिनचिको अशनधाषयष गशत िो। त्यसैले उनले लीला भनेर अथषशदन 

चािेको देखिन्छ। बौद्ध दिषनमा मुखिको स्रोत समाते्न तीन ति अथिा सोपानिरू हुन् -

अशनत्य, अनात्म र दुिः िबोध। ती तििरूमधे्य अशनत्यबोध अशनिायष घटक िो। अशनत्य भनेको 



पररितषनिीलता िो। यसलाई भािनामयी प्रज्ञाद्वारा जान्न चािने मनीर्ीिरूले अन्तमुषिी हुने 

बाटो रोजे भने शचन्तनमय प्रज्ञाका आधारमा िोजी शनकाल्न चािने शिज्ञानीिरूले भौशतक 

िसु्तिरूलाई माध्यम बनाए। अशनत्यबोध बाशिरी आलम्बनद्वारा इन्द्रीयमा पने प्रभाि र 

यसबाट उत्पन्न गशतको उतार चढाउ िो । यस्ता नैसशगषक गशतको स्वरूप अशनत्य छ, नाश्िर 

छ, क्षिभङ््गगुर छ भने्न मत् बौद्धिरूमा पाइन्छ। िसु्तिरूमा प्रते्यक क्षि उदय व्ययको 

खस्थशत छ। जे जशत उत्पन्न हुन्छन् सबै नि हुने हुन्छ। िरीरमा उत्पन्न हुने संिेदनाका यसै्त 

अखस्थर स्वभािलाई अशनत्यबोधको शसँढी उके्लर शनत्य, िाश्ित र धु्रिसम्मको पाटो िोजे्न प्रयास 

गरे । यिी साढे तीनिात कायालाई पररक्षि गने िसु्त सम्झे। जसलाई बौद्ध साशित्यमा नाम 

स्कि र रूप स्कि भशनएको पाइन्छ । िसु्ततिः  यी नाम र रूप स्किलाई साक्षीभािले िेने 

बौद्धिरूका जुन प्रशिया छ त्यसलाई आयाशमक साशित्यमा स्थाशपत िसु्तताको शसद्धान्तशसत 

जोिेर िेनष सशकन्छ । िास्तिमा िसु्तता भनेको िसु्तलाई जस्तो छ त्यसै्त रूपमा िेररनु िो न 

शक जस्तो देखिन्छ। देखिएको खस्थशत नै भ्रम िो। यस्तो खस्थशतलाई राईले िसु्तमा शििेर्ि 

देखिनु भने्न शतर संकेत गरेका छन्। भारतमा िेनुष िब्द आफैमा अनुभि गनुषको अथषमा पशन 

बुशझन्थ्यो । त्यसैले िसु्ततालाई बोध गने प्रशिया पशन शनतान्त अन्तमुषिी िो । िसु्ततालाई 

कान्टले िसु्तको िसु्तता अप्राप्य छ भनेर छोशडशदएका छन्। िसु्ततालाई भार्ाका माध्यमद्वारा 

अशभव्यखि शदने प्रयास पशन पल्लो फालको खस्थशत िो। तर स्थूल जगतले प्रामाशिक सत्य 

िोज्छ। यसैलाई पुशि गनष राईद्वारा शनशमषत िसु्तखस्थशतका रूपमा रिेका अन्य तीन कथािरूले 

पशन सत्य त्यशत मात्र  िोइन भनेर मुि िोल्छ। पशिलो कथामा पात्रका रूपमा र रत्ना, 

िारदा र उनको लोगे्न छन् । कथामा अनैशतक आचरिका कारि िैिाशिक सम्बन्धमा 

शचसोपन आएको देखिएको छ । दोस्रो कथाका पात्रिरू रेिु, लोगे्न र लोगे्नको िाशकम छन्। 

कथामा िैिाशिक सम्बन्धमा रूिोपन आएको कारि पत्तो लाउन नसके तापशन रेिुले लोगे्नसंग 

न्यायालयमा मुद्दा लशडरिेकी छे। 

िाशकम भन्छ- ‘शकन कने्टट गररबसेको ? शडबोसष शदइिाल्नू’ माशथ बँुदा ‘ट’मा उल्लेखित 

न्याशयक जागरूकताका कारि पारपाचुकेलाई सशजलो शिकल्पको रूपमा ठाशनने हँुदा 

आजभोशल 

िैिाशिक सम्बन्ध शिछेकदमा बढोत्तरी आएको भने्न तथ्य पुशि हुन गएको देखिन्छ। मैनालीको 

समयको समाजमा पारपाचुके संसृ्कशत सशजलै शभशत्रएको पाइन्न। यसैका कारि पशन दुई 

दम्पशतमाझ प्रशतसखन्ध एउटा सकरात्मक समाधानको रूपमा देखिएको छ। तर डीनाको 

प्रसङ्गमा माशथ उल्लेखित समाजिास्त्रीिरू द्वारा भेशटएका कारििरू मधे्य बँुदा ‘ि’ र ‘ग’ 

अनुसार कम उमेरमा शििा हुनु र आशथषक कमजोरी स्पि देखिएको छ। चामेको ससूराले 

गौथंली शलन जाँदा चामेलाई पोिाएको गुनासो जसै्त डीनाका बुबाले डीनालाई शलन गएको 

उसको लोगे्नलाई सुनाउँछ – ‘मैलै शतमीलाई मेरो छोरी लैजाऊ शक लैजाऊ पारेको शथइन, 

.....त्यशत राम्ररी कन्भेन्ट पढ्दै गरेकी लाई भगायौ शतमीले, कामदाम चै शतम्रो शथएनछ ।’ तर 



मैनालीको कथामा आशथषक कारि नभएर बरू गौथंलीशसत मानिानी भएको कुरा प्रमुि 

देिाएको छ। कठपुतलीको मनको अखन्तम कथा िो िारदाको, - जसले आत्मित्या गशछष न्। 

िैिाशिक कलि र पुनशमषलनका यी कथािरू चामे र गौथंलीका एकाकाषका पररपूरक भएर 

िररपरर घुशमरिेका जस्तो लाग्दछ। यी अखस्थर िैिाशिक शिचे्छद र पुनषशमलनको सम्बन्धद्वारा 

राईले अशनत्यबोधको मान्यतालाई पुशि गनष चािेका छन्। अशनत्यताको लगतै्त स्वतिः  जोशडएर 

आउने दुिः िबोध र अनात्मबोध पशन कथा बुशनएर आएको देखिन्छ। दुिः ि भनु्न नै असनु्तशि 

िो। 

आफूमा शनशित सुिः ि िराएर जानुको दुिः ि, सुि प्राप्त नहुनुको दुिः ि, चािे जस्तो नहुनुिरूको 

दुिः ि आशदको भिचि अिण्ड गुडी रिेको छ। जसलाई लोकचि पशन भशनन्छ। कथाकार 

राईले 

शििािलाई शिर्य िसु्त बनाएका कारि पशन यिी नै देखिन्छ। स्त्री र पुरुर्को शमलन नै 

लोकचिको उपादेय िो। स्त्री र पुरुर्लाई बाँधेर ल्याउने तृष्णा अशन तृष्णाबाट उत्पन्न 

उपादान (आसखि) कै कारि लोकचि अशघ बढ्छ। बुद्ध साशित्यको प्राशतत्य समुत्पादमा 

तण्ड्िा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भि अथाषत् शिइङ्ग भशनएको छ। अथाषत् अशिद्याका 

कारि माशनसले तृष्णा जगाउँदछ, तृष्णाका कारि आसखि हुने हुनाले यी बन्धनका कारि 

पशन तृष्णा नै हुन भने्न बुशझन्छ। यसथष लोकचि भनु्न बन्धन िो भने यसका ठीक शिपररत 

अनािि रिेर उद्धषिगशत शतर लम्कनु नै धमषचि भशनएको िो। जीिन जगत सनातन भए 

जसै्त तद्जशनत समस्या पशन सनातन िो। सनातन भनु्न नै अनिरत प्रशिया िो। जब कुनै 

शनयम अनिरत चशलरिन्छ भने त्यो पररितषनिील हुन्छ। अशनत्य अथिा अखस्थर पशन हुन्छ। 

यो अखस्थरता नै खस्थर छ भने्न मान्यता सिोपरर छ। यस्ता गम्भीर दािषशनक शिर्यिरूलाई 

साशित्यशसत समाञ्जस्य गरेर देिाउने प्रशिया शनरन्तर चशलरिेछ। यसै िममा इन्द्रबिादुर 

राईद्वारा नेपालीमा प्रशदपाशदत लीला लेिनको शसद्धान्त माफष त् बौद्धिादीिरूको ‘िून्यिाद’, 

