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प्रस्ततु पाठ्यांश सानित्य र सानित्येनतिासका नबचको सम्बन्द्ध, सानित्येनतिासको अिधारणा, सानित्येनतिासको मित्त्ि
र उपयोनगता एिम् िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको निकासयात्राको सङ्नक्षप्त रूपरे खाका साथै िेपाली सानित्यको
कालनिभाजिका निनभन्द्ि प्रयासिरूको सङ्नक्षप्त ऐनतिानसक रूपरे खा प्रस्तनु तमा के नन्द्रत रिेको छ ।

२. उद्देश्य
प्रस्ततु पाठ्यांशका निधािररत पाठ्यिस्तक
ु ो अध्ययिपनछ निद्याथीिरू निम्िनलनखत कुरामा सक्षम िुिेछि् :
(१) सानित्य र सानित्येनतिासनबचको सम्बन्द्धका बारे मा जािकारी नलि,
(२) सानित्येनतिासको मल
ू अिधारणाका बारे मा जािकारी नलि,
(३) सानित्येनतिासको मित्त्ि र उपयोनगता बोध गिि,
(४) िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको निकासयात्राका बारे मा थािा पाउि,
(५) कालनिभाजिका आधार र िामकरणका साथै िेपाली सानित्यको कालनिभाजिका निनभन्द्ि मतिरूका
बारे मा जािकारी नलि ।

३. पररचय
‘सानित्य’ र ‘इनतिास’ दईु शलदको मेलबाट ‘सानित्येनतिास’ शलदको निमािण भएको छ । ‘सानित्य’ ले
भानषक कलाका माध्यमबाट माििीय भािचेतिाको अनभव्यनक्त भन्द्िे अथि बुझाउौँछ भिे ‘इनतिास’ ले मािि
सभ्यताको आरम्भदेनख ितिमािसम्मका सम्पणू ि िटिा, नतिका कारण र तीसौँग माििीय अन्द्तःसम्बन्द्धको शृङ्खलाबद्ध
अध्ययि भन्द्िे अथि बझु ाउौँछ । ‘सानित्येनतिास’ शलदले सानित्यका इनतिासको अध्ययि गिे एउटा शास्त्र िा
सानित्यका इनतिासको अध्ययि गिे पद्धनत बझु ाउौँछ । सानित्य र सानित्येनतिासका नबचमा अन्द्योन्द्यानित सम्बन्द्ध
िुन्द्छ । सानित्येनतिासको आधार सानित्य िो । सानित्यको आरम्भदेनख ितिमािसम्मका सम्पणू ि सानिनत्यक गनतनिनध,
िटिा, अनभयाि तथा आन्द्दोलि, मख्ु य स्रष्टा, नतिका प्रनतनिनध कृ नत, स्रष्टापरक र कृ नतपरक मल
ू प्रिृनत्त, ती प्रिृनत्तको
सामान्द्यीकरणका आधारमा समग्र सानिनत्यक इनतिासको अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि सानित्येनतिासले गदिछ ।
सानित्यको निकासयात्राको व्यिनस्थत जािकारी नदिे भएकाले यसको प्रानज्ञक मित्त्ि उच्च रिेको छ । सम्बद्ध भाषा र
देशको सानित्येनतिासका बारे मा ऐनतिानसक, गणु ात्मक र पररमाणात्मक ज्ञाि प्रदाि गिे भएकाले यो सैद्धानन्द्तक र
व्याििाररक दृनष्टले उपयोगी पनि रिेको छ ।
मोतीराम भट्टको कनि भािुभक्ताचायिको जीिि चररत्र (नि.सं. १९४८) देनख िेपाली सानित्यको
इनतिासलेखिको बीजारोपण भएको िो । िेपाली सानित्यको पनिलो ग्रन्द्थाकार इनतिासकृ नत यज्ञराज सत्यालको
िेपाली सानित्यको भनू मका (नि.स.ं २०१७) िो । यसरी िेदाि मोतीराम भट्टदेनख आरम्भ भएको सानित्यको ऐनतिानसक
अध्ययि परम्पराले यज्ञराज सत्यालको पस्ु तकका माध्यमबाट इनतिासग्रन्द्थ प्राप्त गिि सफल भएको िो । रत्िध्िज
जोशीको नि.सं. २००० को शारदा पनत्रकामा प्रकानशत ‘िेपाली भाषाको ितू ि सानित्य चचाि’ लेखबाट िेपाली
सानित्यको कालनिभाजि गिे परम्पराको थालिी भएको िो । त्यसदेनख यता निनभन्द्ि इनतिासकारिरूले निनभन्द्ि
आधारमा कालखण्डको िामकरण गदै कालनिभाजिसम्बन्द्धी आआफ्िा अनभमत प्रस्ततु गरे का छि् । प्रस्ततु
पाठ्यिस्तमु ा उपयिक्त
ु निनभन्द्ि सन्द्दभिको नििेचिा गररएको छ ।

४. साहित्य र साहित्येहििासहबचको सम्बन्ध
भाषाका माध्यमबाट गररिे माििीय मनस्तष्कको कलात्मक िा नसजििात्मक अनभव्यनक्त िै सानित्य िो ।
स्रष्टाले आफ्िा निचार र भाििालाई नलनपबद्ध गरे पनछ िै नलनखत सानित्यको आरम्भ िुन्द्छ । सानित्य र
सानित्येनतिासका नबचमा िनिष्ठ सम्बन्द्ध िुन्द्छ । सानित्यलेखि िुिेनबनत्तकै यसको इनतिास आरम्भ िुन्द्छ तर त्यसलाई
निनित ढाौँचामा आबद्ध गरे पनछ मात्र सानित्येनतिास लेखिको सरुु आत िुन्द्छ । यसका लानग सानित्यका पाठक,
समालोचक र इनतिासकारमा इनतिासलेखिको अिधारणा बोधका साथै लेखिपद्धनतको निकास िुिु अनििायि िुन्द्छ ।
त्यसैले सानित्यलेखि र सानित्येनतिास लेखिनबच अन्द्योन्द्यानित सम्बन्द्ध छ ।
सानित्य लेखिपरम्पराको लामो अभ्यासपनछ सम्बद्ध भाषाका सानिनत्यक अध्येता तथा नचन्द्तकिरूले
सानित्येनतिासको पररकल्पिा गदिछि् । सानित्येनतिासकारले नबतेका सानिनत्यक िटिािरूको उत्खिि् गदिछि्,
लक
ु े का तथ्यिरूलाई उनधिेर ऐनतिानसक मल्ू य प्रदाि गदिछ, एउटा निनित िटिािृत्त तयार गदिछ र त्यसलाई
कालक्रनमक रूपमा प्रस्ततु गदिछ । कथाकारले कथा लेखजे स्तै सानित्येनतिासकारले इनतिासका िटिािृत्तलाई पिू ािपर
क्रमशृङ्खलामा उिेर इनतिासको स्िरूप निमािण गदिछ । मान्द्छेले आफ्िो अनस्तत्िरक्षाका लानग गििपु रे का सङ्िषिको
कलात्मक अनभव्यनक्त सानित्यमा िुन्द्छ भिे यस प्रकारको सङ्िषिबाट कुि यगु मा कस्तो कलाचेतिा निमािण भयो,

त्यसको मख्ु य कारण के नथयो, त्यस्तो कलाचेतिा कनिलेसम्म कायम रह्यो र त्यसमा कुि कारणले कसरी पररितिि
भयो भन्द्िे कुराको अध्ययि सानित्येनतिासमा िुन्द्छ । सानित्येनतिासमा माििीय सभ्यताको इनतिासका सापेक्षमा
माििीय निचार, चेतिा र कलामल्ू यलाई अन्द्तःसम्बद्ध गरे र िेिे काम गररन्द्छ । त्यसैले सानित्यलेखि सबैभन्द्दा
प्राथनमक कायि िो भिे सानित्यको इनतिासलेखि सानित्यलेखिपनछको नद्वतीयक कायि िो ।
सानित्य नसजििात्मक अनभव्यनक्तको उपज िो भिे सानित्येनतिास ऐनतिानसक आलोचिात्मक एिं
ऐनतिानसक चेतिाको उपज िो । सानित्य बढी हृदयसंिद्ये िुन्द्छ भिे सानित्येनतिास निचारप्रधाि िुन्द्छ । सानित्यमा
िानदिकता प्रधाि िुन्द्छ भिे सानित्येनतिासमा ब नद्धकता प्रधाि िुन्द्छ । सानित्यमा कलात्मक भािको प्रधािता िुन्द्छ भिे
सानित्येनतिासका कालक्रनमक तथ्यको प्रधािता िुन्द्छ । सानिनत्यक तत्त्ििरूको संश्लेषणबाट सानित्य लेनखन्द्छ भिे
ऐनतिानसक तत्त्ििरूको संश्लेषणबाट सानित्येनतिास लेनखन्द्छ । नलनपबद्ध (प्रकाशिसमेत) िगररएसम्म सानित्यको कुिै
औनचत्य िरिेजस्तै िलेनखएसम्म सानित्येनतिासको कुिै अथि र मित्त्ि र औनचत्य स्थानपत िुदौँ िै । सानित्य भािपरक
नसजििा िो भिे सानित्येनतिास सानित्यमानथको निमशिका आधारमा गररिे तथ्यपरक पिु ःनसजििा िो । पनिले सानित्य
लेनखन्द्छ र त्यसपनछ लेनखएका सानित्यको अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गरी सानित्येनतिास लेनखन्द्छ ।
भाििात्मक िुिे भएकाले सामान्द्य पनठतले पनि सन्द्ु दर सानित्य लेख्ि सक्छ तर तथ्यपरक र निचारधारात्मक िुिे
भएकाले सानित्येनतिास लेख्िका लानग उच्च पनठत तथा पठिमा अभ्यस्त िुिु आिश्यक िुन्द्छ ।

५. साहित्येहििासको अिधारणा
सानित्यका इनतिासको िैज्ञानिक अध्ययि गिे शास्त्र र पद्धनतलाई सानित्येनतिास भनिन्द्छ । संसारका
प्रायःजसो निकनसत भाषामा सानित्य लेनखन्द्छ । सानित्य लेख्िे परम्परासौँगै सानित्येनतिास निमािण िुदौँ ै जान्द्छ ।
सानित्येनतिासका लानग– (१) सम्बनन्द्धत भाषाको सानित्यलेखि परम्परा, (२) सानित्यको ऐनतिानसक अध्ययि गिे
दृनष्टकोण, र (३) सानिनत्यक इनतिासको अध्ययिपद्धनत निकास िुिु आिश्यक िुन्द्छ ।
सानित्येनतिास भन्द्िाले सानित्यको कालक्रनमक निकासपरम्पराको व्यिनस्थत अध्ययि भन्द्िे बनु झन्द्छ । यसमा
लेनखएका सानित्यको आरम्भदेनख ितिमाि अिस्थासम्मको कालक्रनमक अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गररएको
िुन्द्छ । सानित्यका इनतिासकारले अतीतको अध्ययि गदाि प्राप्त गरे का निनभन्द्ि तथ्यिरूलाई त्यस यगु का निनभन्द्ि
मल्ू यसौँग जोडेर निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गदिछ । यसरी गररएको निश्ले षण र मल्ू याङ्किबाट इनतिासका सम्बनन्द्धत
िटिा, स्रष्टा, कृ नतका ऐनतिानसक एिं सानिनत्यक मल
ू प्रिृनत्तको मल्ू यनिधािरण िुि जान्द्छ । अतीतको अध्ययि िगररए
पनि इनतिास त बिेकै िुन्द्छ तर यस सन्द्दभिमा अतीतको व्यिनस्थत खोजी गरी त्यसबाट प्राप्त तथ्य र नतिको
निश्लेषणबाट प्राप्त निष्कषिका आधारमा लेनखएको कालक्रनमक लेखोट िै सानित्येनतिास िो भन्द्िे बझ्ु िु उपयक्त
ु िुन्द्छ ।
सानित्येनतिास निगतका सानिनत्यक गनतनिनधिरूको अिुसन्द्धाि िा खोजी िो । अिसु न्द्धािपरक िुिे
भएकाले सानित्येनतिासमा ज्ञािनिज्ञािका अन्द्य निनभन्द्ि शास्त्रमा जस्तै अध्ययिको प्रनक्रयाबद्धता िुन्द्छ । यसमा
सानित्यको आरम्भ, निकास र निस्तारका साथै ितिमाि अिस्थाको पद्धनतगत अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि
गररएको िुन्द्छ । इनतिासका निनभन्द्ि सानिनत्यक आरोि–अिरोि, निनभन्द्ि समयमा सानित्यले समाजलाई र समाजले
सानित्यलाई पारे का प्रभाि तथा माििीय कलाचेतिाको निकासशीलताको अध्ययि सानित्येनतिासमा िुन्द्छ । यसले
अतीतका सानिनत्यक मल
ू प्रिृनत्त, अतीतका सानिनत्यक तथ्यबारे देनखएका अन्द्योल तथा नििादको नििारण पनि गिे
प्रयत्ि गदिछ । ितिमािको सानित्यमा जेजस्ता प्रिृनत्त देनखएका छि् ती सबै इनतिासकै शृङ्खलाबद्ध निकासका

पररणनत भएको र ितिमािको सानिनत्यक निकासले भनिष्यलाई समेत मागिनिदेश गिे मान्द्यतामा सानित्येनतिास
आधाररत िुन्द्छ । यसले इनतिासको सबैभन्द्दा निश्वसिीय अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गिे चेतिा सानित्य र
सानित्येनतिासका पाठकलाई प्रदाि गदिछ । तसथि सानित्येनतिास सानिनत्यक परम्पराको िैज्ञानिक अध्ययि गिे पद्धनत
िो ।
सानित्येनतिासको निनित निधाशास्त्र िुन्द्छ । यसमा स्थाि, काल, स्रष्टा, पररिेश, कृ नत, प्रिृनत्त र त्यसको
सामान्द्यीकरणले निशेष भनू मका खेलेका िुन्द्छि् । सानित्येनतिास लेखिका लानग िटिािृत्त, निचारधारा,
कालनिभाजि, जीििी, कायिकारण सम्बन्द्ध, इनतिासचेतिा, प्रकल्पिा र मल्ू यनिणियजस्ता निनभन्द्ि तŒििरूको
संश्लेषण िुिु आिश्यक िुन्द्छ । सानित्यको इनतिासका समग्र िटिा, अनभयाि र आन्द्दोलि, स्रष्टा, कृ नत आनदको
पिू ािपर क्रमसम्बद्ध नििरण िै िटिािृत्त िो । सानिनत्यक इनतिासको िटिािृत्तलाई िेिे सामनू िक िैचाररक चेतिा
निचारधारा िो । अखण्ड इनतिासलाई यसका प्रिृनत्तगत निरन्द्तरता र पररितििका आधारमा निनभन्द्ि कालखण्डमा
निभाजि गिे एउटा पररपाटी कालनिभाजि िो जसमा निभाजिको आधार, निभानजत कालखण्डको िामकरण,
निधािररत कालखण्डको औनचत्यपनु ष्ट र प्रिृनत्तगत सामान्द्यीकरणजस्ता पक्षिरूले मिŒिपणू ि भनू मका खेलेका िुन्द्छि् ।
स्रष्टािरूको व्यनक्तगत र सानिनत्यक पररचयको निश्लेषण र स्थािनिधािरण िै सानित्येनतिासका सन्द्दभिमा जीििी िो ।
सानित्येनतिासको िटिािृत्तमा रिेका ियाौँ िटिा र ियाौँ प्रिृनत्तका कारणिरूको खोजी गरी नतिलाई ऐनतिानसक
मल्ू यित्ता प्रदाि गििु कायिकारण सम्बन्द्ध िो । इनतिासका सानिनत्यक िटिा, तथ्य, स्रष्टा आनदलाई अतीत र ितिमाि
दिु क
ै ा सापेक्षमा िेिे दृनष्ट इनतिासचेतिा िो । अतीतमा निलप्तु तथ्य, अस्पष्ट जािकारी, अपणू ि तथ्यलाई क्रमशः
प्रकाशमा ल्याउि, स्पष्ट पािि र पणू ति ा नदि र सानित्येनतिासको कालनिभाजि गििका लानग प्रयोग गररिे पररकल्पिा
(िाइपोथेनसस) िै प्रकल्पिा िो । स्रष्टा, कृ नत, प्रिृनत्त, कालखण्ड, यगु र चरणिरूका प्रिृनत्त एिं निशेषता खटु ् याएर
इनतिासमा त्यसको मल्ू य के रिेको छ भिी निणिय नदिे अिधारणा मल्ू यनिणिय िो ।
सानित्येनतिासका तत्त्ििरूको कमबेसी प्रयोगका आधारमा यसका प्रकारिरू निधािरण िुिे गदिछि् । ती िुि् :
(१) िटिािृत्त प्रधाि भएमा इनतिृत्तात्मक सानित्येनतिास
(२) निचारधाराको प्रधािता भएमा निचारधारात्मक सानित्येनतिास
(३) कालनिभाजिलाई मात्र मित्त्ि नदइएमा रै नखक सानित्येनतिास
(४) जीििीलाई प्रधाि मित्त्ि नदएर लेनखएमा जीििीपरक सानित्येइनतिास
(५) इनतिासका िटिाको कायिकारण सम्बन्द्ध निरूपण गरी लेनखएमा निश्ले षणात्मक सानित्येनतिास,
(६) इनतिासचेतिालाई मित्त्ि नदएर लेनखएमा इनतिासचेतिायक्त
ु सानित्येनतिास
(७) अस्पष्ट, अपणू ि र अप्राप्य तथ्यलाई पणू ति ा नदई लेनखएमा प्रकल्पिात्मक इनतिास,
(८) मल्ू यनिणिय गरे र लेनखएमा मल्ू याङ्किपरक सानित्येनतिास ।
सानित्येनतिासका लानग उपयिक्त
ु तत्त्ििरूका अनतररक्त योजिा, निनध र प्रस्तनु तजस्ता कायिशङृ ् खलाको पनि
व्यिनस्थत समन्द्िय िुिपु दिछ । पद्धनतको पालिा िगरी लेनखएका सानित्येनतिास व्यिनस्थत िुि सक्दैिि् । योजिा
भिेको कस्तो सानित्येनतिास लेख्िे भन्द्िे कुराको पिू ति यारी िो । सानित्येनतिास लेखिमा निनधको मित्त्िपणू ि भनू मका

िुन्द्छ । सामग्रीसङ्कलि, सङ्कनलत सामग्रीको िगीकरण, िगीकृ त सामग्रीको सत्यापि र अथािपि, सामान्द्यीकरण र
निष्कषिणजस्ता कायिप्रनक्रयाको समनष्ट िै सानित्येनतिास लेखिका सन्द्दभिमा निनध िो । सानित्येनतिासलाई ग्रन्द्थाकार
रूपमा प्रस्ततु गिे समग्र यनु क्त प्रस्तनु त िो । मस्य दालेखि, पररमाजिि, साफीलेखि, टङ्कण, टङ्कणशनु द्ध, छपाइ,
बौँधाइ, गातापृष्ठ निमािण र आकषिक ग्रन्द्थका रूपमा प्रकाशिसम्मका सम्पणू ि कायिप्रनक्रयािरू प्रस्तनु तअन्द्तगित पदिछि् ।
प्रस्तनु तका आधारमा (१) आकृ नतमल
ू क, (२) नििरणात्मक, (३) िणििात्मक र (४) निश्लेषणात्मक गरी चार प्रकारका
सानित्येनतिास िुन्द्छि् । यसरी योजिा, निनध र प्रस्तनु तको समच्ु चालाई सानित्येनतिास लेखिको पद्धनत भनिन्द्छ ।

६. साहित्येहििासको मित्त्ि र उपयोहगिा
सानित्यका इनतिासको अध्ययि, निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गरी अतीतको सानिनत्यक यात्रा, निकास र
निस्तारका क्रममा देखापरे का अिेक उतारचढाि, सङ्कट र त्यसबाट मनु क्तका लानग भएका अिेक पिलकदमी
आनदको सम्पणू ि जािकारी सानित्येनतिासले नदिे भएकाले यो सानिनत्यक अतीतको सािनसक यात्रा (एडभेन्द्चर) िो ।
सानित्येनतिासले सानित्यका पाठक, अध्येता, निश्ले षक, नचन्द्तक आनदका लानग एउटा ऐनतिानसक मािनचत्र प्रस्ततु
गदिछ । जसरी भगू ोलको यात्रामा निौँडेका यात्रीलाई िक्साको मित्त्ि िुन्द्छ त्यसरी िै सानित्यका स्रष्टा, अध्येता र
अिसु न्द्धातालाई सानित्येनतिासको आिश्यकता िुन्द्छ । कुि राष्र कनत निकनसत छ, कुि भाषा कनत निकनसत छ र
कुि देशको सस्ं कृ नत तथा परम्परा कनत समृद्ध छ भन्द्िे कुरा सानित्येनतिासले देखाउौँछ । त्यसैले कुिै पनि राष्र, त्यिाौँका
भाषा र संस्कृ नतको समृनद्धको स्तरमापि गिि सानित्येनतिास मित्त्िपणू ि िुन्द्छ ।
सानित्येनतिास प्रानज्ञक कायि िो यसले यसका निद्याथीलाई प्रानज्ञक कमिमा अभ्यस्त बिाइराख्िे र ियाौँियाौँ
कुराको खोजीका लानग उत्प्रेररत गरररििे भएकाले यसको मित्त्ि उच्च रिेको छ । सानित्येनतिासमा जातीय, िगीय,
लैङ्नगक, निचारधारािरूको पनि खोजी गररएको िुन्द्छ । कुिै पनि जानत (जस्तै : िेपाली मिाजानत) ले आफ्िा भानषक
कलाचेतिासौँग सम्बद्ध ऐनतिानसक निरासतको बोध सानित्येनतिासबाटै गििसक्िे भएकाले पनि यसको मित्त्ि उच्च
रिेको छ । सफल सानित्यकार, समालोचक बन्द्ि पनि इनतिासका निकासयात्राको गिि बोध िुिु आिश्यक छ ।
परिती पस्ु ताले आफ्िा सानिनत्यक इनतिासका स्रष्टा िा कृ नत कुि यगु मा जन्द्मक
े ा िुि्, कुि यगु मा नतिले आफ्िा
सानिनत्यक सङ्िषि थालिी गरी कसरी आफूलाई स्थानपत गिि सके र सानित्यपरम्परामा नतिले नदएका योगदाि के िुि्
भन्द्िे कुराको बोध गिि सके िि् भिे सानित्य, समालोचिा र सानित्येनतिासको कुिै औनचत्य रिौँदिै । एउटा स्रष्टाले
आफ्िा सानित्यका इनतिासको ग रिलाई बोध गिि सके ि र ‘स्िान्द्तसख
ु ाय’ का लानग मात्र लेख्ि थाल्यो भिे समाज र
इनतिासमा उसको कुिै औनचत्य रिौँदिै । त्यसैले स्रष्टाले आफ्िा नसजििकमिको औनचत्यबोध गरी इनतिासमा आफ्िो
सशक्त पदनचह्न छोड्िे प्रेरणाका लानग पनि सानित्येनतिासको मित्त्ि रिेको छ । यी सबै मित्त्ि िाम्रा सैद्धानन्द्तक ज्ञाि र
व्याििाररक (शैनक्षक, प्रानज्ञक, पेसागत र जीििका अन्द्य पक्ष) ज्ञाि, व्यििार र नसपसौँग जोनडिे भएकाले
सानित्येनतिास िाम्रा लानग निकै उपयोगी रिेको छ ।

७. नेपाली साहित्यको इहििासलेखनको हिकासयात्रा
७.१ पृष्ठर्ूहम
ससं ारका निनभन्द्ि आधनु िक भाषामध्ये देििागरी नलनपमा लेनखिे, िेपालको मख्ु य भाषाका रूपमा रिेको,
भारतका दानजिनलङ, नसनक्कम, आसाम, ग िाटी आनद क्षेत्रमा पनि एउटा प्रमख
ु भाषाका रूपमा प्रयोग गररिे, िेपाली

मिाजानत संसारका जिु जिु भभू ागमा पगु क
े ा छि् ती सम्पणू ि ठाउौँमा पगु रे प्रनतनष्ठतसमेत बिेको सम्पणू ि िेपाली
मिाजानतको मातृभाषा र साझा सम्पकि को भाषा िो । यस िेपाली भाषामा लेनखएको सानित्यलाई िेपाली सानित्य भन्द्िे
गररन्द्छ । अनिलेसम्मको खोजअिसु न्द्धािका आधारमा िेपाली भाषाको नलनखत इनतिास लगभग १००० िषि लामो
रिेको छ । त्यसपिू ि िेपाली भाषा कथ्य रूपमा कनिलेदने ख आरम्भ भयो भन्द्िे कुरा खोजीकै निषय रिेको छ ।
अनभलेख यगु , िाङ्मय यगु िुदौँ ै निकास र समृनद्धको यात्रामा रिेको िेपाली भाषामा निक्रमको उन्द्िाइस ौँ शतालदीको
पिू ािधिदने ख िै पनिलो सल
ु नलत सानिनत्यक ध्िनि गनु जजएको कुरा अध्ययिले देखाएको छ । यसरी िेपाली
सानित्यलेखि परम्पराको सबा दईु शतालदीको यात्रामा पनछल्लो सबा एक शतालदीदेनख अतीततफि फके र िेिे र
त्यसको निरासतका बारे मा निमशि गिे प्रचलि आरम्भ भई क्रमशः निकनसत, निस्ताररत र समृद्ध िुदौँ ै गइरिेको छ ।
नि.सं. १९४० को पिू ािधिमा जब िेपाली भाषासानित्य प्रकाशिको यगु मा प्रिेश गर्यो तब िेपाली सानित्यको
अतीतलाई फके र िेिे र त्यसको ऐनतिानसक मल्ू यका बारे मा खोजी, अध्ययि, नचन्द्ति र निश्लेषण गिे परम्पराको
आरम्भ भयो ।
७.२ चरणहिर्ाजन
िालसम्मको खोजी र प्राप्त तथ्यका आधारमा िेपाली सानित्यलेखिको आरम्भ नि.स.ं १८०० को
आसपासदेनख भएको मानिन्द्छ भिे िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको प्रारनम्भक प्रयत्ि मोनतराम भट्टको कनि
भािभु क्ताचायिको जीिि चररत्र (१९४८) लाई मानिन्द्छ । त्यस्तै पनिलोपल्ट ऐनतिानसक निनधको प्रयोग गरी लेनखएको
िेपाली सानित्यको पनिलो सानित्येनतिास ग्रन्द्थ यज्ञराज सत्यालको िेपाली सानित्यको भनू मका (२०१७) लाई मानिन्द्छ
। मोतीराम भट्टको उपयिक्त
ु कायि भािभु क्तको जीििीसौँग सम्बद्ध भए पनि यसले पनिलोपल्ट कुिै स्रष्टाको निलप्तु
जीििीलाई उत्खिि् गिे तथा उिका कृ नत र कृ नतत्िको सङ्नक्षप्त निश्ले षण र मल्ू याङ्कि गिे कायि आरम्भ गरे काले
यसलाई िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको बीजाधािका रूपमा नलिे गररन्द्छ । भािभु क्त आचायिसम्बन्द्धी
ऐनतिानसक तथ्यको खोजी गरी नतिको तल
ु िात्मक निणिय नदिे कायि मोतीराम भट्टबाट थालिी गरे काले यसै समयदेनख
िै िेपाली सानित्यमा इनतिासलेखिको प्रारनम्भक चेतिा सुरु भएको मानिन्द्छ । यसरी नि.सं. १९४८ देनख िालसम्म
लगभग सबा सय िषिको इनतिासलाई निम्िनलनखत चरणिरूमा निभाजि गरी अध्ययि गिि सनकन्द्छ :
(क) पनिलो चरण (नि.स.ं १९४८ देनख २०१६ सम्म)
(ख) दोस्रो चरण (नि.सं. २०१७ देनख २०२६)
(ग) तेस्रो चरण (२०२७ देनख २०५४)
(ि) च थो चरण (२०५५ देनख यता)
(क) पहिलो चरण
िेपाली सानित्यको शृङ्गाररक धाराका प्रनतनिनध व्यनक्तत्ि, समालोचक, कनि, िाटककार, सम्पादक एिं
जीििीकार मोतीराम भट्टले कहि र्ानुर्क्ताचायाको जीिन चररत्र (१९४८) प्रकाशि गरे र सानित्येनतिास लेखिको
एक मित्त्िपणू ि तत्त्ि जीििीलेखिको थालिी गरे । यसबाट िै िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको गभािधाि भएको
पाइन्द्छ । उिले यस कृ नतमाफि त इनतिासको गतिमा लक
ु े का भािभु क्त आचायिसनित अन्द्य के िी कनिको िाम,

भािभु क्तको सङ्नक्षप्त जीििी र सानिनत्यक व्यनक्तत्िको अन्द्िषे ण गरे र त्यसको ऐनतिानसक मल्ू याङ्किसमेत गरे ।
उिको यस कायिले िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको बीजारोपण ग¥यो र भािी कायिका लानग अिसु न्द्धािको ढोका
खोनलनदयो । उिको यस कायिले पनछका यस्तै ऐनतिानसक र अिसु न्द्धािात्मक कायिका लानग प्रशस्त उत्प्रेरणा पनि
प्रदाि गिि सफल भयो । त्यसपनछ राममनण आ.दी.को ‘कनिता रीनत’ (माधिी, १९६५), शम्भप्रु साद ढुङ्गेलको
आहदकहि र्ानुर्क्ताचायाको जीिनचररत्र (१९६९), पनण्डत कृ ष्णचन्द्र अयािल र पनण्डत बैजिाथ जोशी (सेढाई)ौँ
द्वारा नलनखत तथा पनण्डत जगन्द्िाथ जोशी (सेढाई)ौँ द्वारा सश
ं ोनधत ग्रन्द्थ गोरखा–र्ाषा (मािृ–र्ाषाको मित्ि)
(नि.सं. १९७४), दीिािाथ सापकोटाको रामायण सुन्दरकाण्ड (१९८९ : सम्पानदत कृ नत), ब्रह्मशमशेर जबराको
कहि र्ानुर्क्त (१९९५), िरदेि पाण्डेयको कहििर मोिीराम र्ट्टको सहचत्र जीिन चररत्र (नि.सं. १९९५),
सयू िनिक्रम ज्ञिालीको र्ानर्
ु क्त स्मारक ग्रन्थ (१९९७) आनद कृ नतले मोतीराम भट्टद्वारा थालिी गररएको जीििी
लेखि, तल
ु िात्मक अध्ययि, ियाौँ स्रष्टाको खोजी र स्थापिा गिे कायिको निरन्द्तरता नदएका छि् ।
नि.सं. २००० को शारदामा रत्िध्िज जोशीले ‘िेपाली भाषाको ितू ि सानित्य चचाि’ शीषिकको लेख
प्रकानशत गरे र िेपाली सानित्यको कालनिभाजि गिे परम्पराको आरम्भ गरे का छि् । त्यसैले यस कायिपनछ पनिलो
चरणको दोस्रो उपचरण आरम्भ भएको मान्द्िु उपयक्त
ु िुन्द्छ । नि.स.ं २०० को शारदामै ताररणीप्रसाद कोइरालाको
‘िेपाली कथा–सानित्य र त्यसका लेखक’ शीषिकको लेखले निधागत सानित्यको इनतिासलेखिमा पनिलो तर
प्रारनम्भक प्रयत्ि गरे को देनखन्द्छ । बाबरु ाम आचायिको परु ाना कहि र कहििा (२००३) पनि िेपाली सानित्यको
इनतिासलेखि र कालनिभाजिका दृनष्टले मित्त्िपणू ि छ । त्यसपनछ नि.स.ं २०१७ पिू ि प्रकानशत िेपाली सानित्यको
इनतिासलेखिका दृनष्टले मित्त्िपणू ि कायििरूमा ईश्वर बरालका झ्यालबाट (२००६), प्रगहिमा प्रकानशत ‘आधनु िक
िेपाली सानित्यको क्रम–निकास’ (२०१०) शीषिकको लेख, प्रगहिमै प्रकानशत ‘प्राथनमक िेपाली सानित्य : १,
इनन्द्दरस र निद्यारण्यके शरी अयािल’ (२०११) शीषिकको लेख, हिमालचुली (कनितासङ्ग्रिः २०१२), सोिी सालको
प्रगहिको अको अङ्क २ (३) मा प्रकानशत ‘िेपाली सानित्यमा प्राथनमक काल–२ िसन्द्त शमाि र यदिु ाथ पोखर्याल’
शीषिकको लेख, सयपत्री (निबन्द्धसङ्ग्रि : २०१३) इन्द्रेणीमा प्रकानशत ‘आधनु िक के िी कनि र इन्द्रणे ी (२०१३)
शीषिकको लेख र धरिीमा प्रकानशत ‘आधनु िक २००४ नि. देनख कथा–प्रिाि’ (२०१४) शीषिकको लेख आनद
िेपाली सानित्यको समग्र र निधागत इनतिासलेखिका दृनष्टले मित्त्िपणू ि रिेका छि् । यीबािेक हृदयचन्द्रनसंि प्रधाि,
बालचन्द्र शमाि, रत्िध्िज जोशी, ज्ञािमनण िेपाल, योगी िरिररिाथ आनदका खोजअिसु न्द्धािपरक लेख र कमल
दीनक्षतको यस्िो पहन (२०१४) ले ऐनतिानसक सामग्रीको अध्ययि–अिसु न्द्धािको निमशिलाई अझै गनत प्रदाि गरे को
पाइन्द्छ । यसरी नि.सं. १९४८ देनख २०१६ सम्म भएका इनतिासपरक जीििी, सम्पादिपरक रचिासङ्ग्रि र फुटकर
लेखिरू िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिका प्रारनम्भक कायि िुि् । नयिले िेपाली सानित्यका इनतिासलेखिको
प्रारनम्भक चेतिा स्थानपत गिि र परिती इनतिासचेतिालाई निकनसत गििमा मित्त्िपणू ि योगदाि नदएका छि् भिे िेपाली
सानित्यको पनिलो ग्रन्द्थाकार इनतिासलेखिमा पृष्ठभनू मको काम गरे का छि् । तसथि यस चरणलाई िेपाली सानित्यका
इनतिासलेखिको पृष्ठभनू म काल पनि मान्द्ि सनकन्द्छ ।
(ख) दोस्रो चरण
नि.स.ं २०१७ देनख २०२६ सम्मको एक दशकलाई िेपाली सानित्येनतिास लेखिमा दोस्रो चरण िा
निकासको चरण मान्द्िु उपयक्त
ु देनखन्द्छ । िेपाली सानित्यको तत्कालीि स्िरूपलाई स्पष्ट रूपले अनभव्यक्त गिि सक्षम
नेपाली साहित्यको र्ूहमका (२०१७) कृ नतको प्रकाशिबाट यस क्षेत्रमा एउटा ठुलो अभािपनू ति भएको देनखन्द्छ ।

ऐनतिानसक चेतिासनित िेपाली सानित्यलाई अिधारणातः तीि कालखण्डमा िगीकरण यसै कृ नतबाट खास
सानित्यको इनतिासलेखिको आरम्भ भएको देनखन्द्छ । िटिािृत्त, कालनिभाजि, जीििी, मल्ू यनिणिय, प्रकल्पिा,
इनतिासचेतिाजस्ता तत्त्ििरूको प्रयोग िुिु यस कृ नतको सबल पक्ष िो भिे िेपाली सानित्यको इनतिासलाई एउटा
अटुट शृङ्खलाका रूपमा प्रस्ततु िगरे र फुटकर लेखिरूको सङ्ग्रिजस्तो देनखिु यस कृ नतको मख्ु य सीमा िो । यसपनछ
कमल दीनक्षतको कालो अक्षर (२०१७) ले प्रारनम्भक तथा माध्यनमक कालीि िेपाली सानित्यका कनतपय
तथ्यिरूमानथ प्रकाश पार्यो । नडल्लीराम नतमनसिा र माधि भौँडारीको िाम्रो साहित्य र साहित्यकारिरू (२०१८)
िामक पस्ु तक िेपालीको दोस्रो सानित्येनतिास कृ नत िो । तत्कानलक अभािपनू तिका निनम्त भनिए पनि िेपाली
सानित्यको कालनिभाजि गरी प्रत्येक कालखण्डलाई ि कालक्रनमक रूपमा प्रस्ततु गदै समयखण्ड र क्रमअिरू
ु प िै
सानित्यकारिरूको चचाि गिे काम यसमा गररएको छ । एउटै ग्रन्द्थमा िेपाली सानित्यको इनतिासलाई अनिनच्छन्द्ि
रूपमा निमशि गररएको यो पनिलो कृ नत िो । कालखण्डको िामकरणमा एकरूपता िभेनटिु, व्यनक्तका आधारमा
कालखण्डको सीमा तोक्ि,ु शारदा पनत्रका र लेखिाथ प ड्याललाई ि एउटै सीमारे खा (?) मा राखेर आधनु िक काल
छुट्याउि,ु सानित्यका समग्र निधालाई िऐनतिानसक कालखण्डमा पणू रू
ि पमा समेट्ि िसक्िु यस कृ नतका सीमा िुि् ।
िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको सैद्धानन्द्तक सचेतता िभए यस चरणमा इनतिासलेखिसौँग सम्बद्ध अन्द्य
कृ नतिरूमा कमल दीनक्षतको बुइगँ ल (२०१८), बालकृ ष्ण पोखरे लले धौलाहगरर (२०१८) मा प्रकानशत ‘परु ािो
िेपाली सानित्यको ढुकुटी’ शीषिकको लेख, भोलािाथ प डेल र धिबज्र बज्राचायिको सम्पानदत कृ नत गल्लीमा
फयाँहकएका कहसङ्गर (२०१८), ज्ञािमनण िेपालद्वारा सम्पानदि परु ािा कनिता (२०१८), िेपाली सानित्य संस्थािले
२०२० सालमा काठमाड मौँ ा आयोजिा गरे को सेनमिारमा बाौँनडएको ‘िेपाली सानित्यको नििरण’ शीषिकको
सेनमिारपत्र, जिकलाल शमािको जोसमनी सन्ि परम्परा र साहित्य (२०२०), बालकृ ष्ण पोखरे लको सम्पानदत कृ नत
पाँच सय िषा (२०२०), िषििाथ भट्टराईको नेपाली र्ाषा र साहित्य (२०२०) आनद मित्त्िपणू ि छि् । कुिै एउटा
मात्र कालखण्डमा के नन्द्रत पनिलो सानित्येनतिास रत्िध्िज जोशीको आधुहनक नेपाली साहित्यको झलक
(२०२१) िो । यसले िेपाली सानित्यको आधनु िक कालमानथ निमशि गरे को छ । २०२२ सालमा रामपरु मा आयोनजत
सेनमिारमा देशव्यापी सानित्य सेनमिारले तयार पारे को प्रनतिेदि देशव्यापी सानित्य सेनमिारको नििरण, बालकृ ष्ण
पोखरे लको राष्ट्रर्ाषा (२०२२), यज्ञराज सत्यालको नेपाली साहित्यको सहं क्षप्त हििेचना (२०२३), कृ ष्णप्रसाद
पराजल
ु ीले पन्रिारा र नेपाली साहित्य (२०२४), साझा कहििा (२०२४), साझा हनबन्ध (२०२५), साझा
समालोचना (२०२५), एच.बी. ििपािीयको िेपालबानिर नेपाली साहित्यको गहिहिहध (२०२५), ज्ञािमनण
िेपालको िनका फूल (२०२५), रत्िध्िज जोशीको नेपाली कथाको कथा (२०२६), कमल दीनक्षतका कागिीको
हसरप (२०२६) र पखंदै हबत्ला हक ? (२०२६), मोििराज शमािको नेपालीका के िी आधहु नक साहित्यकार
(२०२६), पारसमनण प्रधािका नेपाली साहित्यको साउँ अक्षर (२०२६), नेपाली र्ाषा र साहित्यको हििरण
(२०२७) आनद कृ नतिरू मित्त्िपणू ि छि् । यस चरणमा रूपरेखा, गोरखापत्र आनद पनत्रकामा शृङ्खलाबद्ध रूपमा
छानपएका बालकृ ष्ण पोखरे ल, ईश्वर बराल, तािासमाि आनदका लेखिरूले पनि िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको
आिश्यकता र औनचत्यका बारे मा ियाौँ निमशिको थालिी गरे को देनखन्द्छ ।
नि.स.ं २०१७ देनख २०२६ सम्म भएका निनभन्द्ि गनतनिनधिरूले िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि एउटा
स्पष्ट नदशातफि अग्रसर िुदौँ ै गएको देनखन्द्छ । यस चरणमा (१) समग्र िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिमा मित्त्िपणू ि
उपलनलध िानसल भए, (२) िेपाली सानित्यका इनतिासको आधनु िक कालखण्डलाई मात्र आधार बिाएर त्यसको

झलक प्रस्ततु गिे कृ नतिरू प्रकानशत भए, (३) िेपाली सानित्यका निनिध निधामा के नन्द्रत ऐनतिानसक कृ नतिरू
प्रकानशत भए, (४) िेपाली सानित्यको ऐनतिानसकतासौँग सम्बद्ध कृ नतिरू प्रकानशत भए र (५) िेपाली सानित्यको
इनतिास र कालनिभाजिमा के नन्द्रत फुटकर लेखरचिािरू प्रकानशत भए । यस चरणको सबैभन्द्दा मित्त्िपणू ि उपलनलध
िेपाली सानित्येनतिास ग्रन्द्थको प्रकाशि िुिु िो भिे अको मित्त्िपणू ि उपलनलध िेपाली सानित्यको
कालनिभाजिसम्बन्द्धी नचन्द्ति, निमशि र मतभेदको आरम्भ िो । यसरी िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको आधार
निमािण गििमा २०१७ देनख २०२६ नबचको अिनध अत्यन्द्त निमशिपूणि र उपलनलधपणू ि रिेको पाइन्द्छ ।
(ग) िेस्रो चरण
िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि परम्परामा ‘सानित्यको इनतिास’ शीषिक िै राखेर प्रकानशत भएको पनिलो
इनतिासग्रन्द्थ तारािाथ शमािको नेपाली साहित्यको इहििास (२०२७) िो । यस कृ नतको प्रकाशिले िेपाली
सानित्यको इनतिासलेखिमा आलोचिात्मक चरणको आरम्भ भएको पाइन्द्छ । पिू िि ती चरणमा प्रशस्त कायििरू भए
पनि आलोचिात्मक/निश्ले षणात्मक कोनटका सानित्येनतिास लेनखएका नथएिि् । त्यसैले यस चरणलाई पिू िि तीभन्द्दा
ियाौँ मानिएको िो । िेपाली सानित्यको इनतिासलाई आलोचिात्मक कोणबाट निश्लेषण गदै निभीक र निडर भएर
स्रष्टा, कृ नत र प्रिृनत्तको मल्ू याङ्कि गििु, कालनिभाजिमा ियाौँ अिधारणा राख्िु, इनतिासचेतिाको प्रयोग गििु यस
कृ नतका सबल पक्ष िुि् भिे कालनिभाजिमा छ्यासनमसे आधारको प्रयोग िुि,ु मल्ू यनिणियमा पक्षपात देनखिु यस
कृ नतका सीमा िुि् । यस चरणमा प्रकानशत अन्द्य सानित्येनतिास कृ नतिरूमा तारािाथ शमािको नेपाली साहित्यको
ऐहििाहसक पररचय (२०२९) र दानजिनलङको िेपाली भाषा सनमनतद्वारा प्रकानशत नेपाली र्ाषा र साहित्यको
संहक्षप्त पररचय (२०२९) र A BRIEF INTRODUCTION TO NEPALI LANGUAGE AND
LITERATURE (सि् १९७२), दीिािाथ शरणको निन्द्दी भाषामा लेनखएको नेपाली साहित्य का इहििास
(२०३१), दयाराम िेष्ठ र मोििराज शमािको नेपाली साहित्यको सहं क्षप्त इहििास (२०३४), अनभ सिु दे ीको
Nepali Literature : Background & History (२०३५), शरदच् न्द्र शमािको नेपाली साहित्यको इहििास
(प्रथम खण्ड) (२०३७), दयाराम िेष्ठको प्रारहम्र्क कालको नेपाली साहित्य : इहििास र परम्परा (२०३८),
बालचन्द्र शमािको नेपाली साहित्यको इहििास (२०३९) आनद मित्त्िपणू ि रिेका छि् । िेपाली सानित्येनतिास
ग्रन्द्थको गणु ात्मकता र पररमाणका दृनष्टले यो चरण सिािनधक उपलनलधपणू ि रिेको देनखन्द्छ ।
नि.स.ं २०४० को दशकमा िेपाली भभू ागमा सानित्यको इनतिासलेखिको तत्परता कमजोर भए पनि भारतीय
िेपाली इनतिासकारिरूले यसलाई थप गनत प्रदाि गरे को देनखन्द्छ । यस क्रममा िगेन्द्र शमािको Nepali Literature
: In a Nutshell (सि् १९८३) र कुमार प्रधािको A History of Nepali Literature (सि् १९८४) गरी
अङ्ग्रेजीमा दईु ओटा कृ नतिरू प्रकानशत भए भिे कमला सांकृत्यायिको निन्द्दी ग्रन्द्थ नेपाली साहित्य (सि् १९८६)
प्रकानशत भयो । त्यस्तै असीत राईको र्ारिीय नेपाली साहित्यको हिकासक्रम (सि् १९८६) ले भारतीय िेपाली
सानित्यको नदग्दशिि गरायो । सानित्येनतिास लेखिका दृनष्टले यस दशकको सबैभन्द्दा मित्त्िपणू ि र िेपाली सानित्यको
इनतिासलेखिको समग्र निकासयात्राको एउटा मित्त्िपणू ि कृ नत ििश्याम िेपालको नेपाली साहित्यको पररचयात्मक
इहििास (सि् १९९१) प्रकानशत भयो । सङ्क्षेपमा धेरै तथ्यिरू नदि खोनजएको यस कृ नतमा सानित्येनतिास
नसद्धान्द्तको निमशि पनि गररएको छ भिे तदिसु ार िेपाली सानित्यलाई प्रिृनत्तका आधारमा निनभन्द्ि कालखण्डमा
निभाजि गरी निमशि गररएको छ ।

नि.स.ं २०५० को दशकमा पनि िेपाली सानित्यको इनतिासबारे नचन्द्ति–मिि भयो, गोष्ठीिरू भए र
प्रकाशिका दृनष्टले पनि के िी ठोस कामिरू भए । यस क्रममा भीम योजजिको नेपाली साहित्यको संहक्षप्त इहििास
(२०५३), रामप्रसाद दािालको हसङ्गो नेपाली र्ाषा–साहित्यको इहििास र साहित्यकारिरूको पररचय
(२०५४) निशेष मित्त्िपूणि छि् । यस चरणमा िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिमा संस्थागत चासो बढेको देनखन्द्छ ।
िेपालबाट भन्द्दा ज्यादा तत्परता िेपालबानिरबाट देखाइएको पाइन्द्छ । निश्वनिद्यालयका पाठ्यक्रममा रानखएका
पाठ्यिस्तक
ु ो आिश्यकतालाई बढी ध्याि नदइएको देनखन्द्छ । यसको अथि स्ितन्द्त्र अिसु न्द्धाताको प्रयास कमजोर िै
देनखन्द्छ । ियाौँ ढङ्ग र ढाौँचाका सानित्येनतिास लेनखौँदै गएको देनखन्द्छ । निन्द्दीमा लेनखएको तारािाथ शमािको नेपाली
साहित्यको इहििास (२०२७), दीिािाथ शरणको नेपाली साहित्य का इहििास (२०३१), दयाराम िेष्ठ र
मोििराज शमािको नेपाली साहित्यको सहं क्षप्त इहििास (२०३४) र ििश्याम िेपालको नेपाली साहित्यको
पररचयात्मक इहििास (सि् १९९१) यस चरणका सिािनधक मित्त्िपणू ि र उपलनलधपणू ि सानित्येनतिासग्रन्द्थ िुि् ।
िासदु िे नत्रपाठी, इन्द्रबिादरु राई, कृ ष्णचन्द्रनसिं प्रधाि, के शिप्रसाद उपाध्याय, रामलाल अनधकारी,
मोििराज शमाि आनद निनभन्द्ि लेखकका निधागत समालोचिा तथा निधागत इनतिास र परम्पराको निमशि गररएका
प्रशस्त कृ नतिरू यस चरणमा प्रकानशत छि् । यस चरणमा िेपाली भाषा सनमनत, दानजिनलङ, िेपाल प्रज्ञा–प्रनतष्ठाि,
िेपाल, पाठ्यक्रम निकास के न्द्र, नत्र.नि., कीनतिपरु , िेपाल आनद निनभन्द्ि सङ्िसस्ं थाले सामनू िक रूपमा िेपाली
सानित्यको इनतिासलेखि र प्रकाशिमा आफ्िो प्रत्यक्ष संलग्िता देखाएका छि् भिे निनभन्द्ि सानित्येनतिासकार तथा
समालोचकिरूले समग्र सानित्येनतिास, खण्ड सानित्येनतिास र निधागत सानित्येनतिास लेखिमा चासो नदएका छि् ।
िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको यात्रा यस चरणमा अझै समृद्ध िुदौँ ै गएको देनखन्द्छ ।
(घ) चौथो चरण
िेपाली सानित्यको इनतिासमा २०५५ सालपनछ च थो चरणको आरम्भ भएको देनखन्द्छ । यस चरण
आरम्भको मल
ू कारण इनतिासचेतिाको ििीिता िो । िेपालबानिरबाट शानन्द्तराज शमािको नेपाली साहित्य–
इहििासको रूपरेखा (उत्तरआधुहनक प्रस्िुहि) (सि् १९९८) प्रकानशत भएपनछ िेपाली सानित्यको
इनतिासलेखिमा उत्तरआधनु िक चेतिाको प्रिेश भयो भिे अकािनतर पाटि संयक्त
ु क्याम्पसको िेपाली निभागद्वारा
२०५४ सालमा आयोनजत निचार गोष्ठीमा ऋनषराज बरालले प्रस्ततु गरे को ‘िेपाली सानित्यको इनतिास–लेखि :
समस्या र समाधािको प्रश्न’ निषयक कायिपत्र तथा अनभयाि सानित्य प्रनतष्ठािद्वारा २०५५ सालमा आयोनजत निचार
राजेन्द्र सिु दे ीद्वारा प्रस्ततु ‘िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिमा देखापरे का त्रनु ट र निराकरणका सम्भाििािरू’
शीषिकको कायिपत्रको समनष्ट प्रयासबाट िेपालीमा सानित्यको इनतिासलेखिसौँग सम्बद्ध बिुआयानमक निमशिको
आरम्भ भयो । यसले सानित्येनतिास लेखिको परम्परागत सोचमा एकानतरबाट उत्तरआधनु िक पद्धनतको निमशिलाई
प्रिेश नदयो भिे अकाितफि अझै सशक्त रूपमा निकासिादी पद्धनत तथा माक्सििादी पद्धनतलाई प्रिेश नदयो । कुिै
निनित िाद, नसद्धान्द्त, दशिि आनदमा के नन्द्रत निमशि यसअनि भएको नथएि, २०५० को दशकको मध्यिती समयबाट
िेपालीमा यस्तो निमशि आरम्भ भयो । त्यसैले िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिमा यस समयलाई निरन्द्तरतामा एउटा
गनतलो क्रमभङ्गता मािेर च थो चरण मानिएको िो । यसपनछ इनतिासलेखिको सैद्धानन्द्तक निमशिको सशक्त आरम्भ
र त्यसका आधारमा नलनखत सानित्येनतिासको निश्ले षण गिे प्रायोनगक कायिको सशक्त आरम्भ पनि भएको देनखन्द्छ ।
पिू िि ती चरणका कायििरूको निरन्द्तरता र ििीि कायिको सशक्त आरम्भबाट यसपनछको सानित्येनतिास लेखि र
त्यसबारे को निमशिले निकै निकनसत रूप नलएको देनखन्द्छ ।

चडू ामनण बन्द्धद्वु ारा सम्पानदत र तत्कालीि िेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रनतष्ठािको पररयोजिामा प्रकानशत नेपाली
साहित्यको इहििास (प्रथम खण्ड) (२०६०) कृ नत िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको मित्त्िपणू ि प्रानप्त िो । नि.सं.
२०६० को दशकमा समग्र िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिसौँग सम्बद्ध अन्द्य कुिै इनतिासग्रन्द्थ प्रकाशि भएको
देनखौँदिै तर निधागत इनतिासलेखिसौँग सम्बद्ध थोरै कायििरू भएका छि् । यसको मल
ू कारण २०६० परू ै दशक
िेपाली राजिीनतमा सङ्क्रमणकाल रििल
ु ाई मान्द्ि सनकन्द्छ । नि.स.ं २०७० को दशकको पिू ािधिमा जगदम्बा
प्रकाशिबाट िेपाली सानित्यको बृित् इनतिास लेख्िे निशाल पररयोजिा निमािण भएको छ । यसका मल
ू संयोजक
माधिप्रसाद पोखरे ल र अन्द्य सम्पादकिरूमा दयाराम िेष्ठ र चडू ामनण बन्द्धु रिेका छि् । संसारभर छररएर रिेका िेपाली
भाषाका ८० भन्द्दा बढी लेखकिरूलाई अिबु न्द्ध गरी िेपाली सानित्यको समग्र इनतिासका साथै निनभन्द्ि देशमा
छररएर रिेका िेपालीिरूले तीती देशमा सजचालि गरे का सानिनत्यक परम्पराको समेत समािेश गरे र छ ओटा ठे लीमा
प्रकाशि गिे योजिा यस पररयोजिाले बिाएको छ । िालसम्म यसका पनिलो र दोस्रो ठे ली प्रकानशत भइसके का छि्
भिे अन्द्य चारओटा ठे लीिरू लेखि, सम्पादि र छपाइकै क्रममा रिेका छि् ।
च थो चरण निधासानित्यको इनतिासलेखिका दृनष्टले पनि बढी मित्त्िपणू ि रिेको छ । कनिता निधामा
खगेन्द्रप्रसाद लइु टेलको कनिता नसद्धान्द्त र िेपाली कनिताको इनतिास (२०६०) मिŒिपणू ि छ । कथा निधामा
अनििाश िेष्ठको आधुहनक र्ारिीय नेपाली कथा (२०६४), लक्ष्मणप्रसाद ग तम र ज्ञािु अनधकारीको नेपाली
कथाको इहििास (२०६९), दयाराम िेष्ठको नेपाली कथा र कथाकार (२०७०) मित्त्िपणू ि छि् । उपन्द्यासको
इनतिासलेखिमा खगेन्द्रप्रसाद लइु टेलको नेपाली उपन्यासको इहििास (२०६९) बढी मित्त्िपणू ि छ । िाटकको
इनतिासलेखिमा के शिप्रसाद उपाध्यायका नेपाली नाटक िथा रङ्गमञ्च : उद्भि र हिकास (२०५९), नेपाली
नाटक र नाटककार (२०६१), कृ ष्ण शाि ‘यात्री’ को प्रहिहनहध नेपाली नाटक (२०६४) मा रिेको ‘िेपाली िाटक
: निगत र आगत’ शीषिकको भनू मका, व्रतराज आचायिको नेपाली नाटक (२०६७) आनद मित्त्िपणू ि छि् । निबन्द्ध र
त्यसका निनभन्द्ि उपनिधाको इनतिासलेखिका दृनष्टले प्रमोद प्रधािको नेपाली हनबन्धको इहििास (२०६६) र
समालोचिाको इनतिासलेखिमा राजेन्द्र सिु दे ीको नेपाली समालोचना परम्परा र प्रिृहत्त (२०६१) र एकिारायण
प ड्यालको आधुहनक नेपाली समालोचनाको इहििास (२०७०) मित्त्िपणू ि छि् ।
च थो चरणमा सानित्यको इनतिासलेखिसम्बन्द्धी अध्ययि–अिसु न्द्धािका दृनष्टले निशेष मित्त्िपणू ि देनखन्द्छ ।
यस क्रममा दयाराम िेष्ठको साहित्यको इहििास : हसद्धान्ि र सन्दर्ा (२०५९), बालाकृ ष्ण अनधकारीका नेपाली
साहित्यको इहििासलेखन : सिेक्षण र हिश्ले षण (२०६६), नेपाली साहित्यको कालहिर्ाजन : ऐहििाहसक
हिश्ले षण (२०६९) र नेपाली साहित्यको इहििासलेखनका आधार (२०७६), माक्सािाद र साहित्येहििास
दशान (२०७७) तथा दयाराम िेष्ठ र बालाकृ ष्ण अनधकारीको साहित्यको इहििास (२०७७) आनद कृ नतिरू
मित्त्िपणू ि रिेका छि् ।

७.३ ििामान अिस्था
िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि परम्परा निक्रमको बीस ौँ शतालदीको झन्द्डै मध्यदेनख चल्दै आजसम्म
आइपगु क
े ो छ । नसजििात्मक सानित्यको परम्परा स्थानपत भएपनछ िै ब नद्धक िगिले इनतिासको रे खा कोिे जमको गिि
सक्तछ । शन्द्ू यमा सानित्यको इनतिासको लेख्ि सनकौँ दैि । भािभु क्त आचायिबाट िेपाली सानित्यलाई जिमिमा