िंकरआचायषको ‘जगत शमथ्या’, अदै्वतिरूको ‘द्रिा र दृशिको एक्य भाि’, ब्रह्मासूत्रमा भशनएको 

‘लोकितु्त लीलाकैिल्यम्’ आशद दािषशनक पक्षको उद्घाटन गररएको पाइन्छ। उनले एकापशट 

पूिीय शसद्धान्तबाट पूिीय मनीर्ीिरूका दिषन र पखश्चमबाट डेररडा, शनते्स जस्ता मिान् 

दािषशनकिरूको अशभव्यखि िैली अँगालेर आफ्नो मान्यतालाई पुशि गनष चािेका छन्। लीला 

भनु्न नै गोचरिीय दृशि समान नहुनु िो । यसलाई पुशि गनषलाई गुरुप्रसाद मैनालीको 

‘परालको आगो’ कथामा स्थाशपत खस्थर शमथकलाई अनेकाखन्तक कोिबाट िेदाष अशघ स्थाशपत 

अथष खस्थर नरिने शनष्कर्षमा पुगे हुन्। मैनालीका समयका समाजमा पशन लोगे्न स्वास्नीमा 

पारपाचुके हुने, जारी शििाि, अनैशतक सम्बन्धबाट जशनत शिचे्छद आशद रिेकै शथयो तर 

मैनालीको एकाखन्तक दृशिले प्रशतसखन्धलाई प्राथशमक शदयो नशक चु्यशतलाई। बौद्ध 

मान्यताअनुसार चु्यशत र प्रशतसखन्धको शिज्ञान पशन सनातन िो। आखिक स्तरमा हुने उदय र 



व्यय शनरन्तर प्रशिया िो भने जीिन त्यसैको स्थूल रूप िो। यी सूक्ष्म स्तरका गिन 

शिर्यलाई राई स्थूल जगत पात्रिरूका माध्यमबाट उद्घाशटत गनष चािेका छन्। मैनालीको 

कथामा स्थाशपत सुिान्तको एकालापीय भोगाइ शिरूद्ध राईले दुिः िबोधले शपरोशलएका अको 

यथाथषलाई शिर उठाउन शदएका छन्। यिाँ सुि र दुिः ि शद्वचर शिरोधी तत्त्वको रूपमा 

देखिएको छ। डेररडाले पशन िरेक िसु्तको शद्वचर शिरोधी अिस्था हुने गदषछ भनेका छन्। 

यसैको आधारमा उनले शडफारान्स र शडभरेन्सको शसद्धान्तलाई स्थाशपत गरेका छन् ।  

जसको अथष आशधकाररक माशनएको घटना िम मात्र नभएर तद्जशन अन्य घटनािरू पशन 

त्यशत कै मित्त्वपूिष छन्, यसकारि यस्ता पाश्िषमा रिेका ती घटनािरूलाई पशन समीपमा 

गएर अध्ययन गनष आिश्यक छ भने्न भनाइ डेराडाको िो। यस अथषमा मैनालीको 

दृशिकोिका सट्टा त्यस्ता पयाषयिाची घटनािमको उद्घाटन गरेर नयाँ मान्यता स्थाशपत गने 

कौिल राईमा देखिएको छ। यस सम्बन्धमा कथाकार राई कथाको िीर्षक कठपुतलीको मन 

राखिशदएर जीिनका यी सनातन र नैसशगषक प्रशियाको शनयन्त्रि भोिाको ििमा छैन भने्न 

नै संकेत गरेको देखिन्छ। तर बुद्ध जस्ता मिान मनीर्ीले अशनत्यताको शसद्धान्त स्थाशपत गरेर 

यी भोिा भािको प्रपञ्चबाट छुट्न सशकने उपाय िोजै्द भने ‘सबे्ब संिार अशनच्चा शत, 

अप्पमादेन सम्पाशदतिः ’ जसको अथष सबै संस्कार अशनत्य छन। अप्रमाद रिेर यसको सम्पादन 

अथिा शिश्लेर्ि गदै जाऊ भने्न अथष लाग्दछ। यस्ता तथ्यलाई आफूमा भाशित गराउने 

मनीर्ीिरू कसैले लीला भने, कसैले िून्य भने। जीिनको काँधमा गह्रौ ँभारी बोकाएर थशकत 

भइ शिँडेकािरूलाई राईले िेल भनेर िलुका गररशदए। तापशन दािषशनक अथिा बौखद्धक 

कसरतले बोध नहुने प्रपञ्चलाई बुझ्न भािनामयी प्रज्ञा चाशिन्छ जो शनतान्त िैयखिक र 

अन्तमुषिी प्रशिया िो। कथाकार राईले यी भौशतक प्रपञ्चको अखस्थर र चलायमान प्रिृशत्तलाई 

पुशि गनष िैिाशिक सम्बन्धलाई एउटा घटनाको रूपमा शकन चयन गरे। यसका कारि नेपाली 

जगतमा स्थाशपत लोगे्न स्वास्नीको झगडा परालको आगोको खस्थर मान्यताको शिघटन गनुष मात्र 

िोइन । तर शनतान्त िैयखिक अनुभूशत अथिा िैज्ञाशनक शचन्तनद्वारा प्राप्त गशतबोधको 

अिधारिालाई साशित्यमा स्थाशपत गनुष पशन िो । राईले लीलालेिन र आयाशमक लेिनअशघ 

पशन समाजको एकाखन्तक मनोिृशत्तलाई तोड्ने चेिा श्रङ्गिलाबद्ध ढङ्गमा गरेका हुन्। उनको 

आयाशमक अशघका सामाशजक कथा ‘जार भएकै एउटा कथा’, ‘छुट्याइयो’ लाई शलन सशकन्छ। 

यी कथािरूले पशन मैनालीद्वारा स्थाशपत प्रशतसखन्धमाशथ परोक्ष रूपले प्रश्न शचन्ह िडा गरेका 

हुन्। यद्यशप तुिाँलो लागको धशमलो दृशि सङ््गशलन अको एकजुग पिषनु पर्यो। 

लीला लेिन एकपशट पूिीय दिषनमा आधाररत छन्। पूिीय आध्यात्म दिषन िैयखिक 

अनुभिमा आधाररत हुने हुन्छ। यसलाई पुशि गनष भौशतक शिज्ञानका आधार पशन आिश्यक 
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हुनाले लौशकक जगत अशनिायष हुने हुन्छ। कथाकार इन्द्रबिादुर राईले लीला लेिनको 



सिभषमा पारम्पररक मूल्यको शिघटन गनष गुरुप्रसादको परालको आगोलाई नेशत नेशत शकन 

भने अझ थप अनुसन्धानको शिर्य रिेको छ। लीला र आयाशमक लेिनमा मात्र िोइन 

त्यसअशघ सामाशजक कथालेिनको िममा उनले ‘जार भएकै एउटा कथा’ र ‘छुट्याइयो’ कथा 

लेिेर तत्कालीन समाजको दृशिभङ्गी मोड्ने चेिा गरेको देखिन्छ। त्यसपशछको दुई फडको 

आँकेर आफ्नो अिधारिालाई दृढ पारेका हुन्। उत्तम कथाकारका पात्रिरू बाह्य स्थूल 

पररिेिमा मात्र बराशलँदैनन्। मूलतिः  सूक्ष्म संिेदनाका रूपमा लेिकमा शिद्यमान ती पात्रिरूले 

लेिक स्वयम्लाई पृथकजनबाट शनसगषका शनयमको स्रोतसम्म पुऱ््याउँदछ। स्तरअनुरूप यी 

स्रोतमा परेका मनीर्ीिरूका अशभव्यखिका भार्ा मौन हुन सिछ, मुस्कान हुनसिछ भने 

लेिनद्वारा व्यखि गनेिरूको भार्ा लीला हुन सके्न देखिन्छ।  

नाटििो उद्भि 

 