पर्ु याएका कारण उिको खोजीमा निनस्कएका मोतीराम भट्टको सचेत प्रनतभाले इनतिासको िीरस तर अपररिायि बाटो
पैल्याउिे चेष्टा गर्यो । यिी ौँबाट बीजाधाि भएको िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि परम्परा निनभन्द्ि चरण, िम्ु ती,
उतारचढाि र प्रिृनत्तिरूलाई आत्मसात् गदै सानित्येनतिासको म नलक निधाशास्त्र निमािण भइसके को अिस्था छ । थप्रु ै
इनतिासकार, सङ्िसंस्थाले एकल, यगु ल र सामनू िक प्रयत्ि गरी िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको
निकासयात्रालाई सशक्त बिाउिे प्रयत्ि गरे का छि् । पनछल्लो दईु दशक सानित्यको इनतिासलेखिमा आलस्य देनखए
पनि सानित्यको इनतिास कसरी लेख्िे, सानित्यको इनतिासका आधार, दशिि, पद्धनत के के िुिे भन्द्िे निषयमा भिे
अत्यन्द्त आशालाग्दो गरी निमशि भएको देनखन्द्छ । अनिलेसम्म जेजनत सानित्येनतिासिरू लेनखए ती सबैका मित्त्ि
उच्च छ । िरे क चरणमा िििि प्रिृनत्त र प्रगनत नलएर यो गनतशील िुदौँ ै यिाौँसम्म आइपगु ेको छ । ियाौँ पस्ु ताले यस
परम्परालाई अझै समृद्ध बिाउौँदै लैजािपु िे कायिभार आफ्िा काौँधमा आएको बोध गरे मा िेपाली सानित्यलेखि
परम्परा, िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि र सानित्येनतिास नचन्द्तिपरम्परा पक्कै ससं ारका अन्द्य समृद्ध भाषाका
दाौँजोमा पग्ु िेछ ।

८. नेपाली साहित्यको कालहिर्ाजन
सानित्यको इनतिासलेखिमा कालनिभाजि अनििायि रिेको िुन्द्छ । सानित्येनतिासमा सानिनत्यक परम्परा,
मल्ू य, मान्द्यता र प्रिृनत्तको सोपािक्रनमक मल्ू याङ्कि गररिे भएकाले अतीतदेनख ितिमािसम्मका सानिनत्यक प्रिृनत्त,
धारागत निकास, सामानजक सांस्कृ नतक एिं राजिीनतक प्रभाि र रानष्रय अन्द्तरािनष्रय िििि सानिनत्यक िटिािरूको
प्रभाि–प्रेरणाले सानित्यको इनतिासमा अिेक प्रिृनत्तिरूको निरन्द्तरता र ििप्रितििको शृङ्खला चनलरिेको िुन्द्छ ।
सानित्यका इनतिासको स्िभाि अखण्ड िुन्द्छ र यसलाई सिज तररकाले बझ्ु िका लानग खण्डखण्डमा छुट्याउिु
आिश्यक िुन्द्छ । इनतिासका सानिनत्यक प्रिृनत्तका आधारमा निनभन्द्ि कालखण्ड, चरण, उपचरण तथा धारािरूमा
निभाजि गिे पररपाटी िै कालनिभाजि िो ।
८.१ कालहिर्ाजनका आधार र नामकरण
ससं ारभरका निनभन्द्ि सानित्येनतिासमा कालनिभाजि र निभानजत कालखण्डको िामकरणका आधारिरू
फरकफरक रिेको पाइन्द्छ । सानित्यको कालनिभाजिका आधार र निभानजत कालखण्डको िामकरणका के िी
उदािरणिरू निम्िािसु ार रिेका छि् :
(क) शतालदीका आधारमा, जस्तै : १८ औौँ शतालदी, १९ औौँ शतालदी, २० औौँ शतालदी आनद ।
(ख) प्रनसद्ध शासकिगिको िाम र समयका आधारमा, जस्तै : पृथ्िी यगु , कमििेल्थ यगु , एनलजािेथि यगु
आनद ।
(ग) राजिीनतक िटिाक्रमका आधारमा, जस्तै : प्रजातन्द्त्र काल, पजचायत काल, प्रत्याितिि यगु आनद ।
(ि) सानिनत्यक प्रिृनत्त, मल
ू भािधारा िा िादका आधारमा, जस्तै : िीरकाल, भनक्तकाल, शृङ्गााार
काल, स्िच्छन्द्दतािादी यगु , प्रयोगिादी यगु आनद ।

(ङ) प्रख्यात यगु प्रनतनिनध सानित्य स्रष्टाका आधारमा, जस्तै : भाियु गु , मोती यगु , चसर यगु , जोन्द्सि यगु
आनद ।
(च) प्रनसद्ध सानिनत्यक कृ नतका आधारमा, जस्तै : मरु ाराक्षस यगु आनद ।
(छ) कला–इनतिासका आधारमा, जस्तै : पिु जािगरण यगु , गोनथक काल आनद ।
(ज) धानमिक प्रभािका आधारमा, जस्तै : प्रोटेस्टेि यगु , क्याथोनलक यगु आनद ।
(झ) भानषक निकासका आधारमा, जस्तै : भिािकुलर सानित्य आनद ।
(ञ) सभ्यता निकासको क्रमका आधारमा, जस्तै : ल ि यगु , रजत यगु , स्िणि यगु आनद ।
(ट) निनशष्ट सामानजक अनभलक्षणका आधारमा, जस्तै : प्राचीि िा प्राथनमक काल, माध्यनमक काल,
आधनु िक काल आनद ।
(ठ) कला–सानिनत्यक आन्द्दोलि तथा अनभयािका आधारमा, जस्तै : स्रोम एन्द्ड ड्रङ यगु आनद ।
(ड) लोकिायक र नतिका प्रभािका पररनधका आधारमा, जस्तै : गान्द्धी यगु , तल
ु सी यगु , सन्द्त ज्ञाि नदलदास
यगु , मानटिि लथु र यगु आनद ।
(ढ) यद्ध
ु , सनन्द्ध आनदका आधारमा, जस्तै : निश्वयद्ध
ु पिू ि यगु , यद्ध
ु ोत्तर सानित्य, सगु ली सनन्द्ध काल आनद ।
(ण) समाजनिकासको प्रगनतिादी नचन्द्तिका आधारमा, जस्तै : सामन्द्तकालीि सानित्य, पौँजु ीिादी यगु ,
जििादी यगु आनद ।
(त) कुिै निधानिशेषको प्रधािताका आधारमा, जस्तै : मिाकाव्य काल, आख्याि काल, मक्त
ु क काल
आनद ।
(थ) समयनिकासको क्रमका आधारमा, जस्तै : प्रारनम्भक काल, उत्थाि काल, निकास काल आनद ।
(द) सानिनत्यक शैलीका आधारमा, जस्तै : ियाौँ समय, परु ािो समय आनद ।
(स्रोत : अनधकारी, २०६९, पृ.८८)
उपयिक्त
ु उदािरणले सानित्यको इनतिासलेखिमा कालनिभाजिका आधार र कालखण्डको िामकरणमा
एकरूपता िभएको देखाउौँछ । प्रत्येक भाषामा सानित्यका निकासको गनत, प्रिृनत्तको निरन्द्तरता र पररितििको स्िभाि
तथा यगु ीि पररिेश र पृष्ठभनू म नभन्द्िनभन्द्ि िुन्द्छ । त्यसैले कालनिभाजिको आधार र िामकरण पनि एकअकािमा नभन्द्ि
तररकाले गररएको पाइन्द्छ । िेपाली सानित्यको कालनिभाजिका आधार र कालखण्डको िामकरणका सन्द्दभिमा
निद्वान्द्का फरकफरक मान्द्यता रिेका छि् । िेपाली सानित्यको कालनिभाजिका सन्द्दभिमा निनशष्ट सामानजक
अनभलक्षणका आधारमा प्रारनम्भक÷प्राथनमक काल, माध्यनमक काल, आधनु िक (उत्तरआधनु िकसमेत) आनद
कालखण्डमा निभाजि गरी निनभन्द्ि चरण, उपचरण र धाराको िामकरण सानिनत्यक प्रिृनत्त, मल
ू निचारधारा र
भािधाराका आधारमा िामकरण गिे प्रचलि बिुस्िीकायि देनखएको छ ।

८.२ नेपाली साहित्येहििासको कालहिर्ाजनका मििरू
आरम्भदेनख िालसम्म िेपाली सानित्यको इनतिासले लगभग साढे दईु सय िषिको समयािनध पार गरे को छ ।
िेपाली सानित्यको इनतिासलाई निनभन्द्ि कालखण्डमा निभाजि गरी अध्ययि–निश्लेषण गिे सबैभन्द्दा पनिलो प्रयत्ि
रत्िध्िज जोशीबाट भएको देनखन्द्छ उिले िेपाली सानित्यलाई निम्िनलनखत तीि कालखण्डमा निभाजि गरे का छि् :
१.

आनदकाल (भािुभक्तदेनख मोतीराम, शम्भप्रु सादसम्मको रचिा)

२.

मध्यकाल (स.ं १९७३ देनखको लेखिाथ र लेखिाथीय ढङ्गका रचिा)

३.

आधनु िक काल (बालकृ ष्ण समको रचिाकाल देनख शारदा पनत्रकाको प्रकाशि िषि ९१ सालदेनख
यता)
(जोशी, ‘िेपाली भाषाको िूति सानित्य चचाि’, शारदा, नि.स.ं २०००)

जोशीको कालनिभाजि इनतिासलाई तीि खण्डमा निभाजि गिे ढाौँचाको छ । यो तीिखन्द्डे ढाौँचा
त्यसपनछका बिुसङ्ख्यक सानित्येनतिासकारले अिलम्बि गरे को देनखन्द्छ भिे त्यसलाई बढी िैज्ञानिक पनि मानिएको
देनखन्द्छ । उिीपनछ िेपाली सानित्यको कालनिभाजि गिे मख्ु य सानित्येनतिासकार र नतिका कालनिभाजिका मतलाई
निम्िािसु ार तानलकामा प्रस्ततु गररएको छ :
क्र.सं. लेखकको नाम लेख/कृहिको
हमहि
कालहिर्ाजनको मि
नाम
१.
बाबरु ाम आचायि परु ाना कहि र २००३ १. परु ािो समय (प्रारम्भदेनख १९६० सम्म)
कहििा
२. ियाौँ समय (सं १९६२ देनख यता)
२.
यज्ञराज सत्याल िेपाली
२०१७ १. प्राथनमक काल (१९ औौँ शतालदीको प्रारनम्भक
सानित्यको
समय)
भनू मका
२. माध्यनमक काल (१९६०–७० देनखको समय)
३.आधनु िक काल (१९७०–७४ देनखको समय
(लेखिाथ प ड्याल सनक्रय िुि थालेको समय)
३.

िाम्रो साहित्य र
नडल्लीराम
नतमनसिा र माधि साहित्यकार
भौँडारी

४.

बालकृ ष्ण पोखरे ल िेपाली भाषा र २०२१
सानित्य

२०१८ १. प्रारनम्भक काल (सिु ािन्द्ददासदेनख
रििु ाथसम्म)
२. उत्थाि काल (भािुभक्त आचायिदने ख)
३. निकास काल (मोतीराम भट्टको समयदेनख)
४.आधनु िक काल (‘शारदा’ पनत्रका तथा
कनिनशरोमनण लेखिाथ प ड्यालको समयदेनख
आजसम्म)
१. आरनम्भक काल (१३७८—१८००)
२. उत्थाि काल (सं. १८००—१९४०)

५.

ईश्वर बराल

‘िेपाली
सानित्यको
कालनिभाजि’
(रूपरेखा)

२०२२
असोज

६.

तारािाथ शमाि

नेपाली
साहित्यको
इहििास

२०२७

७.

िासदु िे नत्रपाठी

हिचरण

२०२८

८.

दीिािाथ शरण

नेपाली साहित्य २०३१
का इहििास

९.

बालचन्द्र शमाि

नेपाली
साहित्यको
इहििास

२०३९

३. निकास काल (सं. १९४० उप्रान्द्त)
१. प्राथनमक काल (१८३३– १९४०)
२. माध्यनमक काल (१९४१–८५)
३. आधनु िक काल (१९८६–२००७)
४. प्रजातन्द्त्र काल (२००८–२०१८)
५. पजचायत काल (२०१८–अझै ितिमाि)
१. भािभु क्तपिू ि यगु (प्रारम्भदेनख निक्रमालद १८७१
सम्म)
२. भािभु क्त यगु (१८७२ देनख १९३९ सम्म)
३. मोतीराम युग (१९४० देनख १९७६ सम्म)
४. क्रानन्द्तपिू ि यगु (१९७७ देनख २००७ सम्म)
५. क्रानन्द्तउत्तर यगु (सं. २००७ देनख आजसम्म)
१. प्राथनमक काल (सं १८२६–१९४० सम्म)
२. माध्यनमक काल (१९४०–१९७४)
३. आधनु िक काल (१९७५ देनख िालसम्म)
(क) पररष्कारिादी धारा (१९७५–१९९०)
(ख) स्िच्छन्द्दतािादी धारा (१९९१–२०१६)
(ग) प्रयोगिादी धारा (२०१७–२०२९)
(ि) समसामनयक धारा (२०३०–यता)
१. आनदकाल (सि् १७७६–१८४१)
२. पिू ि मध्यकाल (सि् १८४१–१८८२)
३. उत्तर मध्यकाल (सि् १८८३–१९१२)
४. आधनु िक काल (१९१३ देनख यता)
१. उत्पनत्तकाल (िाम्रो सानित्यको भािात्मक परम्परा
२. प्रयोगकाल (िाम्रो सानिनत्यक प्रारंनभक प्रिृनत्त)
३. पिू मि ध्यकाल (भािभु क्त)
४. मध्यकाल (सामन्द्तकालीि सानित्य : मरु ण र
निस्तारको यगु )
(क) मोतीराम भट्ट
(ख) सदानशि शमाि अनधकारी र उिको
सानित्यसाधिा)
५. आधनु िककाल (चक्रपानण चानलसे)
६. आधनु िककाल (लेखिाथ प ड्याल)

१०.

मोििराज शमाि

११.

ििश्याम िेपाल

१२.

शानन्द्तराज शमाि

१३.

बालाकृ ष्ण
अनधकारी

७. आधनु िककाल (लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा)
नेपालीका के िी २०४० १. प्राथनमक काल : १८००–१८७२
आधुहनक
२. पू िि–मध्य काल १८७३–१९३९
साहित्यकार
३. उत्तर–मध्य काल : १९४०–१९७४
४. प्राक्–आधनु िक काल : १९७५–२००७
५. आधनु िक काल : २००८– िालसम्म
नेपाली
सि्
१. प्रस्ताििा काल (सि् ९८९–१७५०)
साहित्यको
१९९१ २. स्तिि काल (१७५०–१८८२)
पररचयात्मक
३. शृङ्गार काल (१८८३–१९१७)
इहििास
४. िीनत काल (१९१७–१९३३)
५. रोमानण्टक काल (१९३४–१९६०)
६. प्रयोग काल (१९६०–१९७४)
७. आलोचिा काल (१९७४–उप्रान्द्त)
नेपाली
२०५५ : १. प्राचीि काल (दसौं शतालदी–१८८२)
साहित्य–
सि्
२. माध्यनमक काल (१८८३–१९१७)
इहििासको
१९९८ ३. आधनु िक काल (१९१८–१९७४)
रूपरेखा (उत्तर
४. उत्तरआधनु िक काल (१९७५–यता)
आधहु नक
प्रस्िुहि)
नेपाली
२०६९ १. प्रारनम्भक काल (आरम्भदेनख १९४० सम्म)
साहित्यको
(क) िीरगाथामल
ू क धारा (१८०० देनख १८७१)
कालहिर्ाजन
(ख) भनक्तगाथामल
ू क धारा (१८७२–१९४०)
: ऐहििाहसक
२. माध्यनमक काल (१९४१ देनख १९९० सम्म)
हिश्ले षण
(क) शृङ्गाररक धारा (१८०० देनख १८७४)
(ख) शास्त्रीयतािादी धारा (१८७५–१९९०)
३. आधनु िक काल (१९९१ देनख यता)
(क) पनिलो चरण (१९९० देनख २०१९)
(१) आदशििादी र स्िच्छन्द्दतािादी धारा
(१९९१–२००३)
(२) यथाथििादी र प्रगनतिादी धारा (२००४–
२०१९)
(ख) दोस्रो चरण (२०२० देनख २०५१)
(१) प्रयोगिादी धारा (२०२०–२०३५)
(२) प्रगनतिादी र स्िच्छन्द्दतािादी धाराको

पिु रागमि (२०३६–२०५१)
(ग) तेस्रो चरण (२०५२ देनख यता)
(१) माक्सििादी र उत्तर आधनु िकतािादी धारा
(२०५२–२०६२)
(२) समसामनयक धारा (२०६३–यता)
मानथका बािेक अन्द्य धेरै निद्वान्द्िरूका समग्र िेपाली सानित्यको इनतिास र निधागत सानित्यको इनतिाससौँग
सम्बद्ध कालनिभाजिका मतिरू रिेका छि् । यसको अथि िेपाली सानित्यको कालनिभाजिमा प्रशस्त मतमतान्द्तर
पाइन्द्छ । निद्वान्द्िरूले आआफ्िै प्रकल्पिा (िाइपोथेनसस) अिसु ार कालनिभाजि गिे भएकाले यस्तो मतमतान्द्तर पाइिु
स्िाभानिक मानिन्द्छ । निद्वान्द्िरूले कालनिभाजिसम्बन्द्धी आआफ्िै मल्ू य, मान्द्यता, तथ्य र त्यसको निश्लेषण गिे
मापदण्ड र आधारको प्रयोग गरे पनि सानित्यको कालनिभाजि र निभानजत कालखण्डको िामकरण सानिनत्यक
प्रिृनत्तकै आधारमा गररिपु दिछ । िेपाली सानित्यको इनतिासलाई सामानजक अनभलक्षणका आधारमा प्राथनमक,
माध्यनमक र आधनु िक (कनतपयले उत्तरआधनु िक पनि) गरी तीि कालखण्डमा निभाजि गरी ती कालखण्डअन्द्तगित
सानिनत्यक मल
ू प्रिृनत्त, निचारधारा र भािधाराका आधारमा चरण तथा उपचरणको निधािरण गिे र सोिी आधारमा
कालखण्डको िामकरणसमेत गिे चलि देनखन्द्छ ।

९. हनष्ट्कषा
सानित्यको उत्पनत्त, निकास र निस्तारका अिेक उतारचढािको िस्तपु रक निश्लेषण गिे शास्त्र सानित्येनतिास
िो । सानित्ययेनतिास सानित्यका अतीतका िटिा, स्रष्टा, कृ नत, प्रिृनत्त आनदको निश्ले षण र मल्ू याङ्किपरक अध्ययि
िो । सानित्येनतिास कुिै पनि देश र भाषाका सामानजक, सांस्कृ नतक, राजिीनतक, आनथिक, दाशिनिक, कलाचेतिा
आनदको समनष्ट अध्ययि पनि िो । सानित्येनतिासमा िटिािृत्त, निचारधारा, कालनिभाजि, जीििी, कायिकारण
सम्बन्द्ध, प्रकल्पिा, इनतिासचेतिा र मल्ू यनिणियजस्ता तŒििरूको संयोजि गररएको िुन्द्छ । त्यस्तै योजिा, निनध र
प्रस्तनु तजस्ता प्रनक्रयागत चरणिरूले सानित्येनतिासको अध्ययि पद्धनत निधािरण िुन्द्छ । इनतिासमा भएका सानिनत्यक
समग्र िटिा, स्रष्टा, कृ नत आनदको अध्ययि–निश्ले षण गरी नतिका प्रिृनत्तको निरन्द्तरता र पररितििका शृङ्खलालाई
पनिल्याउिे भएकाले तथा ितिमािका सानिनत्यक प्रिृनत्तको मल्ू याङ्कि गरी भनिष्यको निकासलाई एउटा प्रभािकारी
मागिनिदेश गिे भएकाले सानित्येनतिासको मिŒि र उपयोनगता उच्च रिेको िुन्द्छ ।
िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको बीजारोपण मोतीराम भट्टको कहि र्ानुर्क्ताचाया को जीिन चररत्र
(१९४८) बाट भएको िो । यज्ञराज सत्यालको नेपाली साहित्यको र्ूहमका (२०१७) िेपाली सानित्यको पनिलो
इनतिासग्रन्द्थ िो । तारािाथ शमािको नेपाली साहित्यको इहििास (२०२७) ‘सानित्यको इनतिास’ शीषिक भएको र
िेपाली सानित्यको समग्र इनतिासलाई आलोचिात्मक ढङ्गले निश्ले षण गररएको पनिलो बृित् सानित्येनतिास ग्रन्द्थ
िो । िेपाली भनू मभन्द्दा बानिरबाट िेपाली सानित्यको इनतिास लेखिमा भनू मका खेल्िे पनिलो निद्वाि् दीिािाथ शरण
(नेपाली साहित्य का इहििास : २०३१) िुि् भिे सानित्येनतिास नसद्धान्द्त र िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको
निकासयात्राका साथै सानिनत्यक मल
ू प्रिृनत्तलाई फरकफरक कालखण्ड बिाई इनतिास लेख्िे पनिलो
सानित्येनतिासकार ििश्याम िेपाल (नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, सि् १९९१) िुि् । िेपाली
सानित्यको इनतिासलेखिमा उत्तरआधनु िक मान्द्यताको प्रयोग गिे सानित्येनतिासकार शानन्द्तराज शमाि (नेपाली

साहित्य–इहििासको रूपरेखा (उत्तरआधहु नक प्रस्िुहि), सि् १९९८) िुि् । िेपाली सानित्यको इनतिासलेखिको
निरन्द्तरता अनिलेसम्म पनि चनलरिेको छ र यसमा एकल, यगु ल, सामनू िक र सस्ं थागत प्रयत्ििरू भइरिेकै छि् ।
ितिमािमा िेपाली सानित्यको बृित् इनतिास तयार गिे जगदम्बा प्रकाशिको पररयोजिा र यसका प्रधाि सम्पादक
माधिप्रसाद पोखरे ल तथा सम्पादकद्वय चडू ामनण बन्द्धु र दयाराम िेष्ठसनित ८० भन्द्दा बढी लेखकिरूको प्रयत्ि निशेष
स्तत्ु य रिेको छ । यस पररयोजिाले पनिलोपल्ट िेपाली सानित्यको निस्तृत इनतिास तयार पािे कुरामा आशािादी िुि
सनकन्द्छ ।
सानित्यको अखण्ड इनतिासलाई निनभन्द्ि काखण्ड, चरण, उपचरण र धारामा निभाजि गरी अध्ययि गिे
पररपाटी िै सानित्यको कालनिभाजि िो । सानित्यको कालनिभाजिका लानग निनित आधारको प्रयोग गरी
त्यसअिसु ार कालखण्ड, चरण, उपचरण र धारािरूको िामकरण गििु आिश्यक मानिन्द्छ । िेपाली सानित्यको
कालनिभाजि गिे पनिलो निद्वाि् रत्िध्िज जोशी िुि् । त्यसपनछ बाबरु ाम आचायि, यज्ञराज सत्याल, नडल्लीराम
नतमनसिा र माधि भौँडारी, बालकृ ष्ण पोखरे ल, ईश्वर बराल, तारािाथ शमाि, िासदु िे नत्रपाठी, मोििराज शमाि, दयाराम
िेष्ठ, ििश्याम िेपाल, शानन्द्तराज शमाि, बालाकृ ष्ण अनधकारी आनदले िेपाली सानित्यको कालनिभाजिसम्बन्द्धी
आआफ्िा मतिरू राखेका छि् । ती मतिरूमा प्रशस्त नििाद देनखन्द्छ र यस्तो नििाद िुिु सानित्यको इनतिासलेखिका
दृनष्टले उपयक्त
ु िै मानिन्द्छ । िालसम्म पनि िेपाली सानित्यको इनतिासलेखि र कालनिभाजिको परम्परा निरन्द्तर
चनलरिेकै छ ।

१०. थप अध्ययनका लाहग सन्दर्ासामग्री
अनधकारी, बालाकृ ष्ण. (२०६६). नेपाली साहित्यको इहििासलेखन : सिेक्षण र हिश्ले षण. काठमाड ौँ : यगु
पनललके सि प्रा.नल. ।
अनधकारी, बालाकृ ष्ण. (२०६९). नेपाली साहित्यको कालहिर्ाजन : ऐहििाहसक हिश्ले षण. काठमाड ौँ :
नििेक नसजििशील प्रकाशि प्रा.नल. ।
अनधकारी, बालाकृ ष्ण. (२०७६). नेपाली साहित्यको इहििासलेखनका पद्धहि. अप्रकानशत निद्यािाररनध
शोधप्रबन्द्ध, मािनिकी तथा सामानजक शास्त्र सङ्काय, नत्रभिु ि निश्वनिद्यालय ।
अनधकारी बालाकृ ष्ण, (२०७७). नेपाली साहित्यको इहििासलेखनका आधार. काठमाड ौँ : िेपाल प्रज्ञा–प्रनतष्ठाि
अनधकारी बालाकृ ष्ण. (२०७७). माक्सािाद र साहित्येहििास दशान. काठमाड ौँ : नशखा बक्ु स ।
िेपाल, ििश्याम. (सि् २००९). नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास. नसलगडु ी : एकता बक
ु िाउस ।
बन्द्ध,ु चडू ामनण (सम्पा.). (२०६०). नेपाली साहित्यको इहििास (प्रथम खण्ड). काठमाड ौँ : िेपाल राजकीय
प्रज्ञा–प्रनतष्ठाि ।
शमाि, शरदच् न्द्र. (२०३७). नेपाली साहित्यको इहििास (माध्यहमक काल). काठमाड ौँ : पाठ्यक्रम निकास के न्द्र,
नत्र.नि. ।
िेष्ठ, दयाराम. (२०५९). साहित्यको इहििास : हसद्धान्ि र सन्दर्ा. काठमाड ौँ : नत्रकोण प्रकाशि ।
िेष्ठ, दयाराम र अनधकारी, बालाकृ ष्ण. (२०७७). साहित्यको इहििास. लनलतपरु : साझा प्रकाशि ।

एकाइ २
प्राथहमककालीन नेपाली साहित्य - (सन् १७७३ – १९१७ सम्म)
एकाइको संरचना
१. प्रस्ताििा
२. उद्देश्य
३. पररचय
४. प्राथनमककालीि िेपाली पद्य सानित्य (सि् १७७३ -१९१७)
४.१. पिू ािधि चरण – िीरधारा
४.२. उत्तराधि चरण - भनक्तधारा
४.२.१ कृ ष्णभनक्त धारा
४.२.२ रामभनक्त धारा
४.२.३ निगिणु भनक्तधारा (जोसमिी सन्द्तकाव्य धारा)
५. प्राथनमककालीि गद्य सानित्य
५.१ प्राथनमककालीि िेपाली कथा (सि् १७७० -१९०० सम्म)
५.२ प्राथनमक िेपाली उपन्द्यास (सि् १७७०-१८८८)
५.३ प्राथनमक िेपाली िाटक - सि् १७७८ - १८८६
५.४ प्राथनमक िेपाली नियात्रा सानित्य
६. निष्कषि
७. थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री
१. प्रस्िािना
प्रस्ततु पाठ्यांश प्राथनमककालीि िेपाली सानित्य - (सि् १७७३ – १९१७ सम्म) मित्त्ि र उपयोनगता एिम् िेपाली
सानित्यको निकासयात्राको सङ्नक्षप्त रूपरे खाका साथै प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यको सन्द्दभिका निनभन्द्ि
प्रयासिरूको सङ्नक्षप्त ऐनतिानसक रूपरे खा प्रस्तनु तमा के नन्द्रत रिेको छ ।

२. उद्देश्य

यो एकाई प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यमा के नन्द्रत छ। यसमा प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यको सम्पणू ि
पररचय सक्ष
ं ेपमा नदिे प्रयास गररएको छ। यो एकाईबाट निद्याथीिरू निम्िनलनखत भानषक क्षमता र ज्ञाि प्राप्त गिि सक्षम
िुिेछि् (क) प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यको पृष्ठभनू म
(ख) प्राथनमककालीि िेपाली सानित्य र प्रमख
ु सानित्य धारा
(ग) कनि, कृ नत र प्रिृनत्तिरू बारे जािकारी
(ि) प्राथनमककालीि गद्य सानित्य, लेखक, कृ नत र प्रिृनत्तिरूको जािकारी
(ङ) प्रश्नोत्तर नदिे कला