नाटकको जन्म मानिताको इशतिासमा कसरी भयो। केिी शिद्वानिरूले नाटकलाई सामाशजक 

शिकाससँग जोडेर िेने प्रयास गरेका छन्। केिी शिद्वानिरूको भनाइमा भने आशदम समाजमा 

माशनसिरू मुख्य रूपले शिकारमाशथ शनभषर रिने्थ जसलाई आशदम साम्यिाद पशन भशनन्छ। 

जसमा सामुशिक उत्पादन अशन समुशिक शितरिको व्यिस्था शथयो। त्यस समय शमलेर 

शिकार िेल्न जाने प्रथा शथयो शकनशक एकलै शिकार िेल्न सम्भि शथएन। त्यसैले समूिमा 

शिकार िेल्थे अशन शमशलजुली शिकारको उपभोग पशन गने गदषथ्यो। आशदम समाजमा 

शिकार मित्त्वपूिष गशतशिशध शथयो। ...धेरै प्रचीन गुफािरूमा जुन शचत्रिरू पाइयो ती 

शचत्रिरूमा कुनै न कुनै पिुिरूका शचत्रिरू हुने्थ त्यसका अशतररि मानि समूिका शचत्रिरू 

पशन हुने गदषथ्यो। यी नै गुफा शचत्रको माध्यमबाट यो अनुमान गनष सशकन्छ शिकारको शनखि 

जोि पैदा गनष कोिी पिु अथिा कोिी शिकारीको भूशमकामा शिकार गनष जानअशघ ररिसषल 

अिश्यै गने गथे। यसरी उनीिरू अनुकरि गने गथे। नाटकको मूलमा पशन अनुकरि भने्न 

शिर्य मित्त्वपूिष रिेको पाइन्छ। शिकारअशघ र शिकारपशछ जुन अनुकरि गररन्थ्यो 

कालान्तरमा त्यो मनोरञ्जनको शिर्य पशन भएर गयो। केिी प्राचीन शचन्तकिरूको भनाइ के 

छ भने घटनाको केन्द्रमा कोिी न कोिी िीर नायक अिश्य नै हुने गथे। उनै िीर नायकको 

िरीपरर आख्यान बुशनन्थ्यो अथिा रशचन्थ्यो। ररजे्वको भनाइमा प्राचीन कालमा नायकलाई पुजे्न, 

गुिगान गने जस्ता परम्परा शपढी दर शपढी चलेर आयो िोला अशन यसै िममा यीनै िीर 

नायकको िररपररका गशतशिशध, िािभाि आशदको अनुकरि गरे िोलान् यसरी नै नाटकको 

सूत्रपात भयो िोला भने्न अनुमान लगाएका छन्। 

संसारको सबैभिा प्राचीन नाट्य परम्पराको सुरूिात हुने देि भारत र युनान िो। यी 

देििरूका नाटकिरूको केन्द्रमा नायक रिेको देखिन्छ। भारतको सिषप्राचीन साशित्य िेदमा 

पशन 

नारासन्सी गाथािरूको चचाष गररएको पाइन्छ जसमा िीरोशचत कमषको आख्यानिरूको चचाष 



छ। दोस्रो संसृ्कत साशित्यको शििेचनमा लाशग परेका शिद्वान ए. बी. शकथले ऋतुचि 

शसद्धान्तको प्रशतपादन गरेको पाइन्छ। उनको भनाइमा भारत एउटा यस्तो देि िो जिाँ 

ऋतुिरूको शिशिधताको सुिर ढङ्गमा ििषन गरेको पाइन्छ। यी सबै ऋतुिरूको आ-आफ्नै 

शििेर्ता रिेको पाइन्छ। यी ऋतुिरूको पररितषन सँगै उत्सि मनाउने प्रथा शपढी दर शपढी 

चलेर 

आए िोलान्। यीनै ऋतुिरूको अनुकरिको िममा केिी मनोशिनोद गने चलन पशन सुरू 

भए 

िोलान्। यसरी भारतमा नाटकको सुत्रपात भए िोलान् भने्न भनाइ पशन रिेको पाइन्छ। दोस्रो 

शिद्वान म्याक डोनल हुन् जसले िेदिरूमाशथ धेरै अनुसन्धान गरे। उनको भनाइमा नाचे्न अशन 

गाउने परम्परा भारतमा धेरै प्राचीन िो। देिी देितािरूका िररपरर नाचे्न गाउने जस्ता 

संगीतमय िातािरि प्रसस्त पाइन्थ्यो । शिि नटराज िो, उनको िातमा डमरू, शिद्याकी देिी 

सरस्वतीको िातमा िीिािादन, श्रीकृष्णको मुरली प्रशसद्ध छ। यी सबै देिी देितामाझ शिचरि 

गने नारदमुनीलाई संगीतको आचायष मानेको पाइन्छ। संगीतको आचायषिरूमा िनुमानसमेतको 

नाम उल्लेख्य छ। 

भारतको दोस्रो शििेर्ता के पशन छ भने नृत्य, संगीत, कला आशद धमषको द्योतक बनेको 

छ। भगिान् नृत्य, संगीत, कला आशदले प्रसन्न हुने गदषछ। ईसाइ धमषमा नाटकिरूमाशथ शिरोध 

गररएको देिा परेको पाइन्छ। िैज्ञाशनकिरूलाई शजउँदै जलाइयो शकनशक नयाँ नयाँ 

शिचारिरूमाशथ प्रशतबन्ध लगाइयो। ईसाइ पादरी अथिा धमाषिालम्बीिरूको मतानुसार ज्ञान 

अशन रचनात्मकताको पशन एउटा सीमा हुने गदषछ। त्यिी सीमाशभत्र रिेर कायष गनुष नै उशचत 

हुन्छ। उनीिरूको दृशिमा ज्ञान र रचनात्मकताले जिाँ जिाँ सीमा अथिा मयाषदाको उलङ्घन 

गरेको देखियो त्यिाँ ईसाइ पादरीिरूको शतिो प्रशतशिया सिनु पथ्यो। यसको ठीक शिपररत 

भारतिर्षमा भजन मण्डलीको केन्द्र छ, तीथष, नृत्य आशदको केन्द्र छ। प्राय सबै नाचे्न गाउने 

उत्सििरू िुल्ला रूप मनाइन्छ। म्याकडोनलको भनाइमा यिी उत्सििरूबाट नाटकको 

उद्भि 

भयो। 

नाटकको दोस्रो मित्वपूिष शिचार के छ भने िंकर पाणु्डरङ्ग पखण्डत भने्न शिद्वानको 



शिचारमा कठ्पुतलीको नाँचबाट नाटकको उद्भि भएको िो भने्न मान्यतालाई प्रायले 

स्वीकारेको पाइन्छ। मनको मनोरञ्जनको शनखि पुतली िा गुशडयाको िेल सबैभिा पुरानो 

िो। यस िेलमा अनुरिको िृशत्त पशन प्रिस्त मात्रामा पाइन्छ। भारतको यस्ता धेरै जग्गामा 

आजपशन कठपुतलीको नाच नचाइ रिन्छ। यस नाचमा बालकिरूदेखि िृद्धिरूसमेतको ध्यान 

आकर्षि गराउने, मनोरञ्जन शदलाउने िुबी पाइन्छ। यसैबाट नाटकको सुरूिात भएको पुशि 

हुने गदषछ। 

अन्य जमषन शिद्वान शपसेल हुन्। शयनको भनाइमा दशक्षि भारतमा छाया नाट्य आज पशन हुने 

गदषछ। बङ्गालमा रािि छायाको प्रथा छ यसमा कलाकारिरूद्वारा शिशभन्न आकृशत गढेर नृत्य 

अथिा नाटक देिाइन्छ। उनले पशन यसै्त नृत्य नाटकिरूको माधयमबाट नाटकको सुरूिात 

भएको माने। शयनले भारतको नाट्य परम्परामा सूत्रधार नामक नाटकीय पात्रको उल्लेि गदै 

के भनेका छन् नाटकमा सूत्रलाई पक्थ्डेर राखे्न अथिा धारि गने व्यखि जसलाई सूत्रधार 

भशनन्छ, कठपुतलीको नाचमा पशन धागोलाई पक्थ्डेर राखे्न व्यखिद्वारा नाच सञ्चाशलत हुने 