३. पररचय
प्राथनमककालीि िेपाली सानित्य भारत र िेपाल दिु ै देशको राजिैनतक पृष्ठभनू ममा निनमित भएको पाइन्द्छ। यस
बेला िेपालको इनतिासमा राजा पृथ्िीिारायण शािको िेतत्ृ िमा िेपाल एकीकरण अनभयाि चरममा नथयो। िेपाली
िीरिरू यद्ध
ु मा अदम्य सािस देखाउौँदै निनभन्द्ि राज्यिरूलाई जीतेर त्यिाौँ गोखाि शासिको झण्डा फिराउौँदै नथए। सम्पणू ि
देशमा यद्ध
ु को िातािरण नथयो। यस समयमा साधारण जिताले पनि यद्ध
ु कै सपिा देख्थे। यस िातािरणमा कनििरू
पनि कनिताको माध्यमबाट गोखाि सैनिक र शासकको िीरताको आगोमा निउ थप्िे काम गदै नथए। राजािरूको
स्ततु ीगाि गरे र के नि प्रसस्ती पाउिे अनभलाषा पनि यस कालका कनििरूले गरे को देनखन्द्छ। यस कालका कनििरूले
यगु अिसु ार िीर रसले भररएका कनितािरूको सृजिा गरे । उता भारतमा कम्पिी शासि निस्तार गिि मग्ि बृनटशिरूले
िेपाली सेिाको िीरतालाई देखरे उिीिरूका अग्रगामी पाइलामा िेल िानलनदिे अठोट गरे । आफ्िो अनभयािलाई
कायिरूप नदि उिीिरूले िेपालसौँग सीमानििाद शरुु गरे र आकनस्मक यद्ध
ु थोनपनदए। सि् १८१४ मा भएको भारतिेपाल यद्ध
ु ले िेपाली िीरताका अग्रगामी पाइलािरूमा सौँधैकालानग निराम लगाई नदयो। सुगौली सहन्धसौँगै यस
यद्ध
ु को अन्द्त भयो। यस सनन्द्धका शति अिसु ार िेपालले आफ्िो िृित् भभू ाग बृनटश शानसत भारतलाई सनु म्पिु पर्यो।
सगु ली सनन्द्ध िेपालमा एउटा डरलाग्दो त्रास बिेर देखा पर्यो। यस त्रासदेनख मनु क्त पाउिका लानग जिता ईश्वरका
शरणमा जाि लागे। यता यस सनन्द्ध अन्द्तगित भारतमा गानभएको भभू ागमा बसोिास गिे िजारौं िेपाली भाषी जिता
माटोसौँगै भारतीय रै ती बन्द्ि पगु ।े बनलयो गोखाि शासिको छत्रछायाबाट िनजचत िुिे र क्रूर बृनटश शासिको अङ्ग बन्द्िे
बाध्यताले गदाि यी जिताले आफूलाई असिाय मिससू गदै सिारानिनिि भएर ईश्वरलाई पक
ु ािि लागे। यसरी यस
पररनस्थनतको प्रभािबाट िेपाली सानित्यमा भनक्तधाराको सत्रू पात भएको देनखन्द्छ।

४. प्राथहमक नेपाली पद्य साहित्य (सन् १७७३ -१९१७)
प्राथनमककालीि कनितामा प्राप्त प्रिृनत्त अिसु ार यस कालको पद्य सानित्यलाई दईु चरणिरूमा बाौँडेर
अध्ययि गिि सनकन्द्छ -

(क)
(ख)

पिू ािधि चरण - िीरधारा (सि् १७७३-१८१४)
उत्तराधि चरण - भनक्तधारा (सि् १८१५-१९१७)

४.१ पूिााधा चरण : िीरधारा (सन् १७७३ -१८१४)
समग्र िेपाली सानित्यमा पिू ािधि चरण अन्द्तगित िीरधाराको थालिी पृथ्िीिारायण शािका समकालीि कनि
सिु ािन्द्द दासको कनिता पृथ्िीनारायणबाट शरुु भएको पाइन्द्छ। यस कनितालाई सबैभन्द्दा पनिला योगी िरिररिाथ र
जिकलाल शमािले सि् १९५५ मा प्रकाशमा ल्याएका नथए। िेपाली सानित्य-इनतिासका निद्वाििरूले निनभन्द्ि
प्रकारान्द्तरबाट खोज गरर यस कनिताको रचिाकाल सि् १७७३-७४ नतर मािेका छि।् यस समयका धेरैजसो
कनििरूको जन्द्म-मृत्य,ु कनिता लेखिको नतनथनमनत सम्बन्द्धी जािकारी प्राप्त भइसके को छै ि। िालसम्म उपललध
तथ्यका आधारमा यस चरणका कनििरूको संनक्षप्त पररचय तल नदइन्द्छ (क) सुिानन्ददास - सिु ािन्द्ददास िेपालका राजा पृथ्िीिारायणका समकालीि कनि नथए भन्द्िे निद्वाििरूको भिाइ
छ। नयिको जन्द्म-मृत्यक
ु ो अिमु ानित समय सि् १७२१-१८०० मानिएको छ। उिको पथ्ृ िीनारायण (सि् १७७३-७४)
नतर लेनखएको कनितालाई िेपाली सानित्यको िीरधाराकालीि पनिलो कनिता मानिएको छ। यस कनितामा
पृथ्िीिारायण शािको िीरताको िणिि गररएको पाइन्द्छ। तत्कालीि गोखाि भाषामा लेनखएको यस कनितामा
िणििात्मकता, ओज गणु , िीर रस, जिप्रचनलत शलद साथै अन्द्य के िी नक्लष्ट शलदिरूको प्रयोग, प्रगीतात्मकता जस्ता
प्रिृनत्तिरूको दशिि पाइन्द्छ।
(ख) शहक्तबल्लर् अर्जयााल - संस्कृ त भाषाका प्रकाण्ड निद्वाि शनक्तबल्लभ अज्यािल पृथ्िीिारायण शािका
राजपरु ोनित र राजदरबारी कनि नथए भन्द्िे निद्वाििरूको भिाइ छ। नयिको जन्द्म-मृत्यक
ु ो अिमु ानित समय सि् १७२४ १८०६ मानिएको छ। नयिको सि् १७८३ नतर लेनखएको िनिक
ँ ो र्कुण्डो शीषिक कनिता फे ला परे को छ। यो
स्िागता छन्द्दमा लेनखएको छ। यसमा तत्कालीि राजिैनतक गनतनिनधलाई निषयिस्तु बिाइएको छ। िीर रसले
भररएको र शास्त्रीय छन्द्दमा लेनखएको यस कनितामा छन्द्द अलङ्कारिरूको सन्द्ु दर प्रयोग साथै पररष्कृ त भाषाशैली
देख्ि पाइन्द्छ। जयरत्नाकर (१७९८), िास्यकदम्ब (१७९८), मिार्ारि हिराटपिा (सि् १८१५), लहलिमाधि,
सुधािरङहगणी र दानप्रकाश शनक्तबल्लभ अज्यािलले लेखक
े ा कृ नतिरू िुि्।
(ग) उदयानन्द अर्जयााल - उदयान्द्द अज्यािल पृथ्िीिारायण शािकालीि अकाि प्रमख
ु कनि नथए। नयिका कनितामा
पृथ्िीिारायण शािदेनख रणबिादरु शािसम्मका तीि पस्ु ताका राजािरूको िीरगाथा गायि गििका साथै आफ्िो पररचय
नदएका छि।् पुरानो बािको अजी (सि् १७८६ नतर), िंश िृत्तान्ि (सि् १७८६) पृथ्िी चन्द्रोदय (लिु मिाकाव्य,
सि् १८१३ नतर), सोमेश्वर हिजय (सि् १८१४ नतर), बेिाल पच्चीसी (१८१५ नतर), गोखााको हथहि (सि्
१८१५ नतर), दुुःस्िप्न दोषिर स्िोत्र (सि् १८२० नतर), कहिकुल िणान (१८३० नतर)।
परु ानो बािको अजी छलबीस श्लोकमा लेनखएको कनिता िो। यसमा गोखाि राजा पृथ्िीिारायणको तििुौँ
निजयको िणिि छ। बेिाल पच्चीसी भारतका निक्रमानदत्यका शासिकालीि प्राकृ त भाषाका कथाकार बेलातभट्टले
लेखक
े ो बेिालपञ्चहिंशहिका को अििु ाद िो भन्द्िे अिमु ाि छ। पृथ्िीचन्द्रोदय, सोमेश्वर हिजय, िीरकाव्य िुि्

भिे गोखााको हथहि गोखाि शासि र जिता सम्बन्द्धी जािकारी नदिे कृ नत िो। िश
ृ ान्िमा कनिले आफ्िो सपं णू ि
ं ित्त
पख्ु यौलीको पररचय साथै आफ्िो पररयय नदएका छि।्
(घ) सुरानन्द बाँडा - सरु ािन्द्द बाौँडा बिादरु शािकालीि कनि नथए। उिका कनितामा राजाको मनिमागाि पाइन्द्छ।
बिादुरशाि िणानम, हत्ररत्न सौन्दया गाथा, अध्यात्म रामायण, व्याघ्र र्ैरि, हत्ररत्न सुन्दर शोडशी सरु ािन्द्द
बाौँडाका कृ नतिरू िुि।् बिादुरशाि िणानम् दईु श्लोकिरूमा लेनखएको कनिता िो। यसको शीषिक आशानदी
नदइएको छ। यो सि् १७८० नतर लेनखएको काव्य िो। यसमा बिादरु शािको स्ततु ीगाि गररएको छ। यो अलक
ु
ं ारयक्त
प्रगीतात्मक रचिा िो।
(ड) राधाबल्लर् अर्जयााल - नयिको जन्द्म सि् १६३१ नतर भएको नथयो। डा.गोनिन्द्द टण्डिले लेखक
े ो पस्ु तक
इहििासका थप पृष्ठिरूमा उल्लेख गरे अिसु ार राधाबल्लभ अज्यािल प्रनसद्ध ज्योनतष लक्ष्मीिारायण अज्यािलका
छोरा नथए। प्रनसद्ध कनि शनक्तबल्लभका अज्यािल उिका दाजु नथए। शनक्तबल्लभपनछ राधाबल्लभ अज्यािल
राजपरु ोनित भएका नथए। उिी िेपालका राजा नगिािणयद्ध
ु प्रकाशका समकालीि नथए। राधाबल्लभ अज्यािलको
पख्ु यौली िर गोरखामा नथयो। उिी धेरैजसो काठमाड ौँमा िै बस्दथे। छिटा नबिे गदािपनि उिका सन्द्ताि भएिि।् उिले
आफूले कमाएको धिसम्पनत्त थप्रु ै निधिििरूमा बाौँडेको, जिकल्याणका लानग गठु ी बिाएको र देिालयिरू निमािणमा
लगाएको कुरा थािा लाग्छ। उिले िीपशपु नतिाथको मनन्द्दरको गभिगिृ मा चाौँदीको ढोका चढाउिका लानग ६ िजार
रुपैयाौँ सङ्कल्प गरे का नथए। उिको मृत्यपु नछ यो सङकल्प परू ा भयो। उिको मृत्यु सि् १७११ नतर भयो। तत्कालीि
प्रथा अिसु ार जेठी पत्िी पनिल्यै स्िगििासी भएकाले उिका पाौँचिटी पत्िीिरू उिीसौँगै सती गएका नथए। उिको
साँढ्याको कहित्त शीषिक कनिताको रचिा गरे का छि।् यो िीर रस र ओज गणु ले भररएको प्रगीतात्मक रचिा िो। यो
तत्सम र अिधी भाषा नमनित गोखाि भाषामा लेनखएको छ। यो साधारण िेपाली पाठकका लागी बोधगम्य छै ि।
साँढ्याको कहित्त शीषिकका दइु टा अन्द्य बेिामी कनितािरू पनि प्राप्त छि।् कनतपय निद्वाििरूले यी दइु टैलाई
राधाबल्लभ अज्यािलकै कनिता मािेका छि।्
(च) यदुनाथ पोख्रेल - यदिु ाथ पोख्रेलको जन्द्म सि् १७०८ मा भएको नथयो। नयिी तत्कालीि िेपालका प्रधािमन्द्त्री
भीमसेि थापाका समकालीि नथए। उिले कृष्ट्णचररत्र िणान (सि् १८३३ नतर) र स्िुिी पद्य १, २, ३ (१८३३ हिर)
शीषिक दइु टा कनिता कृ नत लेखक
े ा छि।् कृष्ट्णचररत्र िणान भजु गं प्रयात छन्द्दमा लेनखएको रचिा िो। यस कृ नतमा
कृ ष्णको बाललीला, माखचोरी, पतु िा र तृणित जस्ता राक्षसको िध, िृन्द्दािि नििार आनदको सन्द्ु दर िणिि गररएको
छ। यो कृ ष्णभनक्तभािमा आधाररत कृ नत िो। स्िुिी पद्य िीरभािमा आधाररत कृ नत िो। नयिले राजाको स्ततु ीको सट्टा
प्रधािमन्द्त्रीको स्ततु ीगाि गरे को पाइऩ्छ। अलङ्कारयक्त
ु भाषाशैलीमा लेनखएका नयिका कनिता शास्त्रीय छन्द्दमा रनचत
छि।् नयिका कनितामा देशभनक्त र िीररसको अि ठो अनभव्यनक्त पाइऩ्छ। सरल, सिज गोखाि भाषाको प्रयोग, ओज
गणु , िीर रस, प्रकृ नत नचत्रण, प्रबन्द्धात्मक काव्यरचिा आनद नयिका काव्यमा पाइिे निशेषतािरू िुि।् िीरकाव्य बािेक
नयिले कुलिणान कहििा र बन्धुहिनपराष्टकम् जस्ता सामानजक भािधाराका कनिता कृ नतको पनि रचिा गरे का
नथए। नयिको मृत्यु सि् १७८० नतर भएको नथयो।
(छ) रामर्द्रपाध्या रेग्मी - रामभरपाध्या रे ग्मी सामानजक निचारधाराबाट प्रेररत कनि िुि।् उिका बन्धुहबनपराष्टकम्
(सि् १७९१ नतर) र लक्ष्मीधमा सम्िाद शीषिक कृ नतिरूको उल्लेख पाइऩ्छ। बन्धहु बनपराष्टकम् िारी जानतलाई

लक्ष्यगरर लेनखएको कृ नत िो। यसमा बिु ारीलाई सक्दो उपदेश नदइएको छ। लक्ष्मीधमा सम्िादमा लक्ष्मी माता र
धमिराज बीच सम्िाद शैलीमा िारीको लक्षण र कुलक्षणको िणिि गररएको छ। यी दिु ै कृ नतमा िारीलाई परुु षको इच्छा,
आकांक्षामा समनपित िुिे उपदेश नदइएको छ। परुु षलाई ईश्वरको रूपमा मनिमानण्डत गररएको छ भिे िारीलाई परुु षकी
दासीका रूपमा िणिि गररएको छ। यी कृ नतबाट तत्कालीि समाजमा िारीको नस्थनत र समाजको िारीप्रनत के कस्तो
दृनष्टकोण नथयो भन्द्िे कुराको जािकारी पाइन्द्छ। दिु ै कृ नतिरूमा तत्कालीि िेपाली भाषाको स्िाभानिक रूप देख्ि
पाइन्द्छ।
(ज) रघुनाथ राई र्ाट - रििु ाथ राई भाटको जन्द्म सि् १७२२-२३ नतर किलरु , निमाचल प्रदेशमा भएको नथयो।
किलरु ितिमािमा निलासपरु शिरको िामले नचनिन्द्छ। यी भाट (यद्ध
ु गायि गिे जानत) नथए। गोखाि राजािरूले
िेपालको राज्य निस्तार गदै सतलजु िदी पाररसम्म पगु क
े ो इनतिास छ। गोखाि िीरिरूको िीरताको गणु गाि गाउौँदै उिी
िेपाल दरबार पगु क
े ा नथए। उिका श यिगािले प्रभानित भएर पृथ्िीिारायण शािले उिलाई दरबारमा आिय नदएका
नथए। निद्वाििरूको भिाइअिसु ार उिले राजा र सैनिकिरूको श यिगािमा थप्रु ै कनितािरू लेखक
े ा नथए तर उिको
एउटा मात्रै आहशश शीषिक कनिता प्राप्त छ। यस कनितामा कनिले ओजपणू ि भाषामा यद्ध
ु को सजीि िणिि गदै आफ्िा
आियदाताको यद्ध
ु मा जीतका निनम्त यद्ध
ु की देिीसौँग आनशश मागेका छि।् नयिको भाषामा संस्कृ त, ब्रज, निमाचली
आनद भाषािरूको नमिण पाइन्द्छ। रििु ाथ भाट भारतीय िेपाली सानित्यका प्रथम कनिका रूपमा नचनिन्द्छि।्
(झ) गुमानी पन्ि - गमु ािी पन्द्तको जन्द्म सि् १७९० को फे ब्रुआरी महिनामा र्ारिको नैहनिाल अन्िगाि
काशीपुर भन्द्िे ठाउौँ मा भएको नथयो। ितिमािमा काशीपरु उत्तराखण्ड राज्यको एउटा ठूलो शिरको रूपमा निकनसत छ।
गमु ािी पन्द्तको मल
ू िाम लोकरत्ि पन्द्त नथयो। उिले आफ्िा िजरु बा र नपताबाट िरै मा संस्कृ तको नशक्षा पाएका नथए।
पनछ गएर उिले ज्योनतष र आयिु दे को नशक्षा पनि ग्रिण गरे का नथए। आसु कनित्िको प्रनतभा भएकाले उिी काशीपरु ,
पनटयाला, अलिर आनद राज्यका दरबारमा सम्मानित नथए। गमु ािी पन्द्त मल
ू रूपमा संस्कृ त, कुमाउौँिी र निन्द्दी
भाषाका कनि नथए। कुमाउौँका सििप्राचीि कनि िुिका साथै उिलाई खडीबोली निन्द्दीका सििप्राचीि कनि िुिे ग रि
प्राप्त छ। ५७ िषिको उमेरमा सि् १८४७ मा उिको मृत्यु भएको नथयो। गोखािराजािरूले कुमाउौँ निजय गरे पनछ त्यिाौँ
गोखािभाषाको प्रचार-प्रसार भएकाले गदाि गमु ािी पन्द्तले गोखाि भाषामा फुटकर कनिता लेखक
े ा िुि् भन्द्िे निद्वाििरूको
भिाइ छ। उिका गोखाि भाषामा धन्य गोखााली राजा शीषिकको प्रगीतात्मक कनिता फे ला पदिछ जसमा ४० पङ्नतिरू
छि।् यो कनिता दयाराम िेष्ठद्वारा सम्पानदत िीरकालीन कहििा शीषिक पस्ु तकमा सक
ं नलत छ। सस्ं कृ त, कुमाउौँिी र
िेपाली नमनित यस कनितामा के नि प्राथििा र तत्कालीि गोखाि शासिमानथ व्यङ्ग्य प्रिार गररएको पाइन्द्छ।
(ञ) मौलाराम िोमर - म लाराम तोमरको जन्द्म सि् १७४० मा िीिगरमा भएको नथयो। उिका नपताको िाम
मङ्गतराम र माताको रामदेिी नथयो। यी धेरै निद्वाि िुिाले गढिालका चार राजा प्रदीपशाि, लनलतशाि, जयकृ त शाि
तथा प्रद्यम्ु िशाि, काङगडाका राजा सन्द्सारचन्द्द साथै िेपालका राजा रणबिादरु शािका दरबारमा सम्मानित नथए।
काङ्गडामा गोखाि सत्ता कायमभएपनछ गोखािभाषाको प्रचार-प्रसार राजभाषाको रूपमा भयो। गढिाली मातृभाषी
तोमरले यसैबाट प्रभानित भएर िेपालीमा कनिता लेखक
े ा नथए। रणबिादरु शािको शासि कालमा म लाराम तोमर
काठमाडौं गएका नथए। गोखाि राजाको श यिगािमा के नन्द्रत कनिता लेखरे उिी परु स्कृ त पनि भएका नथए। भीमसेि थापा
र बलिीर नसिं जस्ता तत्कालीि िेपालका प्रधािमन्द्त्री र सिोच्च सैनिक अनधकारी पनि उिको काव्य-प्रनतभा देनख

प्रभानित नथए। यसैले गदाि उिले धेरै सम्माि साथै जागीर पनि पाएका नथए। म लाराम एक कुशल नचत्रकार पनि नथए।
नयिले बिाएका नचत्र नब्रटेि सग्रं िालय, बोस्ट्ि सग्रं िालय, गढ़िाल सग्रं िालय, भारत कला भिि, बिारस,
अिमदाबादको संग्रिालय साथै लखिऊ, नदल्ली, कलकत्ता र इलािाबादका आटि गैलरीिरूमा देख्ि पाइन्द्छ। उिको
मृत्यु सि् १८३३ मा भएको नथयो।
कनि म लाराम तोमरका निन्द्दी, फारसी, सस्ं कृ त, गढिाली भाषाका ज्ञाता र कनि नथए। उिले निन्द्दीमा
गढिाल राजिंशका इहििास लेखक
े ा छि।् उिका िेपालीमा फुटकर कनितािरू मात्रै प्राप्त छि।् रणबिादुर
चहन्द्रका र गीिााण युद्ध प्रकाश उिका प्राप्त फुटकर रचिािरू िुि।् रणबिादुर चहन्द्रकाको मख्ु य निषय राजा
रणबिादरु को श यिगाि गििका साथै गोखाि िीरिरूको िीरताको गायि गििु िो।
प्रिृहत्तिरू - िेपाली सानित्यको प्राथनमककालमा फे ला परे का धेरैजसो रचिािरू िीररसलाई आधार बिाएर
लेखक
े ा पाइन्द्छि।् यसकालका धेरैजसो कनििरू राजदरबारमा आनित नथये। आफ्िा दातािरूको गणु गाि र श यिगाि
गिििु ै उिीिरूको लक्ष्य नथयो। यी कनिताबाट तत्कालीि राजिीनतबारे धेरै कुरा जान्द्ि पाइन्द्छ। श यिगाि बािेक के नि
कनििरूले सामानजक निषयिस्तमु ानथ पनि अनभव्यनक्त नदएको पाइन्द्छ। यस समयमा कुिै पनि प्रबन्द्धात्मक कृ नतिरू
लेखक
े ो पाइौँदिै । धेरैजसो कनििरूको जन्द्म-मृत्यक
ु ो नतनथ प्राप्त छै ि। सनन्द्दग्ध प्रामानणकता, आियदाताको श यिगाि,
लोक छन्द्द र शास्त्रीय छन्द्दमा कनिताको नसजििा, यद्ध
ु को सनजि िणिि गिि,ु फुटकर कनितामा अनभव्यनक्त, िीररसको
प्रधािता, शासिको िराम्रो िीनतको नचत्रण, सस्ं कृ त, ब्रज, कुमाउौँिी, गढिाली नमनित गोखाि भाषाको प्रयोग यस
कालमा लेनखएका कनितामा पाइिे प्रिृनत्तिरू िुि।्
आफनो प्रगहि जाँच गनािु ोस-्
१. िेपाली सानित्यको प्राथनमककालीि कनितालाई प्रभानित पािे पररनस्थनतबारे छोटो नटप्पणी लेख्ििु ोस।्
२. प्राथनमककालीि कुिै पाौँच कनि र रचिािरूको छोटो पररचय प्रस्ततु गिििु ोस।्
३. प्राथनमकालीि कनितामा देखापरे का प्रिृनत्तमानथ 100 शलदमा एउटा अिच्ु छे द लेख्ििु ोस्।

४.२

उत्तराधा चरण - र्हक्तधारा (सन् १८१५ -१८८३)

प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यको उत्तराधि चरणमा िामी भनक्तधारालाई पाउौँछौं। सुगौली सहन्ध (१८१५)
देनख िेपाली सानित्यमा मोतीराम भट्टको आगमिपिू ि (१८८३) सम्मको अिनधलाई िेपाली सानित्यमा भनक्तकाल
भिेर जानिन्द्छ। सि् १८१४ मा अङ्ग्रेजसौँग भएको यद्ध
ु मा िेपालले परानजत िुिु पर्यो। यद्ध
ु पनछ भएको सगु ली
सनन्द्धसौँगै िेपालले आफ्िो िृित् भ-ू भाग अङ्ग्रेज शानसत भारतलाई सनु म्पिु पर्यो। यस सनन्द्धले िेपालका अग्रगामी
चरणलाई सौँधैका लानग निराम लगाइनदयो। सनन्द्धमा िस्ताक्षर गिि बाध्य भएपनछ िेपाली िीरता सेलाउौँदै गयो। यता
िेपालको शासि व्यिस्था राणा शासकिरूको िातमा गएपनछ राजदरबार षडयन्द्त्रको अखाडा बन्द्ि पग्ु यो। राजदरबारमा
निरन्द्तर िुिे ित्याकाण्ड र राणाशासकिरूको त्रासले गदाि जिताले ईश्वरको शरणमा आफूलाई समनपित गरे को बनु झन्द्छ।

सगु ली सनन्द्ध अन्द्तगित भारतका िागररक बन्द्ि पगु क
े ा िजारौं िेपाली जिता पनि आफूलाई असिाय मान्द्दै ईश्वर पक
ु ार
गिि लागेको देनखन्द्छ। यसरी यगु अिरू
ु प कनििरू िीर प्रिृनत्तलाई छाडेर भनक्तसानित्यको नसजििा गिि लागे। तत्कालीि
कनििरूले ईश्वरको साकार (सगणु ) र निराकार (निगिणु ) दिु ै रूपको िणिि गरे को पाइन्द्छ।
यस कालमा भनक्तका दइु टा धारािरू देखा पदिछि् - सगुणर्हक्तधारा (कृष्ट्णर्हक्त धारा र रामर्हक्त धारा)
र हनगाण
ु र्हक्तधारा । यसलाई तल नदएको आरे खबाट सनजलैसौँग बझ्ु ि सनकन्द्छ र्हक्तधारा
--------------------------------------------------------------------------

सगण
ु र्हक्तधारा
------------------------------------------------कृष्ट्णर्हक्त धारा

हनगाण
ु र्हक्तधारा (जोसमनी सन्िकाव्य धारा)

रामर्हक्त धारा

भनक्तधारा अन्द्तगित देखापरे का कनि र रचिािरूको सनं क्षप्त पररचय तल नदइन्द्छ४.२.१ कृष्ट्णर्हक्त धारा
ईश्वरका साकार रूपिरू मध्ये िीकृ ष्णका रूप र गणु को िणिि प्राचीिकाल देनखिै भएको देनखन्द्छ। कृ ष्ण
आख्याि परम्पराको आधार भागित परु ाणलाई मानिन्द्छ। िैनदक र संस्कृ त सानित्यमा िीकृ ष्णका तीि रूप देख्ि
पाइन्द्छ - धमि उपदेशक ऋनष, िीनत निशारद क्षत्रीय राजा र बाल एिं नकशोर रूपमा निनभन्द्ि ल नकक र अल नकक
लीलािरू देखाउिे। संस्कृ त सानित्यमा जयदेिको गीिगोहिन्दमा कृ ष्णभनक्त देख्ि पाइन्द्छ। निन्द्दीमा गीतगोनिन्द्दकै
प्रभािमा च धौं शतानलदमा निद्यापनतले कृ ष्णभनक्त काव्य लेखक
े ो पाइन्द्छ। निन्द्दी सानित्यमा यसलाई चरमचल
ु ीमा
पर्ु याउिे काम बल्लभाचायि, सरू दास, रसखाि, मीराबाई आनद सन्द्त, कनि-किनयत्रीिरूले गरे को देनखन्द्छ। निन्द्दी र
अन्द्य भारतीय सानित्यको तुलिामा िेपालीमा भनक्तकाव्य लेखिको कायि अनल पनछ भएको पाइन्द्छ। िेपाली भाषी
समदु ायमा िटिे निनभन्द्ि िटिािरूले िै िेपाली सानित्यमा कृ ष्णभनक्त सानित्य परम्परा निकनसत गिि ठूलो भनू मका
खेलेको देनखन्द्छ। िेपाली सानित्यमा कृ ष्णकाव्य परम्पराको थालिी िसन्ि शमाा लइु टेलका काव्यिरूबाट भएको
पाइन्द्छ। िीकृ ष्णको जीििलीलासौँग सम्बनन्द्धत गनतनिनधिरूलाई निषयिस्तु बिाई म नलक िा अिनु दत कनिताका
रूपमा अनभव्यनक्त नदिे कनििरू कृ ष्णभनक्त धारानभत्र पदिछि।् िेपाली कृ ष्णधारानभत्र पिे सबै कनििरूको पररचय
निम्िनलनखत छ (क) िसन्ि शमाा लुइटे ल - (सि् १८०३-१८९०)- िेपाली कनितामा भनक्तधाराका प्रितिक िसन्द्त शमाि लुइटेल
कृ ष्भनक्तधाराका प्रथम र के नन्द्रय कनिका रूपमा देखापरे का छि।् नयिका श्रीकृष्ट्णचररत्र (सि् १८२६), समुद्रलिरी