गदषछ। शयनै व्यखि यस नाचको प्राि िो। यसै सूत्रधार िब्दलाई शलएर शपसेलले आफ्नो 

शिचार प्रकट गरेको पाइन्छ। अकाष शिद्वानिरूमा ए. बी शकथ र मनमोिन घोर्ले रोयल 

एशसयाशटक सोसाइटी माध्यमबाट प्राचीन गायनसम्बन्धी कायष गरे। भारतको प्राचीन साशित्य 

परम्परा अनुसार चार िेदिरूमा एउटा िेद गायन कला सम्बन्धी छ। ती गायनिरूमा शिशभन्न 

िािभाि, अङ्क संचालन, सांकेशतक भार्ामा मनको भािको प्रकट हुने गदषथ्यो। उनको भनाइमा 

गायनको साथ साथै मिाकाव्यिरूको लेखिन थाले। ती मिाकाव्यिरूको जुन कथािरू शथए 

ती कथािरूको गायन गने परम्परा पशन शथयो। रामायि यसको एउटा सिि प्रमाि िो। 

सीता शनिाषशसत भए पश्चात िालमीशकको आश्रममा बसोबास गनष लाशगन्। शतनै आश्रममा लि 

र कुिको जन्म भयो। मिऋष शर् बालमीशकद्वारा लि र कुिदुिै शदशक्षत भए। दुिै बाल गीत 

गाउँदै रामको दरबारमा पुगे। दरबारमा रामलगायत सबै जन ती दुइ दाजु भाइको कथात्मक 

गीत सुनेर मन्त्रमुग्ध भए। सभामा बसेका सबै व्यखििरूको गिभरी आँिु आयो। 

काशलदासले रघुििंमा रामकथाको अत्यन्त सुिर ढङ्गले ििषन गरेको पाइन्छ। शयनीिरू 

दुिैको गायनले रामको समू्पिष सभाको िातािरि नै भािशिभोर भएर उठेको दृश्य देिेर 

काशलदासले भने मानौ आज घाम झुशकरिेको छ। सभामा बसेका सबैले शजज्ञासु भािले सोध्न 

लागे शतमीिरूले यस्तो गान किाँबाट शसक्यौ? शतनीिरूले आफ्ना गुरू मिऋष शर् 

बालमीशकद्वारा भनी उत्तर शदए। कालान्तरमा तीनै लि र कुिबाट कथाको गायन परम्परा 

साथै पौराशिक कथािरूको गायन अथिा िाचन गने प्रथाको पशन सुरूिात भएको माशनन्छ। 

यसरी भारतमा शिस्तारै नाचे्न गाउनेिरूको पेिा भएको जाशत कै शिकास भएर गएको 

देखिन्छ। कालान्तरमा शयनीिरू यशत लोकशप्रय बने, एउटा समाज नै स्थाशपत भएर गयो। शतनै 

कुि- लिपशछ स्थाशपत भएको समाजलाई सूत भशनन थाल्यो। सूतले 

आख्यान िा कथा िाचन गने अथिा सुनाउनेलाई सूत भशनन्थो। नैशिसारिीमा जुन कथा हुने 

गदषछ त्यसलाई सूतजीले कथा सुनाउने गदषछ, मिाभारतको समू्पिष कथा सूतजीद्वारा सुनाइन्छ। 



यस बािेक पशन सूतको धेरै कायष हुने गदषछ। मिाभारतमा जयशिजयको नाद यज्ञमा 

यज्ञिेदीको शनमाषि गनषको लाशग सूतलाई आमन्त्रि गररन्थ्यो। सूतले केिल कथाको िाचन 

मात्र नगरेर रथ पशन शनमाषि गने गथे। मिाभारतमा किषको िािुले रथ बनाउने र िाके्न पशन 

गथे। किषका शपता रथकार शथए। मिाभारतमा व्यासले सूतलाई चार शििेर्िले सम्बोधन 

गरेका छन्। थपतेरबुखद्धसम्पन्नोिासु्तशिद्याशिसारत, इत्यशिशिसूत्रधारसूत पौराशिकस्थता, थपशत 

भनेको घर बनाउनु िो, भिन शनमाषि अशघको नक्शाको शचत्र पशन उनैले बनाउनथे। जसलाई 

राज शमस्त्री पशन भशनन्छ। गृि शनमाषि गररँदा राजशमस्त्रीको िातमा जुन सूत्र हुन्छ त्यसलाई 

साहूल भशनन्छ। भारतमा प्राचीनकाल मै ज्याशमतीको शिकास भएको शथयो। ठूला ठूला 

मूतीिरूको शनमाषिमा ज्याशमती शसद्धान्तको शििेर् रूपले प्रयोग गररन्थ्यो। एररि बोनस यसै 

कायषमाशथ िोध कायष गनषका आफ्ना जीिन समशपषत गरे। भारत, पखश्चम एशियामा, शपटाशमया, 

अक्काद, शिट्टी, इराक आशद मिान सभ्यताको केन्द्र यिाँ शथयो। शकनशक यी सबै एउटा 

भूिण्ड िो जिाँ प्रचीन सभ्यताको मुिान शथयो। यी देििरूको नशजकमा यूनान अिखस्थत 

शथयो। यूनान िब्द अरबी िब्द िो। िास्तिमा यौन नामक शद्वप शथयो जिाँ अरबी 

राजािरूका धेरै रिौटीिरू यस शद्वपमा बसोबास गदषथे। यसैले यो शद्वप अत्यन्त प्रशसद्ध 

शथयो। प्रशसद्ध हुनुको दोस्रो कारि अरबका केिी शिद्वानिरू पशन यूनानमा बसोबास गथे। 

कालान्तरमा यौन िब्दलाई अरबीिरू यूनान भने। यिाँ बसोबास गने शिद्वानिरूलाई पशन 

अरबीिरूले आफ्नो िब्दमा युफ्लतोसलाई अफ्लातुन भने, सोिेशटसलाई सुकरात, 

अलेकजाण्डरलाई शसकिर नाम शदए। यस्ता धेरै नामिरूको अरबीकरि गररयो। शकनशक 

युरोप अशन भारतको माझमा जो ज्ञानको केन्द्र छ त्यो अरब देि िो। सूतको सिभषमा चचाष 

गदाष के देखिन्छ भने आख्यान, नृत्य, संगीत, गायन आशदको यी सबै एकाकाषसँग सम्बखन्धत छ 

अशन शयनीिरूको जाशत, समूििरूको शिकास भएको माशनन्छ। केिी शिद्वानिरूको भनाइमा 

के छ भने भारतमा उत्सििरू धेरै मात्रामा मनाइन्छ। यस्ता उत्सििरू युरोपमा पशन 

मनाइन्छ, यिी उत्सििरूको िररपरर कथािरूको शिकास भएको देखिन्छ। उदािरिस्वरूप 

युरोपमा मेपल नामक उत्सि मनाइन्छ। मई मशिना िसन्त ऋतुको समय िो। त्यिाँ जब मई 

मशिनामा नयाँ जीिनको, नयाँ सू्फशतषको र सु्फरिको आभास देखिन्छ त्यस समय यूरोपिासीले 

एउटा िम्बा गाढेर त्यसको िररपरर घुमेर उत्सि मनाउने गदषछन् त्यसैलाई मेपल भशनएको 

िो। म्याक्समुलरले पचाँस िर्ष लगाएर ऋगिेदको अध्ययन र अनुिाद गरे । सन् १८९६ 

ऋगिेद एउटा सूत्रको अनुिादको िममा उनले जुन संिादिरूको अध्ययन गरे ती 

संिादिरूको प्रसु्तशतकरि नाटकीय ढङ्गमा गररएको शथयो। संिाद दुइ दलिरू माझ 

चशलरिेको जस्तो प्रशतत हुन्छ। एक दलमा देिराज इन्द्र छन् भने अको दलमा गरूढगि 

छ। यो पशिलो मण्डलको १६५औ ँसूत िो। इन्द्र र गरूढगिमाझ जुन संिाद चल्यो 

त्यसबाट के जान्न सशकन्छ भने संिादको माध्यमबाट िोल्ने, गाउने अशन िेल्ने प्रथा िैशदक 

समाजमा पशन शिद्यामन शथयो भने्न बुशझन्छ। 

सम्भित् भारतमा नाटकको शिकास यसरी पशन भयो भन्न सशकन्छ। म्याक डोनलले पशन 

नाटकिरूको उद्भि िैशदक संिादबाट भएको हुन सके्न शसद्धान्तको समथषन गरेको पाइन्छ। 

यसथष नाटकको उद्भिको सम्बन्धमा अशघ अनुमाशनत कठपुतलीिरू नाच आशदको जुन 

शसद्धान्त प्रशतपादन गरेका शथए त्यसको िण्डन शिस्तारै हुन थाल्यो। १९३५ कािीका शिद्वान 



जयिंकर प्रसादले उपयुषि कठपुतली प्रसङ्गको िण्डन गरेको पाइन्छ।“अभनयसँग नाचे्न अशन 

गाउने परम्परा पशिलेदेखि नै भारतमा शथयो, यसकारि भारतमा नाटकको उद्भि कठपुतलीको 

नाचबाट भयो भनु्न युखिसङ्गत देखिँदैन,भािभूशतको नाटक मिािीर चररत्र छाया नाटकको 

लाशग लेखिएको िो, उनले के लेिेका छन् भने सिभषसँग अशभनय हुन् आिश्यक छ।” 

सिभष भनेको शलखित काव्य िो, एकापशट शलखित काव्य पशढन्छ भने अकोशतर अशभनय 

सञ्चालन हुने गदषछ। यसैले छाया नाट्य िा कठपुतली त्यशत मुख्य देखिँदैन। कठपुतलीको 

प्रचार सम्भित पठ्य काव्यको लाशग गररन्थ्यो। काव्य पशिलेबाटै शथयो र काव्यलाई सयोग 

गनषको शनखि कठपुतलीिरू पशछबाट शनशमषत गररयो। सूत्रधार िब्दको पशन िण्ड गदै के 

भनेका छन् भने सूत्र सबै िसु्तमा आन्तररक रूपमा शिद्यमान हुन्छ त्यसलाई सूत्र भशनन्छ। 

कथाबसु्त िा नाटकीय प्रयोजनिरूको उपादानिरूलाई ठीक-ठीक सञ्चालन गछष त्यसलाई 

सूत्रधार भशनन्छ। 

आजभोशलको डाइरेक्टर जसै्त सूत्रधार पशन हुन आिश्यक छ। पशछ गएर प्राय सबै जसो 

शिद्वानिरूले नाटकको उद्भि प्राचीन साशित्य िेदबाटै भएको हुन सके्न सम्भािनाप्रशत आफ्नो 

मत प्रकट गरेको पाइन्छ। म्याक्समुलरद्वारा चचाष गररएको संिादबारे अझ िढी शिद्वानिरूको 

दृशि गशिररँदै गएको देखिन्छ। सायदै नाचे्न, गाउने, अशभनय गने जस्ता प्रशकया िेदको कुनै 

िण्डमा उल्लेखित िोस्। अशघ युरोपमा गररएको मेपल जसै्त प्राचीन भारतमा यज्ञिेदीका 

शनखि राखिने स्तम्भलाई युपकाि भशनन्थ्यो। आज पशन भारतमा मखिरिरूमा ध्वजा गशडने 

प्रथा यथाित छ। बौद्ध धमाषिलम्बीिरूका घर घरमा ध्वजा गाशडने प्रथा यथाित छ। 

मयुरगञ्ज, पुरूशलया, झारिण्ड आशदमा जुन छुद नृत्य गररन्छ त्यसमा एउटा स्तम्भ गाशढन्छ 

त्यसपशछ नाचे्न गाउने कायष सम्पन्न हुने गदषछ। यिी युपकाष्ठ (यज्ञमा स्तम्भ गढ्नु) बाटै 

पे्रररत भएर सम्राट अिोक ठूला ठूला स्तम्भ गाडे। यसरी युपकाष्ठको िररपरर नाचे्न, गाउने, 

गीत गाउने, अशभनय गने आशदको प्रमाि युजुिेदमा पशन पाइन्छ। यजुिेदको तेस्रो अध्यायमा 

गायनको शनखि िैलुसलाई आमन्त्रि गररएको छ। पशछ गएर नाटकमा पशन िैलुस िब्दको 

प्रयोग गररएको पाइन्छ। नृत्य गनषको लाशग सूतलाई आमन्त्रशतत गररएको पाइन्छ। सुत, िेशित, 

मादष शङ्गक र  िांशिक आशदलाई आमखन्त्रत गररएको पाइन्छ। िीिा िजाउनेलाई िेशित, मृदङ्ग 

िजाउनेलाई मादष शङ्गक र िाँसुरी बजाउनेलाई िांशिक भशनन्छ। यी चारैको उपखस्थशतले गदाष 

के जान्न सशकन्छ भने शयनीिरूको एउटा नाट्य मण्डली नै हुने गदषथ्यो िोला भने्न आभास 

पाइन्छ। यसकारि यज्ञको िररपरर नाटकको शिकास भएको हुन सक्थ्छ। स्त्रौत सूत्रमा, शपतृमेद 

यज्ञमा नृत्य, गीत अशन िादन साथै अनेक शिशधिरूको उल्लेि गररएको पाइन्छ। िाजपेय यज्ञ 

अशन अश्िमेध यज्ञमा िीिा िादनको अशनिायष माशनएको उल्लेि पाइन्छ। यसको साथै 

नारासन्सी गाथा पशन गाइन्थ्यो। यसबािेक िेलिरूको पशन चचाष पाइन्छ शकनशक िाजपेय 

यज्ञमा रथिरूको स्पधाष हुने गदषथ्यो। मन्त्रपाठको साथ साथ आशङ्गक अशभनय पशन हुने 

गदषथ्यो। जसरी िेदपाठ गररँदा िातिरूको सञ्चालन गररन्छ। यसबािेक यज्ञिेदीको प्रदशक्षिा 

छ त्यसको पशन एउटा शनयम छ। नाटकमा प्रदशक्षि प्रिेि भने्न प्रसङ्ग त्यिीबँाट िुरू भएको 



माशनन्छ। नाटकको मञ्चमा कसरी प्रिेि गररन्छ अशन बाशिररन्छ त्यसको पूिषरूप यज्ञिेदीको 

प्रदशक्षि प्रिेिबाट संकेशतत भएको माशनन्छ। यजुिेदमा अश्िमेधको समय एउटा प्रमाि 

पाइन्छ, यज्ञको समय जुन घोडा छाशडन्छ त्यसको पशछ पशछ सेनािरू दौड्ने्थ। त्यस समय 

यज्ञिेदी अथिा युपकाष्ठको िररपरर एक िर्षसम्म आख्यान सुनाउने प्रथा शथयो। जसमा दस 

दस शदनमा ३६िटा आख्यान चि चल्थ्यो। 

यनशक दसशदनको एक आख्यान फेरर दसशदनको एक एक आख्यान गरेर ३६० शदनमा ३६ 

लामा लामा आख्यान पुरा हुने गदषथ्यो। सतपत ब्राह्मिमा यसको उल्लेि गररएको पाइन्छ। 

यज्ञमा जुन शिशध िताइएको छ त्यसमा केिी संिादिरू पशन रिेको पाइन्छ, जो अधै्व अशन 

सोमशनियको संिाद िो। यसबािेक पुरुरूिा उिषिी संिाद, यम यमी संिाद, शिश्िशमत्र नदी 

संिाद, इन्द्र अशन शििािा संिाद, अगत्स्य अशन रोपमुद्रा संिाद आशद संिादिरूको उल्लेि 

पाइन्छ। यजुिेदमा उल्लेखित सोम शििय र अधै्व अत्यन्त मित्वपूिष छ शकनशक यज्ञको 

शिशध आरम्भ हुनुभिा पशिले यसको अङ्गको रूपमा हुने गदषथ्यो। यज्ञमा भाग शलने एकजना 

व्यखि अधै्व हुने गथे अथाषत् यज्ञ गराउने व्यखि अशन एक यजमान हुने गदषथ्यो, शयनीिरूमा 

एकजना सोम शििय हुने गदषथ्यो, जसले सोम लता शिशि गथे। शयनीिरू माझ संिाद 

स्थाशपत हुने गदषथ्यो। यसरी यज्ञको िररपरर शिशभन्न शकशसकमको संिाद, गीत, नृत्य आशद 

अनुष्ठान हुने गदषथ्यो। यस अनुष्ठानमा केिल पेिायुि व्यखि मात्र भाग शलने गथे शक 

सम्भ्रान्त पररिार पशन भाग शलने्थ भने्न प्रश्नको उत्तरमा मिाभारतको अनुिासन पिषमा राजा 