(सि् १८१४) शीषिकका दइु टा कृ नत उपललध छि।् श्रीकृष्ट्णचररत्र शादल
िु निनक्रनडत छन्द्दमा लेनखएको िेपाली
सानित्यको पनिलो आख्यािात्मक प्रबन्द्ध काव्य िो। समुद्रलिरी लोकछन्द्द लिरीमा लेनखएको कृ नत िो। िसन्द्त
शमािका दइु टै काव्यकृ नतमा नशष्ट, सरल र जिप्रचनलत िेपाली भाषामा लेनखएका छि।् यी कृ नतमा िीरकालीि कनिता
सरि अन्द्य भाषाको प्रभािबाट मक्त
ु शद्ध
ु िेपाली भाषाको प्रयोग गररएको छ।
(ख) इहन्दरस - िेपाली कृ ष्णभक्त कनि इनन्द्दरसले भागित परु ाणको दश ौँ स्कन्द्धको आधारमा गोहपका स्िुहि भन्द्िे
कृ नतको रचिा गरे का छि।् ३२ श्लोकमा रनचएको यस कृ नतमा गोपीिरूको निरि गाथालाई निषयिस्तु बिाइएको छ।
यसमा िीकृ ष्णलाई मिमोिि, प्रजापालक र दख
ु नििारकको रूपमा िणिि गरे का छि।् निन्द्दा र ब्रजभाषाका
शलदिरूको बढी प्रयोग पाइिे यस रचिामा भनक्त र नियोग शृङगारको दशिि पाइन्द्छ। लयात्मकता र गेयता, लनलत
शलदािलीको प्रयोग यस कृ नतमा पाइिे अरू प्रिृनत्तिरू िुि।्
(ग) हिद्यारण्यके शरी अर्जयााल - निद्यारण्य के शरीको जन्द्म सि् १८०६ जििरीमा िेपाल सिु ाखािीमा भएको नथयो।
१५ उिका नपता दैिज्ञके सरी संस्कृ त का प्रकाण्ड पनण्डत नथए। जीििको उत्तराद्धिमा दैिज्ञके शरी काशीिासका लानग
गए। निद्यारण्य पनि नपतासौँग काशीमा आए। उिको सम्पणू ि नशक्षा-दीक्षा काशीमै सम्पन्द्ि भयो। यिाौँ उिले संस्कृ त र
निन्द्दी सानित्यको अध्ययि गरे । निशेष रूपमा उनि निन्द्दीका कृ ष्णभक्त कनििरूबाट प्रभानित भए। सि् १८४५ मा
उिको मृत्यु भयो। निद्यारण्य के शरीका का युगलगीि, द्रौपदी स्िुहि र िश
ं ीचररत्र प्रकानशत छि।्
युगल गीि एउटा मक्त
ु क रचिा िो जसको आधार िीमद्भागितको पैंतीस ौँ अध्याय िो। यसमा गोनपिरूको
निरि िणिि गररएको छ। द्रौपदी स्िुहि स्िागता छन्द्दमा लेनखएको एउटा मक्त
ु क रचिा िो जसमा दस छन्द्दिरू छि।्
यसको निषयिस्तु मिाभारतको सभापिि अन्द्तगित र पदी चीरिरण िो। क रि सभामा अपमानित र पदीको असिाय
नस्थनत, निलाप, उद्धाराथि भगिाि कृ ष्णलाई प्राथििा आनद िटिाको ममिस्पशी िणिि गििु यसको निषयिस्तु िो।
िंशीचररत्र िीकृ ष्ण भनक्त सम्बन्द्धी रचिा िो। निद्यारण्यके शरीले निन्द्दी, ब्रजभाषा, संस्कृ तका शलदिरू नमनित िेपाली
भाषामा अनभव्यनक्त नदएका छि।्
(घ) िीरशाली पन्ि - (१८०३-१८७८ नतर) िीरशाली पन्द्तले हिमलबोधानुर्ि र सरस प्रेमािली जस्ता कृ नतको
नसजििा गरे का छि।् पनिलो कृ नत नशखररणी छन्द्द र ८८ र आधा श्लोकमा लेनखएको छ। यसमा अध्यात्म नचन्द्तिलाई
निषयिस्तु बिाइएको छ। यस कृ नतमा भ नतक र पारभ नतक तत्िको गनिरो नचन्द्ति गररएको पाइन्द्छ। दोस्रो कृ नत ७४२
श्लोकिरूमा रनचत छ। िीरशाली पन्द्तको भाषामा तत्सम शलदिरूको बािुल्य देख्ि पाइन्द्छ।
(ड) िीनव्याकरणी हिद्यापहि - (सि् १७७२-१८५० नतर) - आफूलाई िीिव्याकरणीको िामले आफ्िो पररचय नदिे
निद्यापनतको पररचय अझै अज्ञात छ। निन्द्दी सानित्यका सििप्राचीि मैनथल कोनकलका िामले नचनििे निद्यापनतको
निषयमा अध्ययि गदाि थाि लाग्छ नक निद्यापनत नमनथलाका राजा नशिनसंि का दरबारी कनि नथये। राजाको
मृत्यपु िात लामो समय उिले जिकपरु िेपालमा नबताए। यसैले उिले िेपालीमा पनि कनिता रचिा गिे प्रेरणा पाए भन्द्िे
शोधकताि पिु म नमिको भिाई छ। िेपाल राजदरबार पस्ु तकालयमा हिद्यापहिको गीि शीषिक िामले एउटा
पाण्डुनलनप भएको कुरा थाि पाइऩ्छ। पनण्डत िरप्रसाद शास्त्रीले िेपाल सरकारसौँग नििेदि गरे र यसमानथ शोध गराएका
नथए। काशीप्रसाद जायसिाल, िगेन्द्रिाथ गप्तु जस्ता निद्वाििरूले यस निषयमानथ व्यापक शोध गरे का छि।् यसले

निन्द्दी कनि निद्यापनतले िै िेपालीमा कनिता रचिा गरे का िुि नक भन्द्िे बनलयो शङ्का िुन्द्छ। यस निषयमा अझ शोध
गिि आिश्यक छ। निद्यापनतले राघिबाह्रमासा (सि् १८२९), गीििाणी (सि् १८३०), गीिगोहिन्द (सि्
१८३०), सागिराग (सि् १८३०), सािनाहयका (सि् १८३०) जस्ता काव्यको नसजििा गरे को उल्लेख पाइन्द्छ। यी
सबै अिनु दत िुि भन्द्िे निद्वाििरूको भिाई छ। तत्सम शलदयक्त
ु िेपाली भाषा, शृङ्गाररक भनक्तभाि, मक्त
ु क काव्य
नयिका कनिताका मख्ु य प्रिृनत्तिरू िुि।्
(च) पिञ्जहल गजुऱ्याल - (सि् १८२३-१८८७) - नयिी कृ ष्णभनक्तकालीि कनि िुि।् नयिी बालगोपालिाणी,
मत्स्येन्द्रनाथको कथा, िररर्क्तमाला, जैहमनी र्ारि जस्ता कृ नतिरूका रचिाकार मानिन्द्छि।् शास्त्रीय छन्द्दलाई
प्रयोग गदै निषयिस्तुलाई सन्द्ु दर बान्द्कीमा प्रस्ततु गििु नयिका कनिताको निशेषता िो।
प्रिृहत्तिरू - कृ ष्णलीलाको िणिि गिि,ु िात्सल्य, सख्य र कान्द्ता भािले यक्त
ु भनक्तरसको मनिमा, शान्द्त रस साथै
शृगं ार रसको प्रयोग, मक्त
ु क र गेय शैलीमा काव्यरचिा, ब्रज, निन्द्दी नमनित सरल, िेपाली भाषाको प्रयोग आनद िेपाली
कृ ष्णभनक्त काव्यमा पाइिे प्रिृनत्तिरू िुि।्
४. २. २ रामर्हक्त धारा
रामकाव्यको आधार बाल्मीनक रनचत संस्कृ त रामायण िो। जैि सानित्य, ब द्ध सानित्य जस्ता सििप्राचीि
सानित्यमा पनि रामकथाको उल्लेख पाइन्द्छ। रामकाव्य परम्परा संस्कृ त, प्राकृ त, अिधी र भारतका अन्द्य भाषा िुदौँ ै
िेपाली भाषामा पनि नभनत्रएको देनखन्द्छ। निन्द्दीमा तल
ु सीदास, बङगालीमा कृ नत्तिास, दनक्षण भारतमा कम्बि,्
असमीयामा माधि कन्द्दली लगायत प्राय सबै भाषािरूमा रामकथा लेनखएको पाइन्द्छ। ईश्वरका साकार रूपिरू मध्ये
भगिाि िीरामको जीिि सम्बन्द्धी अिेक गनतनिनधिरूलाई निषयिस्तु बिाई कनितात्मक अनभव्यनक्त नदिे कनििरू
रामभनक्तधारा नभत्र पदिछि।् यस धाराका कनििरूले िीरामलाई आफ्िो आराध्य मान्द्दै उिको जीिि तथ्यमानथ
अनभव्यनक्त नदएका छि।् िेपालीमा यो परम्परा रििु ाथले शरुु गरे का नथए र भािभु क्त आचायिले यसलाई चरमचल
ु ीमा
परु रयाएका नथए। िेपाली भाषामा रामकाव्य लेख्िे कनििरूको पररचय तल नदइएको छ (क) रघुनाथ पोखरेल - रििु ाथ पोखरे लको जन्द्म काठमाण्डूमा सि् १८११ मा भएको नथयो। उिका नपता चक्रधर
पोखरे ल तत्कालीि मिाराजनधराजका दरबारमा आनित नथये। उिका नपता संस्कृ तका पनण्डत िुिाले उिले नपताबाट
िरमै संस्कृ तको सामान्द्य नशक्षाग्रिण गरे । सि् १८५८ मा पत्िीको मृत्यु भएपनछ उनि काशी नतर प्रस्थाि गरे । उिको
मृत्यु काशीमै सि् १८६१ मा भयो। काशीमा रििु ाथ ब्रज निन्द्दी सानित्यका निद्वाििरूको सम्पकि मा आए जसको
प्रभाि उिको कनि व्यनक्तत्िमानथ पर्यो। यसपनछ उिी काव्य नसजििामा लागे। रििु ाथले सुन्दरकाण्डको अििु ाद
गरे को पाइन्द्छ। यो मल
ू संस्कृ त रामायणको पद्याििु ाद िो तर पनि रििु ाथले यसलाई आफ्िो म नलक रङ्ग नदएर
िेपालीत्ि प्रदाि गरे को देनखन्द्छ। यसमा संस्कृ तको छन्द्द परम्पराका साथै कनिले शैली पनि संस्कृ त सानित्यकै
अपिाएका छि।् यो एउटा स्ितन्द्त्र मक्त
ु क रचिा िो जसलाई खण्डकाव्य भन्द्ि सनकन्द्छ। मानलिी, बसन्द्तनतलका,
स्रग्धरा, मन्द्दाक्रान्द्ता, इन्द्रव्रजा, शादल
िु निनक्रनडत र नशखररणी छन्द्दिरू यस कृ नतमा देख्ि पाइन्द्छि।् रििु ाथ िेपाली
सानित्यमा रामकाव्य परम्पराको थालिी गिे कनि िुि।्

(ख) र्ानर्
ु क्त आचाया - भािभु क्त आचायिको जन्द्म पनिम िेपाल अन्द्तगित तििुमौँ ा सि् १८१४ मा भएको नथयो।
उिका नपतामि िृद्धािस्थामा काशीिासका लानग भारत आए। उनिसौँग भािभु क्त पनि नशक्षा-दीक्षाका लानग काशी
आए। काशीिासमा भािुभक्त धेरै निदं ी, संस्कृ त निद्वाि र रचिाकारिरूको र सम्पकि मा आए। यसका प्रभािले उनि
के टा-के टी अिस्थामै तक
ु बन्द्दी गिि थालेका नथए। भािुभक्तले सानित्य रचिा गिे प्रेरणा एउटा िाौँसीबाट पाएका नथए।
यसै प्रेरणाले उिले सािकाण्ड रामायणको म नलक रचिा सरल िेपाली भाषामा गरे । उिको मृत्यु सि् १८६९ मा
िेपालमा भयो। सािकाण्ड रामायण (१८५३), र्क्तमाला (१८५३), िधहु शक्षा (१८६२), प्रश्नोत्तरी (१८५५) र
रामगीिा (१८५९) भािभु क्त आचायिका कृ नतिरू िुि।् यी कृ नतिरू बािेक उिले धेरै फुटकर कनितािरू पनि लेखक
े ा
छि।् धेरै कृ नतिरूको रचिा गरे ता पनि सािकाण्ड रामायण भािभु क्तलाई निश्वसामु नचिाउिे ग्रन्द्थ िो। शास्त्रीय
परम्परा अिसु ार यो एउटा मिाकाव्य िो। यसमा रामको जन्द्मदेनख नलएर अन्द्तसम्मको कथा छ। यसको मल
ू आधार
बाल्मीनक रामायण िो। यो सात काण्डिरूमा निभानजत छ। यसका पात्र उच्चकुलीि, आदशि र मयािदाका पालक छि।्
यसमा अन्द्तमा रािणत्िमानथ रामत्िको निजय देखाइएको छ। शादल
िु निक्रीनडत, भजु ङ्गप्रयात, नशखररणी यसका
प्रमख
ु छन्द्दिरू िुि।् िेपाली भाषाको एकरूपता भािभु क्तीय रामायणको सबै भन्द्दा ठूलो देि िो। तबसम्म निनभन्द्ि
भानषका रूपमा छररएको िेपाली भाषाले रामायणको माध्यमबाट एउटा नसौँगो भाषा रूप प्राप्त गर्यो। भािभु क्तको यसै
देिले गदाि उिलाई आनदकनिको रूपमा नचनिन्द्छ र असार २९ गते उिको जन्द्मनदि निश्वभरर भािजु यन्द्तीका रूपमा
मिाइन्द्छ।
प्रिृहत्तिरू - िेपाली रामकाव्यमा निनभन्द्ि प्रिृनत्तिरू देखा पदिछि।् लोक कल्याणको कामिा, प्रजा के नन्द्रत राजशासि
व्यिस्था, आदशि पात्र, समन्द्िय भाििा, ििधा भनक्तको स्िरूप, सामानजक भेदभािको निरोध, प्रबन्द्ध काव्यको
नसजििा, नशष्ट िेपाली भाषाको प्रयोग, छन्द्दबद्धता जस्ता निभन्द्ि प्रिृनत्तिरूले रामकाव्यलाई जिताको पज्ू य काव्य
बिाएको देनखन्द्छ।
आफनो प्रगहि जाँच गनािु ोस्
१. िेपाली भानक्तकाव्यको पृष्ठभनू म बारे लेख्ििु ोस।्
२. भािभु क्त आचायि र सातकाण्ड रामायणको पररचय सक्ष
ं ेपमा लेख्ििु ोस।्
३. रामभनक्त धारामा के कस्ता सानिनत्यक प्रिृनत्तिरू देखापरे का छि?् यसबारे एउटा अिच्ु छे द लेख्ििु ोस।्
४. २. ३ हनगाण
ु र्हक्तधारा (जोसमनी सन्िकाव्य धारा)
िेपाली सानित्यमा सन्द्त काव्यधारामा जोसमिी सन्द्तिरूको िाम उल्लेखिीय छ। जोसमिी सन्द्त परम्पराको
थालिी िेपालमा भएको नथयो। यो सम्प्रदाय िेपालमा समय-समयमा निकनसत िुिे निनभन्द्ि सम्प्रदायिरूमा एउटा
नजउौँदो सम्प्रदाय को रूपमा देखा परे को िो। यसले धानमिक नितण्डािाद र मतभेदलाई िटाएर धानमिक एकतालाई
स्थापिा गििमा ठूलो भनू मका निभाएको नथयो। जोसमिी सम्प्रदायको िामकरणलाई नलएर निद्वाििरूमा धेरै मतभेद
रिेको पाइन्द्छ। आलोचक जिकलाल शमाि यसलाई प्रितिक निशेषको आधारमा िामकरण गरे को मान्द्छि् भिे मथरु ादत्त
पाण्डे यसलाई ‘ज्योनतमििी’ शलदबाट उत्पन्द्ि भएको शलद मान्द्दछि।्

जोसमिी सन्द्तिरूले अज्ञाि जनित अन्द्धकारलाई समाप्त गरे र परमज्योनतको आराधिामा बल नदएको पाइन्द्छ।
यी सन्द्तिरूले मनणरूपी आन्द्तररक परमज्योनत जलाएर िररपद िा परम्पद पाउिे नशक्षा नदएका छि।् यसलाई प्रारम्भमा
‘ज्योनतमिनण’ भनियो र पछानड िामको अपभ्रश
ं िुदौँ ै यो जोसमिी िुि पग्ु यो भन्द्िे निद्वाििरूको भिाइ छ। शशीधरलाई
यस सम्प्रदायका आनद गरू
ु मानिएको छ। कालान्द्तरमा यो सम्प्रदाय खागी र त्यागी दइु टा समदु ायमा बाौँनडएको
देनखन्द्छ। सन्द्त ज्ञािनदलदासले दानजिनलङमा इसाई पादरीलाई शास्त्राथिमा िराएर बाइबल ग्रन्द्थ जलाएका नथए। इसाई
मान्द्यतामानथ सन्द्त मान्द्यताको निजय भयो भन्द्िे देखाउिका लानग उिले बाइबल ग्रन्द्थ जलाएर त्यसको खरािीको
कण्ठी बिाई आफ्िा नशष्यिरूलाई लगाउि नदए। त्यसपनछ खाग (खाक-खरािी) को कण्ठी धारण गिे खागी र ि गिे
त्यागी भनिए। जोसमिी सन्द्तिरूले िारीलाई पनि भनक्तकी अनधकाररणी मान्द्दै सम्प्रदायमा दीनक्षत गरे रका नथए। यस
सम्प्रदायका सन्द्त परुु षका िामपछानड दास र िारीका िाम पछानड माई जोडिे प्रथा नथयो। यस सम्प्रदायका
कनििरूको पररचय तल नदइऩ्छ(क) शहशधरदास - (सि् १७४७-१८५१) - नयिी िैराग्याम्बर र पाखण्ड अखण्ड शब्दका शलदका रचिाकार िुि।्
दोिा छन्द्दमा लेनखएका नयिका कनिता नमनित िा सधक्ु कडी भाषामा लेनखएका छि।्
(ख) अगममहदलदास - अगमनदलदास को जन्द्म भोजपरु नजल्ला अन्द्तगित नछिामखु गाौँउमा सि् १७९३ मा भएको
नथयो। नयिी सोह्र हनगाण
ु कहििाका रचिाकार मानिन्द्छि।् नयिको िेपाली भाषामा अन्द्य भाषािरूको नमिण पाइन्द्छ।
नयिका कनितामा परमधाम या परम्पद प्रानप्तको कामिा गररएको पाइन्द्छ।
(ग) अखडहदलदास (१८११-१८७८) - अखडनदलदासले लेखक
े ा पाँच हनगाण
ु र्जन उपललध छि।् नयिले
ईश्वरका अिेक निराकार रूपको काव्यात्मक अनभव्यनक्त नदएका छि।् नयिका कनितामा निदं ी साथै अन्द्य भाषाका
शलदिरूको नमिण देख्ि पाइन्द्छ।
(घ) ज्ञानहदलदास - सि् १८२१ मा धिकुटा, िेपालमा जन्द्म नलएका ज्ञािनदलदास निगणिु भनक्तधाराका सबैभन्द्दा
समथि सन्द्तकनि िुि।् नयिले िेपाल र भारत दिु ै स्थािमा सन्द्तमतको प्रचार गरे का नथए। नयिले उदयलिरी र र्जन
संग्रि लेखक
े ो पाइन्द्छ। जम्मा १०१ श्लोकिरूमा रनचत उदयलिरी निगणिु भनक्तधारा को एक्लो निनशष्ट प्रनतनिनध
काव्य रचिा िो।
मानथ उल्लेख गररएका कनििरू बािेक अच्यतु नदलदास, अभयािन्द्ददास, कमलदास, कश्णदास, धरणीदास,
धमिनदलदास, निजेनदलदास, श्यामनदलदास, सीतारामदास जस्ता सन्द्तिरूले पनि एकाध फुटकर कनिता र भजििरू
सधक्ु कडी भाषामा लेखक
े ो पाइन्द्छ।
प्रिृहत्तिरू - जोसमनि सन्द्त सानित्यले सामानजक पररितििमा ठूलो भनू मका खेलेको पाइऩ्छ। निगणिु ईश्वरको
उपासिा, मनू तिपजू ाको खण्डि, तीथािटि, पजू ापाठ जस्ता िाह्य धानमिक नक्रयाकलाप भऩ्दा बनढ ज्ञाि िा आत्मज्योनत
जागरणमा बल नदि,ु िारी-परुु ष दिु ल
ै ाई बराबरी मित्ि नदि,ु फुटकर कनिताको रचिा, लोक छन्द्दमा काव्य रचिा,
सिज जीििमा निश्वास आनद जोसमनि सन्द्त सानित्यका प्रिृनत्तिरू िुि।्

आफनो प्रगहि जाँच गनािु ोस-्
१. जोसमनि शलदको उत्पनत्त कसरी भयो? यसको अथि र निकासको पररचय प्रस्ततु गिििु ोस् ।
२. भनक्त सानित्यमा सन्द्त ज्ञािनदलदासको अिदािबारे लेख्िुिोस।्
३. निगणिु भनक्त सानित्यमा के कस्ता प्रिृनत्तिरू देखापरे का छि?् सक्ष
ं ेपमा लेख्ििु ोस।्

५. प्राथहमकालीन नेपाली गद्य साहित्य
५.१ प्राथहमककालीन नेपाली कथा (सन् १७७० -१९०० सम्म)
निक्रम सम्ित १८२७ देनख १९५७ सम्म अथाित् इस्िी सि् १७७०-१९०० सम्मको समयािनधलाई िेपाली
कथाको प्राथनमक काल भनिन्द्छ। यस कालमा कथासानित्यको रूप, गणु भएको कुिै पनि रचिा ऐलेसम्म फे ला परे को
छै ि। अनिलेसम्मको खोज अिसु न्द्धािबाट प्राप्त भएका तथ्यिरूको आधारमा प्राथनमककालीि प्रनसद्ध कनि
शनक्तबल्लभ अयािलद्वारा नलनखत मिार्ारि हिराट पिा (सि् १७७०) िेपाली सानित्यको पनिलो आख्यािात्मक
कृ नतको रूपमा देखापरे को पाइन्द्छ। यसपनछ देखापरे का अन्द्य कृ नतिरूमा भािदु त्तको हििोपदेश हमत्रलार्को अििु ाद
(सि् १७७५), शनक्तबल्लभ अयािलको सस्ं कृ त िाटकको अििु ाद िास्यकदम्ब (सि् १८२८), अज्ञात व्यनक्तद्वारा
नलनखत दशकुमारचररि (सि् १८१८) आनद पाइन्द्छि।् कथातत्त्िका दृनष्टले पीनासको कथा (सि् १९००) लाई
पनिलो िेपाली कथा मानिएको छ। पीिासको कथापनछ मुन्शीका िीन आिान (सि् १८१९), बित्तर सुगाको
कथा (सि् १८३३), सत्तलसेनको कथा आनद यस कालका उल्लेख्य रचिािरू मानिन्द्छि।् त्यसपनछ लगभग ८०
िषिसम्म िेपाली कथामा कुिै कलम चलेको पाइौँदिै । सि् १९०१ मा गोरखापत्रको प्रकाशि प्रारम्भ िुि थालेपनछ मात्र
िेपाली कथाको निकास भएको देनखन्द्छ। यस कालका प्रमख
ु गद्यकृ नतिरू तल लेनखएका छि-्
रचनाकार
रचना
शनक्तबल्लभ अज्यािल -

मिार्ारि हिराटपिा (सि् १७७०),
िास्यकदम्ब (िेपाली अििु ाद, सि् १८२८)

भािदु त्त -

हििोपदेश हमत्रलार् (सि् १७७६)

ग रीशक
ं र पनण्डत -

बेिाल पञ्चहिंशिी कथािा (सि् १७९८)

अज्ञात -

दशकुमार चररि (सि् १८१८)
िीन आिानिरू (सि् १८१९)

मन्द्ु सी

-

अज्ञात -

सत्सगं िणान र्याको कथािा (सि् १८३१ नतर)

अज्ञात -

राजप्रपञ्चको व्यिोराको एउटा हखसा (सि् १८३१ नतर)

अज्ञात -

बित्तर सुगाको कथा (सि् १८३३)

रामकृ ष्ण िमािले सङग्रि गरे को -

गोखाा िास्यमञ्जरी (१८९५)

अज्ञात -

हपनासको कथा (सि् १९००)

प्राथहमककालीन कथा साहित्यका के िी प्रमुख प्रिृहत्तिरू










सस्ं कृ तका शास्त्रीय कथाका साथै अन्द्य भाषाका लोकनप्रय आख्यािलाई िेपालीमा अििु ाद गरी कथात्मक
रचिाको नसजििा गररएकाले म नलकताको अभाि पाइन्द्छ।
आदशि, उपदेश, धमि र िीनतशास्त्रका साथै मिोरजजि नदिे मख्ु य उद्देश्यले यस्ता रचिािरूको नसजििा
गररएकाले रामायण, मिाभारत, नितोपदेश, बेतालपच्चीसी, बित्तर सगु ा जस्ता ग्रन्द्थतफि बढी आकनषित
भएको पाइन्द्छ।
िटिा र पात्रिरूको बािुल्य िुिु।
रिस्य र अल नकक शनक्तको आग्रि देनखन्द्छ।
माििेतर शनक्तको उपस्थापि गरे को पाइन्द्छ।
गद्यमा पद्यलाई पनि नमसाएको पाइन्द्छ।
कथाका िटकमा सन्द्तल
ु ि र कलात्मकता साथै चररत्र नचत्रणमा जीिन्द्तताको अभाि।

५.२ प्राथहमक नेपाली उपन्यास (सन् १७७०-१८८८)
िेपाली उपन्द्यासको इनतिासलाई िेदाि सि् १७७०-१८८८ को समयािनधलाई नेपाली उपन्यासको
प्राथहमक काल भनिन्द्छ। यो िेपाली उपन्द्यासको पृष्ठभनू म काल पनि िो। यसरी प्राथनमककालीि िेपाली उपन्द्यासको
इनतिासलाई िेदाि शनक्तबल्लभ अयािलको मिार्ारि हिराटपिा (सि् १७७०) िेपाली उपन्द्यासको सििप्रथम प्रारम्भ
नबन्द्दु ठिररएको छ। यसपनछ भािदु त्तको हििोपदेश हमत्रलार्को अनुिाद (सि् १७७६), शनक्तिल्लभ अयािलको
िास्यकदम्ब (सि् १७९८), बेिामे लेखकको हपनासको कथा (सि् १८१५), बेिामे लेखकको दशकुमारचररि
(सि् १८१८), अज्ञाि लेखकको स्िस्थानी व्रिकथा (सि् १८२१), अज्ञात लेखकको बित्तर सुगाको कथा (सि्
१८३६), सन्द्ु दरािन्द्द बाौँडाको अध्यात्म रामायण (१८३९) जस्ता कृ नतिरू रिेका पाइन्द्छि।् उपयिक्त
ु कृ नतिरू
आख्यािात्मक भए पनि नशल्पका आधारमा पणू ि रूपले उपन्द्यास िभएर उपन्द्यासका पिू रू
ि प मात्र भएको देनखन्द्छ। यस
प्रारनम्भक प्रयासले सि् १८८९ मा नशिदत्त शमािले लेखक
े ो उपन्द्यास िीरहसक्का (सि् १८८९) मा आएर िेपाली
उपन्द्यास सानित्यले आधनु िक उपन्द्यासको आकार प्राप्त गिि सफल भएको देनखन्द्छ।
यस कालका प्रमुख हिशेषिािरू 



उपन्द्यास र कथानबच स्पष्ट निधागत अन्द्तर देनखौँदिै ।
सबै कृ नतिरू िैनतक उपदेशमा के नन्द्रत भएखा पाइन्द्छि।्
यी कृ नतिरूको लक्ष्य समाज सुधारको चाििा िो।







प्राय सबै कृ नतिरू अििु ादमा के नन्द्रत रिेका छि।
उपजीव्य ग्रन्द्थ (रामायण र मिाभारत) बाट निषयिस्तक
ु ो चयि गररएको पाइन्द्छ।
धानमिक नक्रयाकलापबाट पारल नकक सधु ारको अपेक्षा रानखएको पाइन्द्छ।
जम्मै कृ नतिरूमा िटिाप्रधाि आख्यािलाई बढी मित्ि नदयेको देनखन्द्छ।
िणििमा सािनस कुरािरू, क तिू लता, स्िच्छन्द्द प्रेम र आियिजिक, अद्भुत िटिािरूको अनभव्यनक्त देख्ि
पाइन्द्छ।

निनभन्द्ि सानित्य इनतिासकारिरूका भिाइलाई सत्रू बद्ध गदाि नि.स १८३१ अथाित सि् १७७४ मा िेपालका
राजा पृथ्िीिारायणले शाि लेखक
े ो हदव्योपदेश देनख इस्िी देनख १९०० सम्मको समयािनधलाई नेपाली हनबन्धको
प्राथहमक काल मान्द्ि सनकन्द्छ। यस कृ नतको ऐनतिानसक मित्ि छ। निधागत निसाबले पृथ्िीिारायण शािको
हदव्योपदेश आजका आधनु िक निबन्द्धभन्द्दा लामो आत्मपरक आत्मजीििीको छिक नदिे खालको छ। यो कृ नत
प्राथनमक िेपाली गद्य सानित्यका इनतिासको एउटा मित्त्िपूणि कोसे ढुङ्गाका रूपमा रिेको देनखन्द्छ। सि् १७९४ मा
लेनखएको रामभर पाध्याको कृ नत लक्ष्मीधमा सम्िादमा पनि गद्यको राम्रो िमिु ा पाइन्द्छ। यसपनछ दैिज्ञ
ज्योनतिरनसिं को िुलसीस्िि सि् १८०९ मा देखापदिछ। िाणीनिलास पाौँडेको बाग्मिीपल
ु स्िम्र् अहर्लेख (सि्
१८११), दैिज्ञके शरी अज्यािलको गोरक्षयोग शास्त्र (सि् १८२०), यदिु ाथ उपाध्यायको रहिकोष सार (१८२८),
लनलतनत्रपरु सन्द्ु दरीको लेखक
े ो राजधमा (सि् १८३१ नतर), सुरािन्द्द बाणाको हत्ररत्नसौन्दया गाथा (सि् १८३४ नतर),
भिािी दत्त पाौँडेको आत्मबोध (सि् १८३६ नतर), शनशधरको जसमहन जोगशास्त्र (सि् १८५२), नचरजजीनि
शमािको आफनु कथा (१८९८ के िी निबन्द्धात्मक गणु भएका कृ नतिरूको रूपमा पाइन्द्छ। यस समयमा निबन्द्धको गद्य
शैली के नि िदसम्म निनमित भएको पाइन्द्छ तर आधनु िक निबन्द्धमा पाइिे गणु िरू भिे कम िै देनखन्द्छ। यस अिनधका
निबन्द्धात्मक कृ नतमा कलापक्ष भन्द्दा औपदेनशक सोद्देश्यता बनढ मख
ु ररत भएको पाइन्द्छ।
५.३ प्राथहमक नेपाली नाटक - सन् १७७८ - १८८६
िेपाली सानित्यमा िाटकको निकास समाजमा प्रचनलत लोकिाटकको माध्यमबाट भएको पाइन्द्छ।
प्राचीिकाल देनखिै िेपाली समाजमा रामायण बालिु , कृ ष्णचररत्र बालिु जस्ता लोक िाटकको प्रचलि भएको
तथ्यलाई िकािि सनकौँ दैि। यसरीिै नििािका अिसरमा खेनलिे रत्य लीलाई पनि िेपाली लोकिाटकको अको रूप भन्द्ि
सनकन्द्छ।
िेपाली सानित्यमा सि् १७७८ देनख १८८६ सालसम्मको समयािनधलाई नेपाली नाटक साहित्यको
प्राथहमक काल भनिन्द्छ। शनक्तबल्लभ अयािलद्वारा संस्कृ तबाट िेपालीमा अििु ाद गररएको िास्यकदम्ब (सि्
१७७८) िाटकलाई नलनपबद्ध िेपाली िाटकको प्रारम्भ नबन्द्दु मानिएको छ। यस िाटकमा चररत्र, अनभिय, सम्िाद
जस्ता िाटकीय तत्िको उपनस्थनत रिेको पाइन्द्छ। यसपनछ अको अिनु दत िाट्य कृ नतमा भिािीदत्त पाण्डेको
मुद्राराक्षस (सि् १८७८ नतर) देखा पदिछ। िेपाली िाटकको प्रारूप निमािणका लानग यी कृ नतिरू मित्िपणू ि मानिन्द्छि।्
यो समयािनध िेपाली भाषामा िाटक अििु ादको थालिीका रूपमा पररनचत छ।

५.४ प्राथहमक नेपाली हनयात्रा साहित्य
मानिस भ्रमणशील प्राणी िुिाले एकै ठाउौँमा नटके र बस्ि रुचाउौँदिै । उ निरन्द्तर यात्रा गिि तयार िुन्द्छ। उसको
मिमा रिेको क तिु लता र नजज्ञासाको भाि िै नियात्रा सानित्य सृजिको आधार िो भन्द्ि सनकन्द्छ। कुिै स्थाि निशेषको
यात्रा गरे पनछ त्यस स्थािको भ गोनलक अिस्था, आनथिक, राजिैनतक, धानमिक पररिेश, निकास, नभन्द्िै अिभु ि जस्ता
अऩभु नू तको नचत्रण गदै लेनखिे यात्रा अिभु िलाई िेपालीमा नियात्रा भनिन्द्छ। िेपाली सानित्यमा नियात्रा सानित्यको
थालिी सि् १४९३ बाट भएको थािा लाग्छ। राजा गगनीराजको यात्रा यस क्षेत्रको सबैभन्द्दा जेठो कृ नतका रूपमा
देखापरे को छ। यसमा राजाले मगु दु ने ख मस्ु ताङसम्म गरे को यात्राको नििरण लेनखएको छ। यसपनछ अज्ञातद्वारा नलनखत
जङ्गबिादुरको बेलायि यात्रा (१८५०) अको कृ नतको रूपमा फे ला पदिछ। यस कृ नतमा जङ्गबिादरु राणाले लामो
समयसम्म गरे को बेलायत यात्राको िणिि गररएको छ।
आफनो प्रगहि जाँच गनािु ोस् १. प्राथनमककालीि कथा सानित्यको पररचय नदौँदै यसका प्रिृनत्तिरू लेख्ििु ोस्।
२. प्राथनमककालीि िेपाली उपन्द्यास सानित्यको पररचय र प्रिृनत्तको पररचय लेख्ििु ोस्।
३. राजा गगिीराजको यात्रा कस्तो रचिा िो? िेपाली नियात्रा सानित्यमा यसको के मित्ि छ?

६. हनष्ट्कषा
प्राथनमककालीि िेपाली सानित्य निनभन्द्ि पररनस्थनतिरूको पृष्ठभनू ममा उनलजएको पाइन्द्छ। यसमा कनिता सबै
भन्द्दा फस्टाएको निधाको रूपमा देखा पदिछ। यस कालमा प्रबन्द्धात्मक रचिािरूको अभाि पाइन्द्छ। शास्त्रीय छन्द्द र
लोकछन्द्द दिु क
ै ो प्रयोग यस कालका कनििरूले गरे को देनखन्द्छ। धेरैजसो संस्कृ त र अन्द्य भाषाबाट अििु ाद र
संस्कृ तलाई आधार बिाएर लेनखएका कृ नतिरू फे ला पदिछि।् िीरकाव्य, भनक्तकाव्य र अन्द्य रचिािरूले यस कालको
सानित्य भण्डारमा िृनद्ध गरे को देनखन्द्छ भिे गद्य सानित्यको थालिी यस कालको अको मित्िपणू ि सानिनत्यक
उपलनलध िो। संस्कृ त, निदं ी, ब्रजभाषा, अिधी, कुमाउौँिी, गढिाली आनद भाषाका शलदिरूको प्रिेशले िेपाली
शलदभण्डारमा िृनद्ध गरे को देनखन्द्छ। प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यले भानि िेपाली सानित्यको बनलयो िडेरी तयार
गरे को कुरालाई इिकार गिि सनकौँ दैि यसैले िेपाली सानित्यको इनतिासमा यस कालखण्डको धेरै मित्ि छ।

७. थप अध्ययनका लाहग ग्रन्थिरू
उपाध्याय, के शिप्रसाद. (सि् १९७२). प्राथहमककालीन कहि र काव्य प्रिृहत्त, काठमाड ौँ : साझा प्रकाशि।
िेपाल, ििश्याम. (सि् १९८१). नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, नसलगढी : िेपाली सानित्य
प्रचार सनमनत।
पराजल
ु ी, ठाकुर. (२०४६). नेपाली साहित्यको पररक्रमा. काठमाड ौँ : साझा प्रकाशि।

शमाि, गोमादेिी. (सि् २०१८). र्ारिीय नेपाली साहित्यको हिश्ले षणात्मक इहििास. गोखािज्योनत प्रकाशि।
शमाि, तािा, (सि् १९७२). नेपाली साहित्यको इहििास. काठमाड ौँ : संकल्प प्रकाशि।
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निष्कषि
थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री

१. प्रस्िािना
प्रस्ततु पाठ्यांश माध्यनमककालीि िेपाली सानित्यको मित्त्ि र उपयोनगता एिम् माध्यनमककालीि िेपाली
सानित्यको निकासयात्राको सङ्नक्षप्त रूपरे खाका साथै यसका सन्द्दभिका निनभन्द्ि प्रयासिरूको सङ्नक्षप्त ऐनतिानसक
रूपरे खा प्रस्तनु तमा के नन्द्रत रिेको छ ।

२. उद्देश्य
यो एकाई प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यमा के नन्द्रत छ। यसमा प्राथनमककालीि िेपाली सानित्यको सम्पणू ि
पररचय संक्षेपमा नदिे प्रयास गररएको छ। यो एकाईबाट निद्याथीिरू निम्िनलनखत भानषक क्षमता र ज्ञाि प्राप्त गिि सक्षम
िुिेछि् (क) माध्यनमककालीि िेपाली सानित्यको पृष्ठभनू म
(ख) माध्यनमककालीि िेपाली सानित्य र प्रमख
ु सानित्य धारा
(ग) कनि, कृ नत र प्रिृनत्तिरू बारे जािकारी
(ि) माध्यनमककालीि गद्य सानित्य, लेखक, कृ नत र प्रिृनत्तिरूको जािकारी

३. पररचय
सि् १८८३ देनख १९१७ सम्मको अिनधलाई िेपाली सानित्यको इनतिासलाई माध्यनमक काल मानिएको
छ। मानध्यमक कालले िेपाली सानित्यका निकासको मध्य अिनधलाई सङ्के त गछि । िेपाली सानित्यका इनतिासकार
तारािाथ शमािले मोतीरामयगु ,नडल्लाराम शमाि तथा माधि भण्डारीले निकास काल, मोििराज शमािले उत्तर मध्य
काल भिेका छि् भिे ििश्याम िेपालले भिे शृंगार काल भन्द्ि मि पराएका छि।् िेपाली सानित्यको प्रानथमक कालमा
िीर भािको आनधपत्य रिेको पाइन्द्छ भिे माध्यनमक कालमा कनि लेखकिरू रनतरागात्मक तथा िृंगाररकतफि
आकनषित भएको पाइन्द्छ।

४. माध्यहमककालीन नेपाली पद्य साहित्य
प्रानथमक कालीि िेपाली सानित्यमा मल
ू तः स्तनु तमल
ू क रिेको पाइन्द्छ भिे शृगं ार कालमा आएर िेपाली कनि
लेखकिरू रनत रागात्मक तथा शृगं ाररक भाितफि उन्द्मख
ु भएको देनखन्द्छ भिे माध्यनमक कालमा िेपाली सानित्यको
प्रिृनत्त पररित्तििका निनम्त के िी कारण छि।् शृगं ार कालको प्रित्तििलाई प्रेररत गिे त्यस्ता मल
ू भतू कारणिरू निम्ि
प्रकारले रे खांनकत गिि सनकन्द्छ१.
२.
३.
४.
५.
६.

राजिैनतक कारण
सामानजक आनथिक पृष्ठभनू म
साौँस्कृ नतक पृष्ठभनू म
शनक्षक व्यिस्था र पररिेश
मरु ण-प्रकाशि सनु िधा र भानषक पृष्ठभनू म
सानिनत्यक परम्परा

माध्यनमक कानलि प्रमख
ु िेपाली कनििरू- माध्यनमक कालमा प्रकाशिको माध्यमिरूको प्रसारले गदाि
सानिनत्यक रचिातफि कनििरूको ध्यािाकषिि भएकाले गदाि यस यगु का सम्पणू ि कनििरूको िाम उल्लेख गिि
सम्भि िभए तापनि प्रमख
ु निम्ि उल्लेनखत कनििरूलाई नलि सक्छ ौँ(क) राजीिलोचन जोशी- ( सि् १९४८-१९२९) माध्यनमक कालका िाम किलाएका कनिका रूपमा
राजीिलोचि जोशीको स्थाि सरु नक्षत छ। उिलाई मोतीराम भट्टले कहि हशरोमहण भिेर उपानध प्रदाि गरे का नथए
। उिले रचिा गरे का छोटा पद्यिरू प्रशस्त पाइन्द्छि।् उिको प्रमख
ु कृ नत के दारकल्प (सि् १८८२) िो। यस ग्रन्द्थमा
बरीके दार यात्राको राम्रो िणिि गररएको छ। यसका अनतररक्त नयिका कनितात्मक कृ नतिरूमा चानक र्ाषाश्लोक
(सि् १८८४), पहिव्रिा धमा (सि् १८८४), हिस्माििषा िरङहगनी (सि् १९१२) आनद ।उिका कनितािरू
रनसला र व्यङ्ग्योनक्तले पररपणू ि िुन्द्थे। यसका साथै िमु ाउरो नकनसमले अथि लक
ु ाएर मानिससलाई मिोरजजि नदिे

खालका कनिता लेख्ि उिी खप्पीस नथए। संस्कृ त सानित्यमा यस्ता कनितालाई कुटपद्य भनिन्द्छ र िेपाली
सानित्यको माध्यनमक कालमा पनि यसैको धरोिर स्िरूप समस्यापनू ति प्ररचलि चल्यो। यसरी नसलोकको अनन्द्ति
पङ्नक्त निषय र प्रसङ्ग नमल्िे गरी रच्ि लगाउिे चलिलाई िै समस्यापनू ति भनिन्द्थ्यो । यस्ता खालका कनिता
लेख्िे अभ्यास माध्यनमक कालमा जिनप्रय बिेको नथयो।
(ख) िोमनाथ खहििडा- (सि् १८५५-१९२८) िोमिाथ खनतिडा िेपालमा जन्द्मेका भए पनि कनतपए
राजिैनतक कारणले गदाि िेपाल छोडेर बिारसमा बसेका नथए । उिी बिारसमा धानमिक ग्रन्द्थिरूको िेपालीमा
अििु ाद र प्रकाश गिे कायिमा लागे। िोमिाथ खनतिडाले सििप्रथम रामायणको अश्वमेध काण्ड (सि् १९०४)
निमािण गरे । यस पनछ उिले मिाभारतको हिराटपिा निमािण गरे र त्यो कृ नत िेपाली समाजमा अत्यन्द्तै जिनप्रय
बन्द्यो। यसका अनतररक्त उिले मिाभारतको सर्ापिा, कृष्ट्णचररत्र र नहृ सिं चररत्र ग्रन्द्थिरू लेख।े यी ग्रन्द्थिरू
भािभु क्तेली शैलीमा लेनखएकोले गदाि निकै चनचित बिे।
(ग) हशखरनाथ सिु ेदी- (सि् १८६५-१९४९) काठमाण्ड ौँको मच्छे गाउौँमा जन्द्मरे बिारसलाई कमिक्षेत्र बिाउिे
नशखरिाथ सुिदे ी माध्यनमक कालका उल्लेखिीय कनि प्रनतभा िुि।् उिी निशेष गरे र बिारसमा बसी साधरण
िेपाली जितालाई आिश्यक सचू िा र सल्लाि नदिे पस्ु तक हशखरनाधर्ष्ट्य(सि् १९०३) र थरगोत्रप्रिरािली
(सि् १९१२) बढी उपयोगी मानिएका छि।् नशखरिाथ सिु दे ीको पनिलो रचिा साठी श्लोके िीर-षहष्टका िो जिु
सि् १८९९ मा छानपएको नथयो। उिका अन्द्य कृ नतिरूमा शृंगारदपाण (सि् १८९९),बृििकाव्य (सि् १९१०),
कणापिा (सि् १९१२), रामाश्वमेध राजा (सि् १९२०),गङ्गामािात्म्यको सिाई(सि् १९२१), स्िस्थानी
आनद।
(घ) लक्ष्मीदत्त पन्ि- (सि१् ८७६-१९०६) काठमाण्ड ौँको जलेश्वरमा जनन्द्मएका लक्ष्मीदत्त पन्द्तका प्रकानशत
कृ नतिरू िदेनखए तापनि मोतीमण्डलीका एक सशक्त प्रनतभका रूपमा उिी रिेका छि।् उिले शृगं ाररक भािभनू ममा
रचिा गरे का कनिता,गजल र काव्य अत्यन्द्तै आकषिक छि।् उिका रचिा श्लोक सङग्रि,मनोद्वेग
प्रिाि,गफास्टक,संगीि चन्द्रोदय जस्ता सङग्रििरूमा फे ला पछि ि। शृगं ाररक भािभनू ममा पाठकको नचत्ताकषिण
गििु उिको निशेषता रिेको छ। मोतीमण्डलीको सक्रीय कनिको रूपमा उिको योगदाि उल्लेखिीय रिेको छ।
(ड) मोिीराम र्ट्ट- (सि् १८६६-१८९६) िेपाली सानित्यका उज्िल िक्षत्र मोतीराम भट्टको जन्द्म काठमाण्ड ौँमा
भएको िो। उिका नपताको िाम पं दयाराम र माताको िाम ररपमु नदििी िो। सािै उमेरमा बिारसतफि लागेका
मोतीरामले १५ िषिको उमेर सम्ममा संस्कृ त, पनसियाली,उदिु भाषाको अध्ययि गरे को पाइन्द्छ। भारतमा निन्द्दी
भाषाको उत्थािका लानग खनटएका भारतेन्द्दु िररिन्द्रबाट प्रभानित र प्रेररत भएर मोतीरामले पनि िेपाली भाषा र
सानित्यका उत्थािका लानग धेरै काम गरे का छि।्

मोतीरामले भािभु क्त पिू िि ती कनििरूको अिसु न्द्धाि गरी ती रचिािरूलाई छपाउिो र समकालीि संगनठत
गराउौँदै आफू पनि कनिता लेख्िे प्रकाशि गिेतफि संलग्ि भए। यसरी भािुभक्तको रामायणका निनभन्द्ि काण्ड र
पनछ सम्पणू ि रामायण प्रकानसत गरे । बािारसबाट काठमाणड ौँ आएर अध्ययम पिात कलकत्तामा एम.ए पढ्दा
क्षयरोगले पीनडत भई यिु ािस्थामै स्िगििासी बन्द्ि पगु ।े
उिका कनितात्मक प्रकानशत कृ नतिरूमा पञ्चकप्रपञ्च र िीजको कथा (सि् १८८८),गजेन्द्रमोक्ष( सि्
१८९२),स्िप्िाध्याय( सि् १८९३),ठूलो संगीत चन्द्रोदय ( सि् १८९५), उषाचररत्र( सि् १८९५), प्रह्लाद
भनक्तकथा( सि् १८९५) प्रमख
ु छि्। यी पस्ु तककार कनितात्मक कृ नतिरूका अनतररक्त पनि भिुभक्तीय
रामायणको सम्पादि र प्रकाशि गरे । गफाष्टक,श्लोकसङ्ग्रि,सनू क्तनसन्द्धु जस्ता तत्कानलि कनितासङ्ग्रिरूमा पनि
कनि भट्टका कनिता सङ्कनलत छि।् कनि सोतीराम भट्टले सानितायका अिेक निधा जस्तै
िाटक,जीििी,अििु ाद,सम्पादि जस्ता कयिमा योगदाि गरे तापनि उिको कनि प्रनतभा िै प्रमख
ु रूपमा रिेको
पाइन्द्छ। कनि मोतीराम भट्टका उपललध काव्यात्मक कृ नतिरूको अनतररक्त िेपाली सानित्यमा गजल, भजि र
फुटकर कनिता रचिाका साथै नपकदतु जस्ता काव्यकृ नत पनि अत्यन्द्तै प्रबािकारी र स्तरीय छि।्
यसरी मोतीराम भट्ट िेपाली सानित्यको माध्यनमक कालका के न्द्रीय कनिको रूपमा स्थानपत बन्द्ि पगु क
े ा छि।्
उिी शृगं ाररक धाराको उद्धोदि गिे प्रथम सशक्त कनिको रूपमा र पाठकिरू माझ प्रभािकारी ढंगले छन्द्द, रस,
अलङ्कारलाई कनितामा सन्द्तनु लत प्रयोग गरे र निषयिस्तुलाई उपस्थापि गिे सक्िे बेजोड प्रनतभाका रूपमा
मल्ू याङ्कि गररन्द्छ।
(च) िीथाराज पाण्डे- (सि् १८७२-१९२३)पनिम िेपालको ददोर भन्द्िे ठाउौँमा जन्द्मक
े ा तीथिराज पाण्डे
मोतीमण्डलीका प्रभािकारी सदस्य नथए। उिलाई मोतीरामले कनिराज उपानध नदएर सन्द्माि गरे का नथए। उिी सस्ं कृ त
सानित्ययका ठूला निद्वाि नथए । उिका),निद्यासन्द्ु दर संिाद (सि् १९०५) उपदेश मञ्ररी (सि् १९१७) प्राप्य छि।्
िैनतकता र प्रेमलाई निषयिस्तु बिाएर कनिता लेख्िे कनि तीथिराज पाण्डे शृगं ार कालका निकै चनचित सानित्यकार िुि
।
(छ) गोपीनाथ लोिनी- (सि् १८१४-१९६८) मोतीमण्डलीका सनक्रय सदस्य त्यस यगु का िामी प्रनतभा थए।
सस्ं कृ त,अङ्ग्रेजी र िेपाली भषाका ज्ञाता गोपीिाथ लोििी थप्रु ै गजल तथा फुटकर कनिताका साथै पस्ु तककारक
कनितात्मक प्रकानशत कृ नतिरूमा सत्य दुगाार्ाषा (सि् १८९०),रुिचररत्र (सि् १८९०),नगृ चररत्र(सि्
१८९३),नलोपख्यान (सि्१८९९) आनद पाइन्द्छि।्
(ज) शम्र्ुप्रसाद ढुङ्ग्याल- (सि् १८९०-१९३०) शृगं ार कालीि िेपाली सानित्यका अकाि एकजिा प्रनतभाशाली
कनि िुि् शम्भप्रु साद ढुङ्ग्याल। १५ िषिको कनिता लेख्ि संलग्ि भएका नथए। उिको आनथिक दयिीयताका कारण
िेपालको राणा सरकारलाई ररझाउि िीचन्द्रप्रतापिणिि( सि१् ९१४) िामक सन्द्ु दर स्ततु ी पद्यको रचिा गरे । यसैले

चन्द्रशमसेर राणा प्रसन्द्ि भएर आशक
ु निको पागरु ी गतु ाइनदए। यसका अनतररक्त उिका पस्ु तककार रूपमा
चन्द्रिदिी,िीमद्गभागित कृ ष्ण चररत्रका साथै द्यतु शतक काव्य,िेश्यािणिि,मैतालु छोरी,जिू ा जस्ता अिेक काव्यिरू
गफनसन्द्ध,ु कनितासङ्ग्रि,सन्द्ु दरी,चन्द्र, गोखाि ससं ार आनदमा अिेक कनिता छानपएका छि।्
माध्यनमक कालका प्रमख
ु कनििरूका अनतररक्त अरू अिेक कनििरूले िेपाली कनिताको निकासको क्षेत्रमा धेरै
योगदाि नदएका छि।् कसैले पस्ु तक प्रकाशि गरे भिे कसैले एक दइु कनिता,गजल भजि र पद्याख्याि जस्ता रचिा
गरे र सानित्यको निकासमा सियोग गरे का छि।् यस्ता प्रमख
ु कनि िरूमा-भिु िप्रसाद ढुङ्गेल, िैयाकरण
िेपाल,कुजजनिलास ग तम, भिािीप्रसाद खनतिडा, रामप्रसाद सत्याल, कुलचन्द्र ग तम, रे ितीरमण न्द्येउपािे,
के दारमाि खनतिडा, पिलमािनसिं स्िार, कानलदास पराजल
ु ी, िरे न्द्रिाथ ररमाल, दनधराम मरानसिी, कृ ष्णप्रसाद रे ग्मी,
चक्रपानण चानलसे, सोमिाथ नसग्द्याल, तारािाथ शमाि िेपाल, बैजिाथ सेढाई,ौँ श्यामजीप्रसाद अयािल, नदपके श्वर
लोििी, पद्मप्रसाद ढुङ्गािा आनद।

५. माध्यहमककालीन गद्याख्यान
िेपाली सानित्यको माध्यनमककालमा गद्यले निनिध निषयिस्तु र आयामका दृनष्टले व्यापक रूप नलन्द्छ। िुित
माध्यनमक कालको गद्याख्यािको निकास प्रारनम्भक कालको आख्यािकै निरन्द्तरको पररणाम िो। माध्यनमक
कालकोगद्याख्यािको मल
ू प्रेरणा स्रोतका दृनष्टले
सस्ं कृ त, निन्द्दी, अरबी, फारसी, बङ्गला, अङ्ग्रेजी र निषयका दृनष्टले पररणाम िो। माध्यनमक
कालकोगद्याख्यािको मल
ू प्रेरणा स्रोतका दृनष्टले संस्कृ त, निन्द्दी, अरबी, फारसी, बङ्गला, अङ्ग्रेजी र निषयका दृनष्टले
धानमिक, िैनतक-औपदेनशक धारा, क तिु ल-रोमाजचक धारा, सामानजक धारा िुि।् माध्यनमक कालमा पनि
आध्यानत्मक, िैनतक तथा स्तुनतमल
ू क कृ नतिरू प्रसस्तै लेनखए पनि यस कलमा मल
ू काव्य धारा भिे शृंगाररक र
रमाख्यािमल
ू क पाइन्द्छ।
आिमु ानित सि् १८८९ मा िररकृ ष्ण रनचत नशिदत्त शमाि अिनु दत िीरहसक्का को प्रकाशिदेनख िेपाली
गद्याख्यािको िेपाली आख्यािको माध्यनमक काल प्रारम्भ भएको मानिएको छ । यस अिनधमा देखापरे का
उल्लेखिीय रचिा र रचिाकार निम्िनलनखत छि् :
रचनाकार
नशिदत्त शमाि
िररिर शमाि
नचरजजीिी प ड्याल

रचना
िीरनसक्का (सि् १८८९)
भगित भनक्त निलानसिी (सि् १८८९)
सख
ु ाणिि(सि् १८९३)
प्रेमसागर (सि् १८९३नतर)

अज्ञात
सदानशि शमाि

िरदेि पाण्डे
नगरीशबल्लभ जोशी

तीथिप्रसाद उपाध्याय
द्वाररकािाथ उपाध्याय
रामप्रसाद सत्याल
रनसक
नख.िा.सा
राममनण आ.नद.
निज्ञाि निलास
पद्भिाभ सापकोटा
पिलमािनसिं स्िाौँर
प्रनतमाि नसंि
शम्भप्रु साद ढुङ्गेल
िेदिाथ आचायि
लािुरे (सयू िनिक्रम ज्ञािली)
रूपिारायण नसिं
ऋनद्धबिादरु मल्ल

बेताल पचीसी (सि् १८९५)
िरे न्द्र मोििी (सि् १८९७)
बोक्सी चररत्र(सि् १८९८)
मिेन्द्रप्रभा (सि् १८९८)
लाक्षारनजजत स्फनटक स्तम्भ (सि् १८९८)
सन्द्ु दरी भषू ण (सि् १८९८)
िलोपख्याि ((सि् १८९६)
मेररिा चररत्र (सि् १८९८)
िीरचररत्र ( ललेखि सि् १८९६,प्रकाश सि् १९००)
बिादरु चररत्र (सि् १८९७)
प्रारलधदपिण (लेखि सि् १८९८,प्रकाशि १९८८)
आनदत्यसेि चन्द्रकला
िेदान्द्तसार : ियाौँ उपन्द्यास (सि१् ९००)
यमपजचक प्रपजच (सि् १८९८)
कलािती (सि् १९०८)
िीरमती (सि् १९०९-१९१०)
निलीनसिी (सि् १९०८)
एक औपदेनशक कथा ((सि् १९०९-१९१०)
पनतव्रत्य प्रभाि (सि् १९१०)
नप्रयम्बदा (सि् १९१६)
डा. सयू िप्रसाद (१९१६)
बङ्गनिजेता ( सि् १९१७)
एकलाख रूनपयाौँको चोरी (सि् १९१८)
मिाकाल जाससु (सि् १९१९)
िरलाभ (सि् १९२०)
प्रेमकान्द्ता (सि् १९२०)
दयाकी भािी (सि् १९२१)
देिीको िनल (सि्१९२७)
अन्द्िपणू ि (सि१् ९२८)
शनमिष्ठा (सि् १९२९)