शदशलपको यज्ञको ििषनमा के पाइन्छ भने जसमा युपकाष्ठको िररपरर इन्द्रदेि र गन्धिष आशद 

देििरूले नृत्य गरेको पाइन्छ। अशन शिश्ििसु नामक देिताले िीिा बजाएको शथयो। यसको 

अथष सुसंसृ्कत र सम्भ्रान्त पररिारले पशन नाटकमा भाग शलने गदषथे। त्यससमय नाटक 

सम्माशनत शिधाको रूपमा शचशनन्थ्यो। मिाभारतको खिल (खिल भनेको शिि िो त्यसैले 

अखिल भनेको सािषजशनन िो) भागको िररिंि पिषमा एउटा छोटो उपपिषको उल्लेि 

पाइन्छ त्यसको ९३औ ँअध्यायमा एउटा नाटकको उल्लेि पाइन्छ। जनाषिलको नगरमा 

श्रीकृष्णको आदेिअनुसार उनको दुइ पुत्र प्रद्युम्न अशन साम्बको प्रिेि हुन्छ। उनीिरूको 

साथमा कान्छो भाइ गदको प्रिेि हुन्छ। श्रीकृष्णले शयनीिरूलाई नगरमा गएर नाटक गने 

आदेि शदएका छन्। यस नाटकमा प्रद्युम्न सूत्रधार बन्छ साम्ब शिदुर्कको रूपमा अशन 

कान्छो भाइ गद पाश्िष भूशमकामा रिेको छ। मि्त्वपूिष कुरा के छ भने नाटकमा स्त्रीिरू 

गाउने बजाउने साज आशद शलएर आउने गदषछ। पशिलो शदन शयनीिरूद्वारा राम जन्मको 

नाटक िेशलन्छ। दोस्रो शदन रम्भा शितार नाटक िेशलन्छ। शयनीिरूले नाटकको कसरी सम्पन्न 

गरे भने्न प्रश्नको उत्तरमा इशतिासकारिरूले के अनुमान लगाएका छन् भने पशिले, 

शयनीिरूले नेपथ्य सजाए िोलान्। दोस्रो, स्त्रीिरूले मधुर स्वरमा गीतिरूको गाए। तेस्रो, शतनै 

दाजु भाइ शमलेर नािी पाठ गरे। त्यसपशछ शिनयको श्लोक पढेर दिषकलाई िुिी पारे। 

यसै शिनयको श्लोकलाई अशिले प्रस्तािना भने्न गररन्छ। नाटकमा सुत्रधार, प्रस्तिनाको 

माध्यमबाट दिषकलाई सम्बोधन गररन्छ। यस नाटकमा सूर नामक यादि रािि बनेका शथए 

अशन मनोिशत नामक यादि युिती रम्भा बनेकी शथई। यसको अथष स्त्रीिरूको भूशमका 



स्त्रीस्वयम्् गदषथे। राजकुमार राजकुमारीद्वारा नाटक िेशलन के संकेत पाइन्छ भने नाटक 

सम्भ्रान्त िगषमा नाटक िेल्ने प्रथा शथयो भने्न बुशझन्छ। यसैले नाटक सम्माशनत पाठ शथयो। 

 

 

 

सातसीगें अनाा 

सातसीगें अनाष सुिनम रशचत बालकथा सङ््ग्िि नेपाली परीकथामा 

सङ््ग्िशित एउटा उतृ्कि कथा िो। उि कथामा िृिािनबीच एउटा 

पोिरी हुन्छ। त्यस पोिरीको छेउमा एक बथान अनाषिरूको बास 

थलो हुन्छ। उनीिरूको थलोमा एउटा टुहुरो केटो आएर बसेको 

हुन्छ। सानीमाको व्यििारले गदाष केटोले आफ्नो घर छोडेर आएको 

हुन्छ। केटोको कुरा सुनेर अनाषिरू र केटो राम्रो शमत्र बन्छन्। 

एकशदन त्यस जङ््ग्गलमा एउटा राक्षस आइपुग्छ त्यस राक्षसले 

केटोलाई तोनेर आकिमागष उडाएर लान्छ। आपद-शिपद परे 

एकसीगेंदेखि सातसीगें अनाषको नाम पुकारा गनुष भनेर भनेको हँुदा 

केटोले उनीिरूको नाम पुकारेको हुन्छ तर पशन ती अनाषिरूले 

केटोलाई बचाउन सिैन राक्षसले केटोलाई शनशलसकेको हुन्छ। 

अनाषिरूले आफ्नो सीगँले राक्षसको भँुडी फोरेर केटोको लािलाई 

आफ्नो थलो ल्याइ िररयो सेउलीले ढाकछोप गररकन त्यस ठाउँ 

छोडी अन्त कतै गएको हुन्छ। 

यस कथामा कथाकारले बालबाशलकालाई मनोरञ्जन शदनका साथै 

मानिताप्रशत प्रश्न समेत गरेका छन्। ितषमान समयमा िामीबीच 

मानिता लुप्त भइसकेको छ यसैलाई मुख्य शिर्य बनाएर 

कथाकारले आफ्नो कथाको शिर्य बनाएको पाइन्छ । यस कथा 

सङ््ग्ििको नाम नेपाली परीकथा राख्नुको औशचत्य कथाकारले 



मानिेतर पात्रिरू यसमा रािेका छन्।अनाष पात्र हुनु नै यसको 

उदािरि िो।  सानीमाले केटोप्रशत गरेको व्यििार अशन अनाष जस्ता 

मानिेतर पात्रले मानिप्रशत देिाएको माया पे्रमले यस कथामा मानि 

जाशतलाई दरो व्यङ््ग्य िोनेको छ।यस कथामा कथाकारले 

बालबाशलकालाई मानशिय मूल्यको शिक्षा शसकाउनु िोजेको पाइन्छ 

।  

जम्ले-घाम 

सुिनाम रशचत जम्ले घाम बाल कथा लेप्चािरूको सृशिको कथामा 

आधाररत एउटा कथा िो। उि कथामा  दाजु र भाई पात्र छन् जो 

घाम हुन्छन्। ती दुई घाम लागेको लागेकै हुनाले धारा, िोला, नाला, 

पोिरी सुख््न लागेको हुन्छ। एक शदन सबै रुिपात पिुप्रािी भेला 

भएर सल्ला गछष न् शक दुई दाजु भाईमा एकजनालाई मानष पछष  नत्र 

िाक हुनेछ। व्याङ्गपाटाले आँट गरेर भाई घामलाई माने शिचार 

गछष । त्यसको शनखि व्याङ्गपाटाले धनुकाँडको शनखि मलबाँसलाई 

आफ्नो अङ््ग्ग माग्छ। डोरीको शनखि िात्तीबार र ओदाल रुिलाई 

आफ्नो अङ््ग्ग माग्छ। काँड नबशत्तनुको शनखि चीललाई पिेटा 

माग्छ। लाग्न साथ मनषको शनखि शिर्को तयारी गछष  र अन्तमा आफु 

लुक्नको शनखि झार जङ््ग्गललाई आड माग्छ। यसरी व्याङ्गपाटाले 

भाई घामलाई मानष सफल हुन्छ। भाईको मृत्यको िोकले दाजु घाम 

फेरी पृथ्वीमा आउन छाडछ र फेरी पशन आको समस्या उत्पन्न हुन्छ। 

चारैशतर अन्धकार हुन्छ अशन िनस्पशतमा उथुल पुथुल मशचए पशछ 

फेरी सभा ढाशकन्छ कसरी दाजु घामलाई िुसी बनाउने यस शिर्यमा 

चचाष हुन्छ र चमेराले यस कामको भार शलन्छ। त्यसको शनखि पशन 

चमेराले मुसा पररिारलाई थुतुना, आँिा, कान र टाउको माग्छ। पिु 

पररिारलाई दाँत र रौ ँमाग्छ। चरो पररिारबाट पिेटा र नयाँ िुट्टाको 

रुप माग्छ। बाँस पररिारबाट धारो शलइ आफ्नो त्यो शिशचत्र रूप 

शलएर उनी दाजु घाम किाँ जान्छ। घामले त्यो शिशचत्र रूप देिी 



भाइको िोक भुली मररमरर िाँस्न लाग्छ र फेरर पृथ्वीमा उज्यालो र 

न्यानो घाम पाउन थाल्छ। यसै कारि आज पशन चमेरा ती शिशचत्र 

रूप शलएर रुिमा उँधोमुन्टो झुखण्डरिेको हुन्छ र भाई घामलाई 

मारेको डरले व्याङ्गपाटा घाम डुबेपशछ शट.. शटक...शटक गरररिन्छ 

अशन मरेको भाईलाई दाजु घामले आफ्नो उज्यालो शदएर कोिौ ँदूर 

मृतु्य-शिर् अिर कालो टाटा छाप परेको देि चन्द्रमालाई िेरी 

रिन्छ।  

 