अज्ञात

निलाप (सि् १९२९)
िरबिादरु गरुु ङ (सि् १९२९)
प्रेमनसिं आले
करिीको फल (सि् १९२९)
रामनसंि गोखाि
एउटा गरीब साकीको छोरी (सि् १९२९)
अम्बनलकादेिी
राजपतू रमणी (सि् १९३३)
यसका अनतररक्त गोखाापत्रमा आख्यािात्मक निनभन्द्ि लेखकका रचिािरू प्रकानशत भएको पाइन्द्छ।
गोखािपत्रमा प्रकानशत के िी रचिािरू : पहिव्रिा चररत्र, प्रत्यगमन,क्रोध, माला,धमाात्मा,बदला,सुकुल गुन्डाको
किानी,िीराको औठी,स्िगा
को साँचो,अद्भुि कुकुर,चािुरी,बूढाको हििाि,नैषध काव्यहिचार,कथा
ं
सररत्सागर आनद िुि।्
माध्यनमक कालमा गोरखापत्रबािेक स्िदेश तथा निदेशबाट प्रकानशत सन्द्ु दरी, माधिी, चन्द्र, गोखािली,
चनन्द्रका, जन्द्मभनू म, गोखािसंसार, तरूण गोखाि जस्ता निनभन्द्ि पत्र-पनत्रकामा कथा भन्द्ि सिु ाउौँदा निकै कथािरू
प्रकानशत भए पनि निधागत स्िरूप र स्तरीयता त्यनत देख्ि पाइौँदिै ।
५.१ माध्यहमककालीन नेपाली नाटक
माध्यानमक कालको िेपाली िाटक परम्परा
रूपरे खा: िव्य र दृश्य गरी दईु भेदमध्ये िाटक दृश्य निधा अन्द्तगित पछि । सानित्यका अन्द्य निधाका तल
ु िामा िाटक
सबैभन्द्दा प्रभािशाली र सशक्त निधा मानिन्द्छ। िेपाली सानित्यका कथा कनिता उपन्द्यास निबन्द्ध आनद निधािरूका
तल
ु िमा िाटक निधा के िीपनछ मात्र सरुु भएको थािा पाइन्द्छ।अध्ययि अिश
ु ीलि गरे र िेदाि अिनु दत र रूपान्द्तररत
अिस्थाबाट िेपाली िाट्य लेखिले आफ्िो म नलक स्िरूप प्राप्त गरे को र सोिीअिरू
ु प निकासोन्द्मख
ु नदशानतर अग्रसर
भएको थािा िुन्द्छ। िेपाली िाटक सानित्यको झन्द्डै २ सय िषिको इनतिास रिेको छ ।
िेपाली िाटकको निकास प्रनक्रया: िेपाली िाटकको नलनखत परम्परा िा रंगमचं ीय परम्पराको सारै लामो
इनतिास छै ि।् िेपाली िाटकको निकासक्रमलाई निद्वाििरूले निनभन्द्ि कालखण्डमा िगीकरण गरी यसको निकास
प्रनक्रयामा प्रकाश पारे को पाइन्द्छ। प्राय सबैजसो निद्याििरूले काल निभाजिको मल
ू सत्रु प्रिृनत्तगत अन्द्तर निकासलाई
िै मािेको पाइन्द्छ। यस दृनष्टले िेपाली िाटकको निकास प्रनक्रयालाई कालक्रनमक रूपमा निम्िनलनखत तररकाले चचाि
गिि सनकन्द्छ।
प्राथनमककालीि िेपाली िाटक(नि.स.् १८५५--१९४३)
माध्यनमक कालीि िेपाली िाटक(नि सं१९४४--१९८५)
आधनु िक कालीि िेपाली िाटक (नि.स१ं ९८९ देनख ितिमािसम्म)

माध्यनमक कालीि िेपाली िाटक:यस एकाइमा िामी माध्यनमक कालीि िेपाली िाटकको निकास प्रनक्रयाबारे
चचाि गिेछौं।निक्रम सम्ित १९४४ देनख १९८५ सम्मको समयािनधलाई (मोनतराम भट्टदेनख बालकृ ष्ण समको
आगमिपिू क
ि ो समयलाई) िेपाली िाटकको माध्यनमक काल भनिन्द्छ । माध्यनमक िेपाली कनिता र आख्यािजस्तै
माध्यनमक िेपाली िाटक पनि शृङ्गाररक प्रिृनत्तकै देनखन्द्छि् । यस अिनधमा िेपाली िाटकको जग बसेको र िेपाली
िाटकले के िी गनत नलि सके को देनखन्द्छ। अपेनक्षत उन्द्िनत िुि थालेको भेनटन्द्छ। िीरशमशेर (१९४२--१९५८) को
राज्य कालदेनख िाटकको पिु रुत्थाि िुि थालेको िो साथै िीरशमशेरकै समयमा देिशमशेरको दरबारमा अनभिय
गििको निनम्त कनि मोनतराम भट्टलाई िेपालीमा िाटक लेखाइयो। मोतीरामले त्यस प्रयोजिको लानग संस्कृ तको
कानलदास रनचत अनभज्ञाि शाकुन्द्तलमलाई िेपालीमा अििु ाद गरे । यो िै िेपाली भाषाको प्रथम मनजचत िाटक िो
भन्द्िे निद्वाििरूको भिाइ छ। यसरी मोनतराम सौँगसौँगै अरु एकाध िाटककार िरूले पनि िाटक लेख्िे प्रयास गरे को
पाइन्द्छ। संस्कृ त, उद,िू फारसी तथा निन्द्दी आनद भाषाबाट मोनतराम भट्टद्वारा अिभु िी तर रुपान्द्तररत िाटकिरू प्रकानशत
भएका पाइन्द्छि् र तीमध्ये के िी मनन्द्चत भएका पाइन्द्छि् भिे उिमा कनतपय िाटक अप्रकानशत िै रिेको थािा पाइन्द्छ।
मोतीराम भट्टका उदयले माध्यनमक कालको िाटकको नस्थती गररमापणू ि बन्द्ि जान्द्छ। िेपाली भाषामा लेनखएका
मोतीराम भट्टका िाट्य रचिािरू-मोतीराम भट्ट-- शकुन्द्तला (१९४४--१९४८)
नप्रयदनशिका(१९४४--१९४८)
पद्मािती (अपणू ,ि अप्राप्त)
काशीराम चन्द्रसेि(् अपणू ि,अप्राप्त)
िुस्ि अफरोज आराम नदल(उद,िू अप्राप्त)
गल
ु सिोबर(उद,िू अप्राप्त)। यी िाटकिरू िेपाली रंगमजचमा अनभिय गररएको थािा लाग्छ। निक्रम सिं त
१९६० मा बंगाली िाटककार माइकल मधसु दू ि दत्तको "के एकै इ सभ्यता बले" िाटक मेनदिी प्रसाद रे ग्मीद्वारा
िेपालीमा रूपान्द्तररत भई ज्ञाि भनक्ततरङ्नगिी प्रकानशत िुन्द्छ। यस िाटकमा िेपालीपि पनि पाइन्द्छ। के िी निद्वाििरू
अिसु ार यिी िाटककै प्रकाशि कालदेनख िेपाली िाटकको लेखि प्रकाशिको इनतिास शरुु िुन्द्छ। त्यसपनछ
निक्रमसिं त् १९६२ मा पिलमािनसिं स्िाौँरको अटल बिादरु िाटक प्रकानशत भएको पाइन्द्छ। अटल बिादरु िाटकमा
अग्रं ेजी िाटककार सेक्सनपयरको छायाौँ परे को पाइन्द्छ भिेर एकाध निद्वाििरूले भिेता पनि यसमा िेपाली सामानजक
पररिेश र िेपाली िातािरण स्िाभानिक रूपमा समेनटएको िुिाले यसलाई िेपालीको पनिलो म नलक एिं पनिलो
नियोगान्द्त िाटक भनिएको छ।अटल बिादरु िाटक मा अग्रं ेजी िाटककार शेक्सनपयरको प्रनसद्ध िाटक ह्याम्लेटको
छाया परे को पाइएता पनि कनतपय निद्वाििरूले यसलाई ह्याम्लेटको रुपान्द्तर िमािेर यो म नलक िाटक िै िो भनिएको
छ। पिलमािनसंि स्िाौँरद्वारा नलनखत अन्द्य िाटकिरू िुि् निमला देिी,निष्णमु ाया िानटका,लालभु ागा आनद
उल्लेखिीय िाटक रिेको पाइन्द्छ।

पिलमािनसिं स्िाौँरपनछ नगररश िल्लभ जोशी पशपु नत सभा (निक्रमसंित् १९६९) र सत्यिाग चररत्र िाटक
लेखक
े ो देखापछि ि् तर उिको पशपु नत सभा िाटक अप्राप्य छ भिे सत्यिाग चररत्र चानिौँ प्रज्ञा (कानतिक--माि
(निक्रमसिं त् २०४९, पणू ािङ्क ७६ िषि २१)मा प्रकानशत भएको पाइन्द्छ।
िेपाली सानित्यको इनतिासमा आशक
ु निका रूपमा चनचित तर प्रनसद्ध रिेका शम्भप्रु साद ढुङ्गेलले संस्कृ त बाट
िेपालीमा अिबु ाद गरे र रत्िािली (निक्रम संित १९७२ )शाकुन्द्तला िाटक(१९७३),नप्रयदनशििी प्रकाशि
(निक्रमसिं त् १९७२) निद्यासन्द्ु दर (निक्रमसंित् १९७५) उत्तररामचररतम(् १९८५--८६)र मालती माधब (निक्रमसिं त्
१९८५)िाटकिरू िेपाली िाटक जगतलाई नदएका छि।् के दार शमशेर थापाका िीर सानित्री (नि. स. १९७२) दगु ाि
भनक्त तरंनगणी (नि स १९७३) िीर सक
ु न्द्या र ध्रिु चररत्र (निस् १९७३)िाटकिरू पनि उल्लेखिीय छि।् यसपनछ
मध्यकालीि िेपाली िाटक परम्परामा देखापिे प्रमख
ु िाटककार िुि् लेखिाथ प ड्याल। लेखिाथ प डेल र राममनण
आ.नद.ले भतृिरर नििेद िाटक लेखक
े ा छि।् यसबािेक लेखिाथ प डेलले लक्ष्मीपजू ा,ग री ग रि,अनभज्ञाि
शाकुन्द्तलम,् पाििती पररणय, नदगम्बर नििाि िाटक लेखक
े ा छि।् निक्रम संित १९७४ मा अशोक सन्द्ु दरी िाटकको
रचिा शम्भप्रु साद ढुङ्गेल,िीरे न्द्र के शरी अयािल,नजिेश्वर ररमाल र झमु ाकलाल नमिले संयुक्तरूपमा गरे को देनखन्द्छ। नि
स १९७४-७५मा में सयू िनिक्रम ज्ञिालीले सस्ं कृ तबाट िेपालीमा अिबु ाद गरे को िृङ्गाररक िाटक श्यामी कमारीमा
म नलकताको आभास पाइन्द्छ। नि सं १९७८ देनख पारसमनण प्रधाि नलनखत सन्द्ु दरकुमार र बद्ध
ु चररत्र प्रकानशत
िाटकिरू पाइन्द्छि् भिे उिले चन्द्रगप्तु (नि सं १९७९) रतिािली(नि सं १९७९) मािाभारत (नि सं १९८०) सती
सानित्री र सीता िििास आनद िाटकिरू पनि लेखक
े ा र िाटकिरू दानजिनलङका रंगमच
ं िरूमा मनजचत र प्रदनशित
िुिसके को जािकारी पाइन्द्छ।
यस माध्यनमक कालका के िी िाटकिरू िृङ्गाररक र आदशििादी प्रिृनतका छि् ।यस समयका िाटकिरू
चररत्रलाई भन्द्दा कथािस्तल
ु ाई प्राथनमकता नदएर सामानजक आदशिलाई ध्यािमा राखेर लेनखएका पाइन्द्छि।्
यससमयका िाटकिरू मल
े ण अध्ययि र
ू तः प रानणक र के िी सामानजक निषय प्रधाि रिेका छि।् यसरी अन्द्िश
अिसु न्द्धाि गरे र िेदाि माध्यनमक कानलि िेपाली िाटकको अनन्द्तम चरणमा रामप्रसाद सत्यालको फुलमा भमरा अथाित्
भक्त प्रह्लाद र सती सानित्री चररत्र प्रकानशत भएको देनखन्द्छ। माध्यनमक कालमा अरु पनि धेरै िाटक िरू को रचिा
भएका नथए तर एकानधक िाटकिरू प्रकाशिमा आउि िसके को कुरा पनि उल्लेखिीय छ।
उपसंिार: माध्यनमक कालीि िेपाली िाटकको निकास परम्परा र प्रिृनत्तलाई सङ्क्षेपमा निम्िनलनखत के िी
बौँदु ािरूमा नटप्ि सनकन्द्छ
१. माध्यनमक कालीि िेपाली िाटक अििु ाद र रुपान्द्तरण िुदौँ ै म नलकता तफि लम्के को बोध िुन्द्छ।
२. संस्कृ तको नसनमत िेरा िािेर अग्रं ेजी,निन्द्दी,उद,िू फारसी अरबी,बंगाली आनद िाटकिरू को प्रभाि पदै गएको र
रङ्गमजचीय क्षेत्रको निस्तार िुि सके को देनखन्द्छ।
३. यस अिनधका िाटकिरू चररत्र प्रधािभन्द्दा बस्तु प्रधाि रिेका देनखन्द्छि।्

४. प्राय िाटकिरू िल्का मिोरन्द्जि प्रधाि, नतलस्मी जाससू ी प्रधाि पनि भेनटन्द्छि् ।मन्द्थर गनतमा भए पनि यस
माध्यनमक कालमा िेपाली िाटकले के िी गनत नलि सके को र निकास तफि लम्कि सके को देनखन्द्छ।
७. हनष्ट्कषा
प्रायः ५२ िषि अथाित् सि् १८८३-८४ देनख १९३५-३६ सम्मको िेपाली सानित्यको माध्यनमककाल भनिन्द्छ। यो
कालमा धेरैिटा सानिनत्यक मोड तथा धाराले स्थाि पाए। यो समयािनधमा पिू ािद्धिमा मोनतराम भट्टको मख्ु य योगदाि
रिेको छ भिे उत्तराथिमा लेखिाथ प ड्यालको योगदािलाई पनि ससम्माि सनम्झिपु छि । यस अिनधका सानिनत्यक
गनतनिनधले आधनु िक मोडमा लनम्कि मदत गरे को देनखन्द्छ। राजािरूको इच्छामा सानित्य सेिा गििु पिे िाध्यता रिेको
अिस्थामा गररएको कायििरूले धेरै कुराको इङ्नगत गछि ।
८. अभ्यास
(क)- मोनतराम भट्टको सानिनत्यक पररचय लेख्ििु ोस।्
(ख)-माध्यनमककालको िाटक र िाट्यकारको छलफल गिििु ोस।्
(ग)-माध्यनमककालको निशेषता लेख्ििु ोस्।
(ि)- माध्यनमककालको प्रिृनत्तिरू लेख्ििु ोस।्
९-थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री।
िेपाल, ििश्याम. (सि् १९८१). नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, नसलगढी : िेपाली सानित्य
प्रचार सनमनत।
पराजल
ु ी, ठाकुर. (२०४६). नेपाली साहित्यको पररक्रमा. काठमाड ौँ : साझा प्रकाशि।
शमाि, गोमादेिी. (सि् २०१८). र्ारिीय नेपाली साहित्यको हिश्ले षणात्मक इहििास. गोखािज्योनत प्रकाशि।
शमाि, तािा, (सि् १९७२). नेपाली साहित्यको इहििास. काठमाड ौँ : संकल्प प्रकाशि।

एकाइ ४
नेपाली साहित्यको आधुहनककाल (पद्य खण्ड)
एकाइको संरचना
१. प्रस्ताििा
२. उद्देश्य
३. पररचय
४. िेपाली कनिताको आधनु िक काल
४.१ आधनु िककालका िेपाली कनिताको चरण निभाजि
४.१.१ पररष्कारिादी धारा
४.१.२ पररष्कारिादी धाराकालमा लेनखएका कनितामा निनित निशेषता
४.२ स्िच्छन्द्दतािादी धारा
४.२.१ स्िच्छन्द्दतािादी धाराकालमा लेनखएका कनितामा निनित निशेषता
४.३ प्रयोगिादी धारा
४.३.१ प्रयोगिादी धाराकालमा लेनखएका कनितामा निनित निशेषता
४.४ समसामनयक धारा
४.४.१ समसामनयक धाराकालमा लेनखएका कनितामा निनित निशेषता
५. निष्कषि
६. अभ्यास प्रश्न
६.१ एक शलदमा उत्तर नदििु ोस्
६.२ खाली स्थाि भिििु ोस् ६.३ क र ख अंश नमलाएर उत्तर नदििु ोस्
६.४ निबन्द्धात्मक प्रश्न
७. थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री
१. प्रस्िािना
प्रस्ततु पाठ्याश
ं िेपाली सानित्यको आधनु िककाल (पद्य खण्ड) को मित्त्ि र उपयोनगता एिम् िेपाली
सानित्यको आधनु िककाल (पद्य खण्ड) सानित्यको निकासयात्राको सङ्नक्षप्त रूपरे खाका साथै यसका सन्द्दभिका
निनभन्द्ि प्रयासिरूको सङ्नक्षप्त ऐनतिानसक रूपरे खा प्रस्तनु तमा के नन्द्रत रिेको छ ।

२. उद्देश्य
यो एकाई आधनु िककालीि िेपाली सानित्यमा के नन्द्रत छ। यसमा आधनु िककालीि िेपाली सानित्यको
पररचय संक्षेपमा नदिे प्रयास गररएको छ। यो एकाईबाट निद्याथीिरू निम्िनलनखत भानषक क्षमता र ज्ञाि प्राप्त गिि सक्षम
िुिेछि् (क) िेपाली सानित्यको आधनु िककाल (पद्य खण्ड)को जािकारी
(ख) िेपाली सानित्यको आधनु िककाल (पद्य खण्ड)को सानित्य धारा
(ग) आधनु िककाल (पद्य खण्ड) सानित्य, लेखक, कृ नत र प्रिृनत्तिरूको जािकारी

३. पररचय
िेपाली सानित्यले निनिध मोड उपमोड पार गरे र िेपाली सानित्यको ितिमाि अिस्थासम्म आइपगु क
े ो छ।
यसलाई मल
ू तः प्राथनमक, माध्यनमक तथा आधनु िककालका रूपमा निभाजि गरी अध्ययि गिे गररन्द्छ। िेपाली
सानित्यमा शारदाको प्रकाशिलाई कोशे ढुङ्गोको रूपमा िेिे गररन्द्छ। माध्यनमककालीि प्रिृनत्तबाट बेग्लै प्रिृनत्तयक्त
ु
सानित्यलेखिको आरम्भ भएपनछ िेपाली सानित्यमा निनिध निधाको निकासमा तीव्रता आयो । पत्रपनत्रकाको
प्रकाशि व्यिस्था तथा निनिध प्रयोगले िेपाली सानित्यलाई अग्रगनतमा गनतमाि तल्ु याएको िो।
प्रस्ततु अध्यायमा आधनु िक िेपाली सानित्यका निनिध निधामध्ये पद्य सानित्यको चचाि-पररचचाि गररिेछ।
यस खण्डमा िेपाली कनिता निधाको निकासक्रमको पररचयात्मक अध्ययि गररिेछ ।

४. नेपाली कहििाको आधुहनक काल
िेपाली कनिताको आधनु िक काल सहु क्तहसन्धु नि.सं १९७४ -को प्रकाशिपनछ भएको मानिन्द्छ । लेखिाथ प डेलले
माध्यनमककालीि प्रमख
ु प्रिृनत्त शृङ्गाररक धारालाई तोड्दै पररष्कारिादी प्रिृनत्तलाई िेपाली सानित्यमा नभत्र्याएपनछ
िेपाली काव्यधारामा आधनु िककालको प्रादभु ािि भएको िो भन्द्ि सनकन्द्छ । यस क्रममा सन्द्ु दरी र माधिी पनत्रकाको
मित्त्िपणू ि भनू मका मानिन्द्छ । माध्यनमक कालबाटै माधिी प्रकानशत भए पनि िेपाली सानित्यमा आधनु िकता
नभत्र्याउि यसको निशेष भनू मका रिेको नथयो । यसै समयको राममनण आनदको कनिता रीनतले काव्य, भाषा, रस शैली
आनद निनिध कुरामा मागि निदेशि गदै जातीय सधु ारका लानग िैनतक उपदेश नदएर आधनु िकता नभत्र्याउिे कायि गरे को
छ । लेखिाथ प डेलद्वारा यसै कालमा माध्यनमककालीि प्रमख
ु प्रिृनत्त शृङ्गाररक धारालाई त्यागेर िेपाली काव्यमा
ििीि नदशा, ििीि भाषा शैली, लय, स न्द्दयिसनित नशल्पसज्जाले ससु ंस्कृ त तल्ु याउौँदै सामानजक, िैनतक एिं
सांस्कृ नतक नदशा निदेश गिे कायि गरे । यसैकारण उिलाई िेपाली कनितामा आधनु िकता नभत्र्याउिे िेय नदइन्द्छ ।
४.१ आधहु नककालका नेपाली कहििाको चरण हिर्ाजन
िेपाली कनिताको आधनु िक काललाई निनभन्द्ि चरणमा िगीकरण गररएको छ –
पररष्कारिादी धारा – नि.सं १९७५-१९९० ( इस्िी १९१८-१९३३)
स्िच्छन्द्दतािादी-प्रगनतिादीधारा – १९९१-२०१६ (इस्िी १९३३-११९५९)
प्रयोगिादी धारा - २०१७-२०२९ (इस्िी १९६०-१९७२

समसामनयक - २०३० (इस्िी २०७३) देनख िालसम्म
४.१.१ पररष्ट्कारिादी धारा
पररष्कारिादी धारालाई शास्त्रीयतािादी धारा पनि भनिन्द्छ । माध्यनमककालीि प्रिृनत्त शृङ्गारिादी धारालाई
अन्द्त्य गरे र पररष्कार ल्याउिे कायिमा लेखिाथ प डेल कनितामा लागेपनछ यस धाराले एउटा स्िरूप पायो । यस
कालमा कनितामा भाषा शैलीको पररष्कार गदै तथा धानमिक, आध्यानत्मक तथा िीनत चेतिाको संचार गरी समाज
सधु ारको स्िरलाई मख
ु ररत गराउिु िै यसको प्रमख
ु ध्येय रिेको पाइन्द्छ । लेखिाथ प डेलले आरम्भ गरे को पररष्कार र
पररमाजििलाई िेपाली सानित्यका अकाि मधु िन्द्य सानित्यकार बालकृ ष्ण समले अनि बढाए । यस प्रिृनत्तका अन्द्य सनक्रय
कनििरू िुि-् सोमिाथ नसग्दल
े , कुलचन्द्र ग तम, धरणीधर कोइराला, मिािन्द्द सापकोटा आनद ।
यस धारामा स्तरीय अनभव्यनक्तले कनिता अझ पररष्कृ त बिेको देनखन्द्छ साथै काव्य भाषा शालीि तल्ु याउि
कनििरूले निशेष रूनच नदि थालेका नथए । पिू ीय दशििलाई प्रमख
ु रूपमा आत्मसात गदै ब नद्धकता र भाििाको
सन्द्तनु लत प्रयोगले गदाि यस धाराका कनिताले निशेष पररमाजिि र पररष्कृ नतनतर उन्द्मख
ु देनखन्द्छ । यसकालका के न्द्रीय
कनि लेखिाथ प डेलका प्रमख
े को
ु कृ नत िुि-् ऋिुहिचार, सत्यकहल संिाद, िरुण िपसी। सोमिाथ नसग्दल
आदशा राघि, कुलचन्द्र ग तमको अलङ्कार चन्द्रोदय, बालकृ ष्ण समको आगो र पानी, चीसो चुलो, मिािन्द्द
सापकोटाको मनलिरी, अपुङ्गो, िाम्रो नेपाल, धरणीधर कोइरालाको नैिेद्य, स्पन्दन आनद पनि यसै कालमा
प्रकानशत भएका िुि् ।
४.१.२ पररष्ट्कारिादी धाराकालमा लेहखएका कहििामा हनहिि हिशेषिा
 जानतय जागरण
 सामानजक चेतिाको उद्बोधि
 नशष्ट, शालीि र संयनमत प्रस्तनु तकरण,
 िस्तपु रक कनिता रचिा ।
 शृङ्गाररक कनिता लेखिको अन्द्त्य
 ब नद्धकतातफि उन्द्मख
ु
 कनिताका सबै रूपको सृजिामा पिू ीय काव्यशास्त्रलाई मल
ू आधार बिाएऱ प्रस्तनु त
 प्रकृ नत नचत्रण
 पिू ीय र पािात्य दिु ै दशििको प्रभाि
 सामानजक-सांस्कृ नतक मल्ू यप्रनत सचेत तथा शैनक्षक जागरण र सधु ारको चाििा
 लोक छन्द्द र शास्त्रीय छन्द्दको प्रयोग
 अनभव्यनक्तको स्तरीकरण, ब नद्धकता र भाििाको सयं नमत प्रयोग
 संन्द्तनु लत अनभव्यनक्तनतर सचेतता
 नशल्पको सचेतता

 पररष्कृ त भाषा शैली
 मािि भाषाको नििािि ।
४.२ स्िच्छन्दिािादी धारा
आधनु िक िेपाली कनिताको प्रितिि भएर पररष्कारिादी धाराको निकासक्रममै नि.सं १९९१ देनख िेपाली
कनिातमा स्िच्छन्द्दतािादी धारा देखा पिि थालेको पाइन्द्छ । यस धाराका प्रितिक कनि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा िुि् ।
नि.सं १९९१ देनख नि.सं २०१६ सम्म रिेको यस धाराको िेतत्ृ ि कनि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाले गरे का िुि् अनि कनि
नसनद्धचरण िेष्ठलाई यस धाराका सिप्रितिक भिेर मानिन्द्छ । यस प्रिृनत्तलाई बङ्गला स्िच्छन्द्दतािादी कनिता,
निन्द्दीको छायािादी कनिता तथा अङ्ग्रेजीको रोमानन्द्टक कनिताले निशेष प्रभाि पारे र यसको निकासलाई प्रेररत
तल्ु याएको पाइन्द्छ । पररष्कारिादी कनितामा जस्तो संयनमत, शालीि तथा िीनतिादी िेरमामा बस्िका सट्टा
स्िच्छन्द्दतािादी कनििरू कल्पिाको बेगमा बढी के नन्द्रत देनखन्द्छि् । प्रकृ नतनतरको आकषिण, लोक संस्कृ नत तथा
ग्रामीण जिजीििको नचत्रण तथा कल्पिाशीलता र आध्यानत्मकताप्रनत स्िच्छन्द्दतािादी प्रिृनत्तले निशेष झक
ु ाि
राखेको पाइन्द्छ। क्रानन्द्तप्रनतको चासो, रानष्रयता, प्रकृ नतप्रेम जस्ता प्रिृनत्तिरू यस काव्यधारामा प्रष्ट देनखन्द्छि् ।
लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको मुनामदन (१९९१)लाई यस धाराको प्रमख
ु कृ नत मानिन्द्छ। नसनद्धचरण िेष्ठको
उिासी, माधिप्रसाद निनमरे को राजेश्वरी, राष्ट्रहनमाािा, लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको शाकुन्िल, प्रहमथस जस्ता
कृ नतिरूको यस धाराको निकासमा प्रमख
ु भनू मका रिेको मानिन्द्छ । यसका साथै कनि यद्ध
ु प्रसाद नमि, के दारमाि
व्यनथत, भनू प शेरचि, निजय मल्ल, गोपालप्रसाद ररमाल आनद कनििरू यस धाराका मित्त्िपणू ि सजिक मानिन्द्छि् ।
आधनु िक िेपाली कनितामा स्िच्छन्द्दतािादी प्रगनतिादी काव्यधारालाई सबैभन्द्दा उििर मानिन्द्छ ।
अपतन साहित्य परिषद् नसनक्कममा स्थानपत पनिलो सानिनत्यक सस्ं था िो। यसको स्थापिा १५ अप्रेल,
१९४७-मा गान्द्तोकमा भएको नथयो । नसनक्कममा अगमनसंि तामाङ, पदमनसंि सलु बा, तल
ु सी बिादरु छे त्री,
निमािाङ्दी तागेि लेप्चा कै िामको अनिल्लो अक्षर नमलाएर अपतिको गठि भएको िो। पनछबाट यस संस्थामा
रनश्मप्रसाद आले, भपू ाल लानमछािे, लक्ष्मण छे त्री, सन्द्तबीर नलम्ब,ू रामदत्तलाल ठाकुर, पनण्डत नशििाथ नमि,
चन्द्रदास राई, िृजािन्द्द नसंि र िररप्रसाद प्रधाि आनद पनि प्रनिष्ट भएका नथए। यस संस्थाका सबै सदस्यले आफ्िो
िामको पनछ अपति उपिाम जोडेर िेपाली सानित्यमा क्रानन्द्त िै ल्याएका नथए । नसनक्कमबाट यसले थप्रु ै सामानजक
तथा सानिनत्यक कायििरू गरे को थािा लाग्दछ । दानजिनलङ्गे भनू मबाट मिग्गे िातिरू कनिता नसजििामा लागेका
पाइन्द्छि् । इन्द्रकील पष्ु पाजजलीको प्रकाशि १९५० मा िुदौँ ा अपति सानित्य पररषदको स्थापिा भइसके को नथयो ।
यस सग्रं िमा ि जिा कनििरूका अड्तीसिटा कनिता अनि पाौँचिटा प्रिेनलका र यसका उत्तरिरू समािेश गररएको छ।
यसका एकजिा स्तम्ब तल
ु सी अपति िुि् । उिको इन्द्रकील पुष्ट्पाञ्जली (१९५०, सिलेखन), बापु िन्दना
(१९५२), सङ्कल्प (१९५६), के िोला (१९५९), निेर आज मलाई (१९७६), कणाकुन्िी (१९८८),
बुहद्धबङ्गारो (१९९३) आनद प्रकानशत भएका छि् । पररष्कारिादी तथा कालान्द्तरमा स्िच्छन्द्दतािादी कनिका
रूपमा स्थानपत तल
ु सी अपतिका कनिता सरल, सरस, सिज अनि पररनिनष्ठत भाषाको प्रयोग पाइन्द्छ ।
दानजिनलङ भेकबाट जातीय कनिका रूपमा उदय भएका कनि अगमनसिं नगरीका कनितामा साम्राज्यिाद,
साििभ नमकता, आत्मग रि, राष्रिादका निनशष्ट अनभव्यक्त पाइन्द्छ । उिले यद्ध
ु को निनभनषकामा गोखािली जानतले
खप्िपु रे का पीड अनि यद्ध
ु ोपरान्द्त पनि जानतलाई यद्ध
ु का पररणनतस्िरूप प्राप्त भएका आौँश,ु पीडा, लाजछिा अनि
निकलाङ्गताप्रनत कनि सिं दे िशील बिेको पाइन्द्छ । ओजपणू ि ढङ्गमा िेपाली जानतको ग रिगाि गिे कनिका