उि कथामा कथाकारले मानिेतर पात्रिरूलाई बोल्न लगाएर 

बालबाशलकालाई पृथ्वीमा भएको िन-जङ््ग्गल, पिु पक्षी आशदलाई 

मनोरञ्जनका साथ शचनाउन िोजेका छन्। लेप्चा जाशतको सृशिको 

कथामा आधाररत भएको हुनाले कसरी चमेरा व्याङ्गपाटाको उत्पशत 

भयो सो यस बारे पशन ज्ञानशदन िोजेका छन्। 

 

पािा र राँिो 

पािा र राँको कथा सुिनाम रशचत एउटा उतृ्कि बालकथा िो। उि 

कथामा मूल पात्रको रूपमा पािा र गँगटा छन्। गौि पात्रको 

रूपमासेती नागराज, काली नागराज र राँको छन्। यस कथाका पात्र 

पािािरू पुिाषको पालादेखि प्रिस्तको जीिन शबताउँदै आइरिेका 

शथए। उनीिरूलाई कशिले पशन पानीको अभाि भएको शथएन तर 

अचानक पृथ्वी लोकमा पानी सुिै गएको कारि शससे्न, पीरे, तीते, 

पिेलेँ झरी पािािरू बडो शचन्तामा परे। उनीिरूले यो सङ््ग्कटबारे 

सभा डाक्यो अशन पाताल लोकमा गएर सेती नागराजलाई यसबारे 

अिगत गरायो सेती नागराजले उनीिरूलाई शिश्वास शदल्यायो शक 

उनीिरूले बरो-बर पानी पृथ्वी लोकमा पुऱ््याएको सत्यलाई। सेती 

नागले फेरी औलको काली नागसंग यो बारे कुरा गनष लगाए। काली 

नागले यस शिर्यमा छलफल गरी सत्य पत्तो लगाए शक यस घटनाको 



पछाडी गँगटा जम््मेिार छ भनेर। पािािरूले गँगटालाई सुनको 

लोभ देिाउँदै ितष रािे शक पृथ्वीमा उनीिरूले बनाएका साना-

ठूलोदुलािरू बुच्चाइ शदए लान सके्न सम्मको सुन लानु भनेर। 

गँगटािरूले सबै दुलािरू बुच्चाइ शदए। ितष अनुसार गँगटािरू सुन 

शलन पािािरू भएकोमा पुगे तर पािािरूले आगो तापेर छोडेको 

शफशलङ््ग्गेिरूका रास देिाउँदै ग्ँगटािरूलाई िाँसी शदए। यसरी 

पािािरूले गँगटािरूलाई छक्काएको कारि गँगटाले पािािरूलाई 

श्राप शदए यसो भनेर‘शतम्रा सन्तानले आगोमा सुनको ठोसा देिून र 

यिी कारि मनष परोस्’ । 

उि कथामा कथाकारले बालबाशलकालाई मनोरञ्जन शदनको 

साथमा पािािरूको माफष त यो संदेि पशन शदन िोजेका छन् शक 

जीिनमा सबै थोक सँधै एक नास रिँदैन। यसका साथ- साथै 

पािािरूको मरिको कारि सत्ययुगमा गँगटाले शदएको श्रापले गदाष 

राँकोमा सुनका ठोसा देिेर पािािरू अकमक्क परेको बेला राती 

सशजलै पािािरूलाई पिन सशकन्छ भने्न सत्यलाई उजागर गरेको 

छ। 

बल्से र दैत्यनी 

बल्से अब ठूलो भएको छ। बल्सेको दुई शददीिरू शछन्। भाई ठूलो 

भयो अब आफ्नो सुरक्षा आफै गनष सक्थ्छन् भनेर दुई शददी िोङ्गरायो 

र मुनाल एकजना औल र एकजना लेक लागे। भाईलाई दैत्यनीसंग 

िोशसयार बसे्न र दैत्यनीले िेदो गऱ््यो भने पशिले िरानी छररशदनू 

अझै िेदो गऱ््यो भने रोटी टुिा पारेर छररशदनू अझै िेदो गरे अण्डा 

फुटाइशदनू भनेर अती र बुखद्ध शदएर उनीिरू आफ्नो बाटो लागे। 

यसरी एकशदन शददीिरूको सम्झनामा बल्से रूिमा बशसरिेको 

बेला दैत्यनीले छक्काएर बल्सेलाई डोकोमा िालेर आफ्नो घर 

लयो। घरमा आफ्नो छोरा हुिूलाई बल्सेलाई मारेर  रगत, कलेजो, 

मुटुलाई एक ठाँउमा राख्नु र मासुलाई ठूल्ठूला चोक्टा काटेर 



मरमसला, नुन, तेल, िोसाषनी मलेर करािीमा एक माना तेलमा 

भुट्नु र गलाइराख्नु भनेर घरबाट शनखस्कए। आमाको आज्ञा अनुसार 

हुिूले बल्सेलाई काट्न लागेको हुन्छ उसलाई बल्सेको शचल्लो र 

डल्लो टाउको मन पछष  र बिेलाई यो कसरी भएको सोद्छ अशन 

बल्सेले मेरो यस्तो शचल्लो र डल्लो टाउको मेरी आमाले िररएको 

करािीमा टाउको चोबशलशदएरको हुनाले यस्तो भएको िो भनेर 

छक्काएर उल्टो दैत्यनीको छोरा हुिूलाई तेलमा उसकी आमा 

आउँदा भुटी रािेको हुन्छ। आमा दैत्यनी आएर भाडाको रगत 

तनतन शपएर नानी ! तल झर िामीशसत बसेर िाँदैनस् भनेर हुिूलाई 

बोलाउँछ त्यशत नै बेला बले्सले आफ्नो छोराको मासु आफै िा भनेर 

त्यिाँदेखि भाग्छ बले्सलाई पछाएर दैत्यनीले बले्सलाई िोद्छ। 

बले्सले पशन शददीिरूले भने जसो गरेर देत्यनीलाई िरानी, रोटी 

फ्याशकशदन्छ र अन्तमा आण्डा पशन फुटाइशदन्छ र डरलाग्दो 

िोलाको सृशि हुन्छ र दैत्यनीलाई बगाएर लान्छ त्यस शदन देखि 

शददीिरूको आिीिाषदमा बले्सका सन्तान आनिले नाकदै,गाउँदै 

फलफूलका रस चुसै्द लेक र औलमा शनधषक्क फैशलँदै गएको तथ्य 

यस बालकथा सुिमानले बडो मनोरञ्जनका साथ बालबाशलकालाई 

पखस्कएको छ। 

 

 

श्याल र आँघी 

श्याल र आँघी बाल कथामा सुिनमले श्याल र आँघीको 

प्रशतस्पधाषलाई िुबै रोचक ढङ्गगामा देिाएको छ। उि कथामा 

श्याल र आँघी मूल पात्रको रूपमा छन्। एकशदन श्याल मस्त शनद्रा 

सुशतरिेको बेला आँघीले झार जंगल िल्लाएर श्याललाई शनद्राबाट 

शबउँझाउँछ श्याल ररसले आँगो हुन्छ र आँघीलाई बेला न कुबेला 

धते्तरी गाँडु भनेर कराउँछ अशन आँघीले पशन तँजस्तालाई पत्कर 



सरि उडाइ शदन्छु भन्छन्। यसरी उनीिरू शबच झगङ्गा सुरू हुन्छ र 

एक भिा अको कमीको छैन भने्न िोडबाजीमा हुन्छ र उनीिरू 

शबचमा सात डाँडा दगुरने प्रशतस्पधाष राखिन्छ। यो सुनेर जंगलको 

राजा शसंि पशन छक्थ््क पछष ।बाजीको शनखि शदन तोशकन्छ लगतै त्यस 

शदन पशन आँउछ र बाजी सुरू हुन्छ। आँघीले सात डाँडाको शनखि 

िेग लगाउँछ र श्यालले पशन िाऊ-िाउ गदै जंगलशभत्र पस्छ अशन 

एक्थ््काशस अको डाँडा फेरर अको डाँडा हुदै सात डाँडामा शिजयको 

स्वर सुशन्नन्छ। फलस्वरूप श्याल शिजय घोशसत हुन्छ। िास्तिमा 

श्यालले डाँडा- डाँडामा आफ्नो दाजुभाइलाई रोिेको हुन्छ। 

श्यालको बट्याँइ र चालकीपन देिेर शसंिले पशन श्याललाई शिजय 

धोर्िा गराउँछ र पिुपक्षी माझ श्याललाई चतुर बुखद्धमाशन पिुको 

संज्ञा शदन्छ। 

उि कथामा कथाकारले श्याल एउटा बुखद्धमाशन पिु िो भनेर 

बालबाशलकालाई शचनाउनु िोजेको छ। अमानिीय पात्रिरूको 

संयोजनले कथामा मनोरञ्जन शदनको साथमा कथाकारले 

बालबाशलकालाई नौलो थोकिरूशसत अिगत पशन गराएका छन्।  

साधु 

सुिनामको नेपाली परीकथा सङ््गििको यस साधु कथामा पशन उनले 

अलौशकक पात्रिरूको चयन नै गरेका छन्। साधु यस कथाको मुख्य 

पात्र हुन्। उनी िुबै दयालु र िखििाली शथए। उनी जङ्गलमा बस्थे र 

जङ्गलका सबै पिु प्रिीलाई िुबै माया गथे। एकशदन सधुलाई 

अचानक जङ्गलका पिुिरूको बथान घट्दै गएको अनुभाि भयो। 

शयनीिरूलाई कसैले मादैछन् िा अको ठाउँमा जाँदैछन् भने्न 

िङ््ग्कामा साधुले शनधो गनष लागे। शनकै शदनको िोजीमा साधुलाई 

थािा हुन्छ शक एउटा राक्षसले शदनमा दुई तीनिटा पिुलाई िाँदो 

रिेछ।यसरी एकशदन पशन राक्षसले एउटा मृगलाई मारेर लगेछ र 

साधुले यस राक्षसलाई पछ्याउँदै जाँदा बाँसधारीमा पुग्छन् अशन 



बाँसको तामालाई सोध्छन् शतमीिरूले राक्षसलाई मरेको पिुशसत यो 

बाटो जाँदै गरेको दोख्यौ भनेर तामाले धमण्डशसत िामीलाई शचयो 

गने बानी छैन भनेर जिाब शददा साधुले तामािरूलाई श्राप शदन्छन् – 

आजदेखि उसो तँतामािरूले कशललैमा दया-मायाशबना पिुिरूले 

शचथोरी अशन भाँची िाओस्। आकाि छुने इच्छामा बाँची बढेका 

शलङ््ग्गोले नुिेर यसै धरतीमा शनहुररन परोस्। यसरी तामालाई श्राप 

शदएर फेरी साधु अशध बढछन् र जुगालाई भेट्छन् र सोध्छन् - जुगा 

िो! कुनै राक्षसलाई यताबाट गएको देख्यौ भनेर र प्रशतउत्तरमा 

जुगाले भन्छन् केिी अशघ मरेको पिु बोकेर राक्षस यिी बाटो गएको 

छ। िामीले धुररएर त्यसको िुट्टा समात्दा-समात्दै शटशप फ्याकेर त्यो 

गयो। साधुको यसरी सिायता गरेकोमा जुगालाई साधुले आिीिाषद 

शदन्छन् शक शतम्रा सन्तानले ताजा रगत ििाबाट शठम्याएर चुसी झरेको 

कसैले थािा नपाओस् भनी उनी अधी बढछन् अशन दुबोघारीमा पुग्छ 

र दुबोले रोक्न िोजेको र उल्टो दुबोलाई कुल्चीशमल्ची गरी राक्षस 

पिाडको बाटो गएको कुरो उनीिरूबाट थािा लाग्छ अशन जुगालाई 

जसै्त दुबोलाई पशन जस्तो पररखस्थशतमा पशन मौशलने र िुभकायषमा 

शतमै्र नाम शलया जाओस् भशन आिीिाषद शदएर साधु पािडको बाटो 

लाग्छ। पािडको शभत्रपट्टी ओडारमा राक्षसले मृग िाएर बसीरिेको 

फेला पाछष न् र उसको िखिले त्यस राक्षसलाई भस्म गररशदन्छन्।  

उि कथामा सुकनामले बालबाशलकालाई माशनसमा हुने अगुिको 

शिर्यमा बालबाशलकालाई मनोरञ्जनको साथमा शिक्षा शदन 

िोजोको छ। माशनसमा शनशित राम्रो गुििरू मधे्य धमण्ड एउटा 

अगुि िो। धमण्ड गनष रोम्रो कुरो िोइन यसले िामीलाई किी ँपशन 

पुऱ््याउँदैन यस अगुिलाई त्याग गनुष नै उशचत शनिषय िो। उि 

कथामा तामाको प्रसंग शलएर कथाकारले धमण्ड गदाष के कस्तो 

पररिाम हुन्छ भने्न कुरालाई यस कथामा िुबै राम्रो ढंगम प्रसु्तत 

गरेका छन्। यसरी नै जुगा र दुबोलाई साधुले सत्य युगमा शदएको 

आिीिाषदले आशिलेको युगमा पशन यसको फाइदा जुगालाई र 



दुबोको गुिगान भइरिेको प्रसंगबाट कथाकारले बालबाशलकालाई 

अरूको सिायता गनुष पछष  भने्न शिक्षा शदएको छ। 

 

भ्यागुतो र गँगटो 

सुिनाम रशचत नेपाली परीकथा बाल कथा सङ््ग्ििको अखन्तम कथा 

भ्यागुतो र गँगटो कथामा भ्यागुता र गँगटा छन्। एकशदन 

उनीिरूकोभेट हुन्छ र आफ्नो पशिलो भेटमा नै उनीिरू मायाको 

सम्बन्धमा बाशधन्छन्। भ्यागुताले गँगटाको रूपको गुिगान गछष न् र 

गँगटाले पशन भ्यागुतालाई ठूलो जातमा जन्मनु भएको रिेछ भनी 

उनको पशन रूपको गुिगान गछष न्। यसरी उनीिरू एकअको शबना 

शजउनु नसके्न हुन्छन्। समय शबत्दै जान्छ र उनीिरू शबचको 

मायाको भाि ररसमा पररितषन हुन्छ पशिले जुन रूपको गुिगान 

गाउने पे्रमीिरू अशिले एकअकाषलाई िेनष मन पराउँदैन्। पशिले 

एकअकाषको शिडाइ मन पराउने पे्रमीिरू अशिले उनीिरूलाई 

एकअकाषको शिडाइ समेत मन पराउँदैन्। नभिै उनीिरू 

एकअकाषशसत छुशटएर आ-आफ्नो बाटो लाग्छ। 

उि कथाबाट सुिनामले बालबाशलका यो शिक्षा शदन िोजेका छन् 

शक उलषदो बैसँको मोि-माया केिल घाम-छाँया मात्र िो। 

समििमा भनु्न पदाष सुिनाम रशचत नेपाली परीकथा सङ््ग्िि एउटा 

उत्तम बालकथाको नमुना िो। यस कथा सङ््ग्ििमा सङ््ग्िशित 

कथामा सबै पात्रिरू प्रायिः  अलौशकक, अिास्तशिक छन् भने अनौठो 

स्थान र कल्पनाले भररएको  संसारको सृजना गरीएको छ। यस कथा 

सङ््ग्ििको नाम नेपाली परीकथा राख्नुको औशचत्य नै यस कथाका 

पात्रिरू अलौशकक छन्। बालकथाको अशभप्राय नै बालबाशलकालाई 

मनोरञ्जन शदनको साथै बालबाशलकालाई नौलो कुराशसत पररशचत 



गराउनु िो र यस सिभषमा यो कथा सङ््ग्िि सफल बनेका छन्। 

अन्तमा यस कथाले नेपाली साशित्यलाई थप योगदान शदएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