याद(१९५५), आँसु (१९६८), युद्ध र योद्धा (१९७०), आत्मव्यथा (१९५९), जीिनगीि (१९६०), जलेको
प्रहिहबम्ब रोएक प्रहिध्िहन (१९७८) जस्ता कनिता तथा खण्डकाव्यिरू प्रकानशत भएको पाइन्द्छ ।
िीरे न्द्र सलु बाका कनितामा िेपालीपि, रानष्रय नचन्द्ति, क्रानन्द्तकारी र निरोिी स्िरका साथै सामानजक
निसङ्गनतप्रनत आक्रोश र व्यङ्ग्यको प्रस्तनु तमा कनिको दक्षता झल्के को पाइन्द्छ। उिका एकान्ि (१९५०), मेघमाला
(१९६२), कुसुम छोरी (१९६७), स्िहणामा (१९७८) जस्ता कृ नत प्रकानशत छि् ।
ओनकउयामा ग्िाइि भारतका एकजिा ईश्वरीय नचन्द्ति, आध्यानत्मकता तथा प्रकृ नतनचत्रणलाई प्रशय नदएर
कनिता लेखि कायिमा संलग्ि कनि िुि् । उिका कनितामा ब द्ध नचन्द्ति प्रखर भएर आएको पाइन्द्छ। उिको हचत्रलेखा
(१९५८), र्ािसम्र्िा(१९६१), अनाहमका (१९६५) जस्ता कृ नत प्रकानशत भएको पाइन्द्छ। यस काव्यधाराका
कनििरूले आत्मपरकशैलीमा स्िस्फूति रूपमा आफ्िा अनभव्यनक्त कनितामा नदएका छि।्
४.२.१ स्िच्छन्दिािादी धाराकालमा लेहखएका कहििामा हनहिि हिशेषिा
 पररष्कारिादी काव्यनसजििाका निपररत स्िच्छन्द्द प्रिृनत्तको अिलम्बि
 प्रकृ नतका निनिध पाटाको अनभव्यनक्त
 क्रानन्द्तकारी र निरोिी भाििाको अनभव्यनक्त
 कृ नतमताको निरोध
 अतीतप्रनत आस्था र मोि
 िस्तपु रकतामा भन्द्दा आत्मपरकतामा जोड
 यगु ीि निसङ्गनत र निकृ नतप्रनत आक्रोश र व्यङ्ग्य प्रिार
 सिज-स्िस्फूति भाषा शैलीको प्रयोग
 निरोि र व्यङ्ग्यको चको स्िर
 आत्मसम्माि तथा सामानजक जागरणको भाि
 राजिीनतक उन्द्मनु क्तको चाििा
 राष्रीयताप्रनतको अगाध प्रेम
 समाजको प्रगनत तथा निरङ्कुशताप्रनत निरोिको स्िर
 गद्यात्मक अनभव्यनक्तको प्रयास र निस्तार

४.३ प्रयोगिादी धारा
नि.सं २०१७- नि.सं २०२९ सम्मको काललाई िेपाली कनितामा प्रयोगिादी धारा भिेर नचनिन्द्छ । मिाकनि
लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको निधि नि.सं २०१६ मा भएपनछ आधनु िक िेपाली कनिताको स्िच्छन्द्दतािादी धारा मत्थर
िुि थालेपनछ प्रयोगिादी धाराको थालिी भएको मानिन्द्छ । कनि मोिि कोइरालाको िेतत्ृ िमा प्रादभु ािि भएको यस
धारामा निशेषगरी भाषा शैली र भािमा ििीिता भेनटन्द्छ । यसको निकासमा रूपरे खा पनत्रकाको निशेष भनू मका रिेको
छ । अमतू ि शैली, अिचेति लेखि प्रनक्रयालाई समातेर निसङ्गत, शृङ्खलतानििीि कनिता लेखि, दरुु ि तथा कनठि

शलदिरूको प्रयोग, दबु ोध्य, जीििलाई िासिाको प्रतीकका रूपमा नलि,ु प्रयोगिादी धारका निशेषता मानिन्द्छि् ।
यसधाराका कनििरूले ििीि निम्ब र प्रतीकिरूको प्रयोग गरे का देनखन्द्छि् । सामान्द्य पाठकिरूलाई यी कनिता निकै
कनठि लाग्दछि् । तर समग्र कनिता पनढसके पिात् मात्रै यी कनिताको अथि लाग्ि सक्तछ । परम्परागत
कनितालेखिलाई तोड्दै ििीि शैली प्रयो गरे र कनितालाई निनशष्ट तल्ु याउिे प्रयास गरे कै कारण यसधारका
कनितालाई प्रयोगिादी कनिता भिेर नचन्द्ि थालेको पाइन्द्छ । प्रयोगिादी कनितालेखिमा मोििकोइरालालाई के नन्द्रय
कनिका रूपमा नचनिन्द्छ । उिका थप्रु ै फुटकर कनिता, खण्डकाव्य, मिाकाव्य आनद प्रकानशत छि् । उिका कृ नतिरू
िुि् –
 सूयादान – हि.सं २०२१ (इस्िी १९६४)
 लेक – हि.सं २०२५ (इस्िी १९६८)
 मोिन कोइरालाका कहििा – हि.सं २०३० (इस्िी १९७३)
 सारङ्गी बोके को समुद्र - हि.सं २०३२ (इस्िी १९७५)
 नदी हकनारामा माझी – हि.सं २०३८ (इस्िी १९८१)
 ऋिु हनमन्त्रणा – हि.सं २०४० (इस्िी १९८३)
मोिि कोइरालाका कनिता नक्लष्ट छि् । सामानजक निसङ्गनत र निकृ नतको नचत्रण भएका नयिका कनितामा
ब नद्धकताको प्रयोग पाइन्द्छ । यसकालका अन्द्य कनििरू िुि् –
 द्वाररका िेष्ठ- द्वाररका श्रेष्ठका कहििा – हि.सं २०३४ (इस्िी १९७७)
 मदि रे ग्मी – मदन रेग्मीका कहििा – हि.सं २०३८ (इस्िी १९८१)
 कृ ष्णभक्त िेष्ठ- कृष्ट्णर्क्त श्रेष्ठका कहििा – हि.सं २०३३ (इस्िी १९७६)
 उपेन्द्र िेष्ठ – हनम्िो – हि.सं २०१७ (इस्िी १९६०)
 उपेन्द्र श्रेष्ठका कहििा (हि.सं २०२९) (इस्िी १९७२)
 कुमार िेपाल- चके को पखााल (हि.सं २०१५) (इस्िी १९५८) आनद कनिता सङ्ग्रि यस धाराका उत्कृ ष्ट
काव्य रचिािरू िुि् । नयिका साथै िैरागी काइौँला, ईश्वरिल्लभ, मोिि निमांशु थापा, पष्ु कर लोििी, पोषण
पाण्डे, पाररजात, िासु शशी, जगदीश शमशेर राणा, गमु ािनसंि चामनलङ, भनू प शेरचि, िररभक्त कटुिाल,
िानिरा नगरी, तल
ु सी नदिस, कुन्द्दि शमाि आनदको कलम यस कालमा सनक्रय रिेको पाइन्द्छ ।
बोधगम्यताका आधारमा यी कनिता धेरै सफल िभए पनि िेपाली सानित्यको निकासक्रममा निनभन्द्ि प्रयोग गरे र
निनशष्ट योगदाि नदिे यस धाराको आफ्िै मित्त्ि रिेको छ ।
४.३.१ प्रयोगिादी धाराकालमा लेहखएका कहििामा हनहिि हिशेषिा
 नक्लष्टता, दरुु िता, दबु ोध्यता र जनटलता, ब नद्धकता, अमतू िता, प्रतीकात्मकता
 कनि र पाठकमाझको सम्बन्द्ध प्रायः निच्छे द

 यगु ीि जिजीििको अथििीिता, निराशा, निस्सारता, कुण्ठा, निसङ्गनत, निकृ नत, सन्द्त्रास, सश
ं य आनदको
नचत्रण
 अनतयथाथििादी, अनस्तत्ििादी, निसङ्गनतिादी नचन्द्तिको प्रस्तनु त
 टुक्रे अिभु नू तको निस्तारमा लामो कनिताको नसजििा
 निसङ्गत भािलाई निसङ्गत नशल्पका माध्यमबाट प्रस्तनु त
 व्यनष्टमा कनिता िअनथििे भएका कारण समनष्टमा कनिताको अथि खोज्िपु िे
 दबु ोध्य निम्ब र प्रतीकको अनधक प्रयोग
 निशृङ्खल, टुटेफुटेको, नचत्रात्मक, निचलियक्त
ु , दबु ोध्य भाषाशैलीको प्रयोग
 जीििलाई िस्ततु ा र सम्पणू ति ाका कोणबाट िेिे आयामेली आन्द्दोलिको सत्रू पात
 जीििको निरथिकतालाई बोध गदै राल्फाली कनिता प्रयोगको सत्रू पात
४.४ समसामहयक धारा
नि.सं २०३० देनख यता आधनु िक िेपाली कनितामा समसामनयक धारा मानिन्द्छ । प्रयोगिादी कनिता धेरै
नक्लष्ट भएका कारण सामान्द्य पाठकमाझमा समसामनयक धारा आएको ठानिन्द्छ । समसामनयक कनिले कनितालाई
सरल, बोधगम्य, सिज र सम्प्रेषणीय बिाउिे नदशातफि कलम चालेका पाइन्द्छि् । यस धाराका लेखिमा सरल र सिज
भाषा शैलीको प्रयोग पाइन्द्छ । व्यङ्ग्य, निसङ्गनत, निरोि, निकृ नतप्रनत असन्द्तनु ष्ट प्रकट गररएका यस कालका कनिता
बोधगम्य देनखन्द्छि् । तत्कालीि सामानजक, राजिीनतक, आनथिक नस्थनतबाट आक्रान्द्त िेपाली कनििरूले त्यसलाई
कनिताको निषयिस्तु बिाएका छि् ।
प्रयोगकालमा पाठक र कनि माझमा आएको सम्बन्द्ध निच्छे दलाई यसकालका कनिताले पिु ः जोड्िे कायि
गरे को पाइन्द्छ । निशेषगरी नि.सं २०३६ मा थानलएको सडक कनिता क्रानन्द्तले पाठक र कनितामाझ न्द्यािो सम्बन्द्ध
स्थानपत गराउि सक्षम बिेको देनखन्द्छ । कल्पिा, अनतशय भािक
ु ता र अमतू ितालाई त्यागेर ितिमाि मानिसले
भोगीरिेका भोगाइको िस्तपु रक र यथाथि नचत्रणमा यस धाराका कनिता आकृ ष्ट देनखन्द्छ । पतिोन्द्मख
ु अथिव्यिस्था,
बढ्दो मिङ्गी, सामानजक- राजिैनतक पति, देशको नबग्रदो नस्थनत, निसङ्गत िुदौँ ै गएका परम्परागत सामानजक,
सांस्कृ नतक मल्ू यिरू, ह्रासोन्द्मख
ु प्राकृ नतक सम्पदािरू, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अन्द्याय, अत्याचार, दरु ाचार जस्ता
निषयलाई यस धाराका कनितामा निषयिस्तु बिाएर प्रस्ततु गररएको पाइन्द्छ ।
यसकालमा असमबाट िेपाल नभत्रेका कनि िररभक्त कटुिालले समसामनयक धारालाई प्रेरणा प्रदाि गरे का
छि् । उिले लिु कनिता, मक्त
ु क तथा गीतका माध्यमबाट समसामनयक कनिताका प्रिृनत्तलाई अनभव्यनक्त नदएका छि्
। यस धारका अन्द्य प्रमख
ु कनििरू िुि् – मीिबिादरु निष्ट, निमल कोइराला, नििोद अिमु ाली, नदिेश अनधकारी,
मजजल
ु , तोया गरुु ङ, निश्वमाि िेष्ठ, अशेष मल्ल, कणाद मिषी, कृ ष्ण भषू ण बल, सरूभक्त, निमल निभा, निष्णु निभु
निनमरे , बौँदू राणा, जीिि आचायि, नििय रािल, मजजु काौँचल
ु ी, श्यामल, गोपाल पराजल
ु ी, िि सापकोटा, अनििाश
िेष्ठ, फनणन्द्र िेपाल, तीथि िेष्ठ, पणू ि निराम, मोनमला आनद िुि् ।
कनि राजेन्द्र भण्डारी भारतीय कनििरूमा समकालीि समयसम्म सनक्रय एकजिा निनशष्ट कनि िुि् । उिको प्रथम
प्रकानशत कृ नत हिउँदे यी हचसा रािका पदाािरूमा इस्िी १९७९ मा प्रकानशत भएको िो । त्यसयता उिका अझ ४

िटा कनिता सङ्ग्रिरू प्रकानशत भइसके का छि् । यगु ीि निसङ्गनत र निकृ नतप्रनत व्यङ्ग्य गदै कनितामा मािितािादी
र अग्रगामी नचन्द्तिको अनभव्यनक्त नदिे कनि भण्डारीका कनितामा पयािप्त निम्ब र प्रतीकको उपयक्त
ु प्रयोग पाइन्द्छ ।
भाषा शैलीको सरल निन्द्यास, सिज र प्रभािकारी प्रस्तनु तले गदाि नयिका कनिता सिजै बोधगम्य तथा सरस बिेका
छि् । नयिले माििीय समस्यािरूलाई इनतिास सचेत भइ यगु ीि जिजीििमा व्याप्त भएको देखाउि ग्रामीण, प्राकृ नतक
पररिेशलाई आफ्िा कनितामा प्रिय नदएको पाइन्द्छ । निनिध नमथ, निम्ब आनदको प्रयोगले गदाि यी कनिता निछट्टै
बन्द्ि पगु क
े ा िुि् । कनि पिि चामनलङको तीििटा कनिता सङ्ग्रिरू प्रकानशत भएको पाइन्द्छ । अन्ििीन सपना- मेरो
हिपना (इस्िी १९८६), मेरा प्रारहम्र्क कहििािरू (इस्िी १९८६) र म को िँ (१९८६) । नसनक्कममा अत्यन्द्त
व्यस्त राजिैनतक जीिि यापि गिे चामनलङका कनितामा यगु ीि जीििका यथाथि पाटालाई सिजै बोधगम्य, सरल,
सरस ढङ्गमा प्रस्तनु त नदएको पाइन्द्छ । उिी एकजिा मािितािादी कनिका रूपमा स्थानपत छि् ।
नसनक्कमे भनू मबाट इस्िी ४० को दशकदेनख िै निनिध कनििरूको उदय भएको पाइन्द्छ । यीमध्ये के िी निनशष्ट
िामिरू यिाौँ उल्लेखयोग्य देनखन्द्छि् – अगमनसंि तामाङ (अगमहसंि िामाङका कहििािरू – १९५०), नगमी शेपाि
( बाँझो हदनमा पलाएका मेरा के िी कहििािरू – १९७४, हिप्पोहक्रट चाँप गुराँस र अन्य कहििा – १९८८),
जीिि नथङ (साङलीहर्त्रका घोडाका टापिरू- १९८३), निजय िान्द्तिा ( आफै हर्त्र आफै लाई सुनौ ँ – १९८८,
अधासत्यमा बाँच्नेिरू – १९९२), प्रेम थल
ु ङु ( अथािीन यात्रा -१९९२, सारिीन सत्य- १९९२, कालनु सिं
रणपिेली (मूल्यन अिमूल्यन -१९९४, युग्मक, -१९९८), सधु ा राई ( फूलको यौन फूलैहसि जोड (१९९५),
िीणािी खरे ल ( प्रश्नहचह्न-१९९६), भीम दािाल (समृद्ध व्यथा – कंगाल अहर्व्यहक्त – १९९७, रगिको
िस्िाक्षर – २०००), शोभा कानन्द्त थेनगम (मेरो देिराली-१९९७) आहद प्रकाहशि र्इसके का छन् ।
भारतबाट कनिताक्षेत्रमा सनक्रय रििे अन्द्य सानित्यकारिरूको िाम यिाौँ उल्लेख गििु सान्द्दनभिक ठानिन्द्छ ।
निनिध समयमा दानजिनलङ, नसनक्कम, पिू ािजचल भारतका असम तथा अन्द्यराज्यबाट निनिध कनििरूको उदय भएको
छ । उिीिरूले भारतीय िेपाली सानित्यको निकासमा उल्लेखिीय र स्पष्ट योगदाि नदएका छि् । दाहजाहलङ र्ेकबाट
नशिकुमार राईको डाँफेचरी (१९५४), रामकृ ष्ण शमािको बहलदान (१९५३), र्ािालु मेरो मन (१९७३), पारसमनण
प्रधािको बटुलबाटल (१९५६), जपमाला ( १९५७), कहि र कहििा (१९५७), िरबिादरु दािालको उन्माद
(१९५७) र हिम्रो हप्रि नै मेरो गीि (१९७०), सिु ास निनसङको कोहपला (१९६४) जस्ता कृ नत प्रकानशत भएको
पाइन्द्छ । अझ रामलाल अनधकारी, गमु ािनसंि चामनलङ, प्रेम शेपाि निरोकी, बद्ध
ु कुमार मोक्ताि, िकुलकाजी, असीत
राई, राजेन्द्र भण्डारी, रे णक
ु ा थापा, मिप्रसाद सलु बा, िरे न्द्रप्रसाद कुमाई,ौँ मोिि दख
ु िु , शरद क्षेत्री, सानित्रीनसिं सन्द्ु दास,
सन्द्तिीर लकान्द्री, िरे ि आले, निकास गोतामे, लक्ष्मणिीमल, मिबिादरु गरुु ङ, िोजािङ स्याङ्देि, जस योजजि
प्यासी, जीिि िामदङु , सिमु ती राई, तल
ु सीराम कश्यप, के दार गरुु ङ, लक्खीदेिी सन्द्ु दास, निन्द्द्या सलु बा, कुमारी खाती,
के िलचन्द्र लामा, जगत राई, भाइचन्द्द प्रधाि, मोिि ठकुरी, निक्रम रूपासा, स्िेिलता राई आनद सनक्रय रिेर भारतीय
िेपाली सानित्यको निकास गरे को पाइन्द्छ । असम तथा पिू ािजचलका अन्द्य राज्यबाट पष्ु पलाल उपाध्याय, िररभक्त
कटुिाल, गोपीिारायण प्रधाि, दगु ािप्रसाद उपाध्याय निनमरे , यद्ध
ु िीर राणा, भनिलाल लानमछािे, आलोक ग तम, िि
सापकोटा, अनििाश िेष्ठ, नदल साििी, गोमा शमाि, छनिलाल उपाध्याय खनतिडा, लोकिाथ चापागाई,ौँ नदलबिादरु
िेिार, मनणनसंि थापा, कृ ष्णप्रसाद भट्टराई, चन्द्रकला िेिार, जयन्द्तकृ ष्ण शमाि, शानन्द्त थापा, उमाकान्द्त ज्ञिाली,
इन्द्दप्रु भा देिी आनदको सनक्रयताले भारतीय िेपाली सानित्यलाई अग्रगनत प्रदाि गरे को पाइन्द्छ ।

४.४.१ समसामहयक धाराकालमा लेहखएका कहििामा हनहिि हिशेषिा
िेपालमा चलेका प्रमख
ु तीििटा राजिैनतक आन्द्दोलि – नि.सं २०३६ साल, नि.सं २०४६ सालको
जिआन्द्दोलि तथा नि.सं २०६३ सालको जिआन्द्दोलिले िेपाली कनिताका समसामनयक कनिता लेखिमा निनशष्ट
छाप छोडेको छ । यस धाराका कनिताले निक्रमी ३० को दशकबाट िै सरल, सरस तथा सिज अनभव्यनक्तका
माध्यमबाट आफ्िा िररपररका सामानजक- राजिैनतक- आनथिक निसङ्गनत र निरुपलाई स्िर नदिे कायि गरे का छि् ।
ितिमाि यगु को निसङ्गनतप्रनत आक्रोश व्यक्त गरे र समाज सधु ार र पररितििका निनम्त समसामनयक कनितामा
अनभव्यनक्त नदइएको पाइन्द्छ ।

५. हनष्ट्कषा
िेपाली सानित्यको आधनु िक कालमा िेपाली सानित्यमा निनिध निशेषता देखा परे को पाइन्द्छ । िेपाली
सानित्यले निश्वमा चलेका निनिध राजिैनतक, सामानजक तथा िैज्ञानिक पररितििका फलस्िरूप आफूलाई पनि ििीि
दृनष्टकोण नदएको पाइन्द्छ । यसथि यसकालला लेखक कनििरूले समसामनयक िैनश्वक पररप्रेक्ष्यलाई आफ्िा रचिामा
उतारे को देनखन्द्छ । िेपाली सानित्यको आधनु िक काल शारदाको प्रकाशिदेनख आरम्भ भएको मानिन्द्छ । िास्तिमा
प्रकाशिको व्यिस्था तथा निश्वमा निज्ञािको ििीि अिसु न्द्धाि आनदले गदाि शारदापनछ थप्रु ै िेपाली पत्रपनत्रकाले पनि
छानपिे व्यिस्था भयो । यसपनछ भिे ठुलो जमातमा एकै पल्ट पस्ु तकाकारमा लेखक कनिले आफ्िा अिभु नू तलाई
पर्ु याउिे जमको थानलयो । यसरी िेपाली पत्र पनत्रका तथा पस्ु तकानदको प्रकाशिले लेखक कनििरूमा जोश, जाौँगर र
सनक्रयता भरे को सत्य िो ।
यसैकालबाट परु ािा शैलीका परम्परागत लेखिबाट छुरट्टौँदै निस्तारै िैनश्वक पररप्रेक्ष्यलाई आत्मसात् गरे र
सृजिात्मक लेखिलाई अनि बढाइएको पाइन्द्छ । िेपाली सानित्यमा स्िच्छन्द्दतािादी धारा, पररस्कारिादी धारा,
प्रयोगिादी धारा, मिोनिश्लेषणिादी धारा, िारीिादी धारा िुदौँ ै समकालीिधारामा आइपग्ु दा उत्तरआधनु िक निधा
भजजिको अिशेष पनि देखापरे को पाइन्द्छ । यसरी िेदाि िेपाली सानित्यले निकै ठुलो फड्को मारे को थािा लाग्दछ ।
प्रस्ततु अध्यायमा नतिै निनिध धारा तथा उपधाराको पररचयात्मक अध्ययि प्रस्ततु भएको छ ।
नोट – भाितीय नेपाली साहित्यको इहतिासलाई अकै एकाइमा हिस्तृत चचाा गरिने भएका कािण यिााँ
हिस्तािमा चचाा गरिएको छै न । नेपाली साहित्यको श्री िृहिमा भाितबाट भएका प्रयास यिााँ प्रसङ्गिश के िी चचाा
भएका छन् । ति हिस्तृत चचाा अकै एकाइमा गरिएको छ ।

६. अभ्यास
क. आधनु िक िेपाली कनिताका निशेषता के के िुि् ( कुिै पाौँचिटा)
ख. िेपाली कनिताको समकालीि प्रिृनत्त के कस्ता छि् ?
ग. आधनु िक िेपाली कनितामा आयामेली आन्द्दोलिको निशेषता कस्तो रह्यो?
ि. िेपाली कनितामा रोमानन्द्टक प्रिृनत्त के कस्ता छि् ?
ङ. आधनु िक िेपाली कनितामा प्रयोगकालमा देखा परे का प्रमख
ु तीिजिा कनिको पररचय नदििु ोस?्
च. आधनु िक िेपाली कनिताको निकासमा देखापरे का मल
ू भतू प्रिृनत्तको चचाि गिििु ोस् ।
छ. आधनु िक िेपाली कनितामा लक्ष्मी प्रसाद देिकोटाको योगदािको चचाि गिििु ोस् ।

६.१ एक शब्दमा उत्तर हदनुिोस्
क. शारदाको प्रकाशि कनिलेबाट थानलयो? (उत्तर – १९९१)
ख. कनि पिि चामनलङका तीििटा कनिता सङ्ग्रिरू …………िुि।् (अन्द्तिीि सपिा- मेरो निपिा (इस्िी
१९८६), मेरा प्रारनम्भक कनितािरू (इस्िी १९८६) र म को िुौँ (१९८६))
ग. नतमी त यिाौँ िनचनििे भएछ भन्द्िे कनिताका कनि ……िुि् । (अगमनसंि नगरी)
ि. राल्फा आन्द्दोलिको िेतत्ृ ि कसले गरे का नथए? ( उत्तर – पाररजात)
ङ. दानजिनलङ भनू मका कुिै तीिजिा कनिको िाम लेख्ििु ोस् (राजेन्द्र भण्डारी, मिप्रसाद सलु बा, रे णक
ु ा थापा)
च. सध
ु पा भिेर दानजिनलङका िेपाली सानित्यका …………र …… लाई सम्बोधि गिे गररन्द्छ ।
छ. शलदिरूको पिु िािसका कनि िुि…
् …………..( राजेन्द्र भण्डारी)
ज. मनदरा िोइि मेरो पनसिा कनिताका कनिको िाम िो ………………….(िि सापकोटा)
झ. ओनकउिामा ग्िाइिको १९५८ मा ……………………कनिता सङ्ग्रि प्रकानशत भएको िो ।
ञ. सम्िेदिा ओ सम्िेदिा कनिता कृ नतका कनि िुि् ........... ( अनििाश िेष्ठ)
६.२ खाली स्थान र्नािु ोस् १. अपति सानित्य संस्थाको स्थापिा …………… मा भएको िो । (उत्तर - १५ अप्रेल, १९४७)
२. असम पिू ािजचलका प्रनसद्ध तीिजिा कनििरू िुि् ………, ……………., …………….. । ( िररप्रसाद
गोखाि राई, िररभक्त कटुिाल, यद्ध
ु िीर राणा)
३. बालकृ ष्ण समको प्रह्लाद खण्डकाव्यमा उनल्लनखत िैज्ञानिकिरूको िाउौँ िो ………… (िला र चक्रबािु)
४. कनि नशरोमनण लेखिाथ प डेलको तरूण तपसीलाई …………. पनि भनिन्द्छ । (िव्यकाव्य)
५. मिाकनिको उपानधद्वारा ……………… -लाई निभनु षत गररएको छ ।(उत्तर - लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा)
६. आयामेली सानित्यका प्रमख
ु स्तम्भका रूपमा ……, ………….,.(इन्द्रबिादरु राई, बैरागी काईला र ईश्वर
बराल)- लाई नचनिन्द्छ ।
७. राल्फा आन्द्दोलिको िेतत्ृ ि …………………………. ले गरे की िुि् । (पाररजात)
८. नसनक्कम भनू मका प्रमख
ु तीिजिा कनि िुि् ………………..,……………….., …....……………. ।
(तल
ु सी अपति, रश्मीप्रसाद आले, पिि चामनलङ)
९. सारङ्गी बोके को समरु कनि …………ले २०३४ मा कनिता सङ्ग्रिका रूपमा प्रकानशत गराएका िुि् ।
१० िेपाली सानित्यमा जातीय कनिका रूपमा …… लाई नचनिन्द्छ । (उत्तर- अगमनसिं नगरी)
६.३ क र ख अंश हमलाएर उत्तर हदनुिोस्
क अंश
क राजेन्द्र भण्डारी
ख पाररजात

ख अंश
अ लेक
आ तरूण तपसी

ग
ि
ङ
च
छ
ज
झ
ञ

भनिलाल लानमछािे
बालकृ ष्ण सम
लेखिाथ प डेल
िि सापकोटा
ओनकउयामा ग्िाइि
गोपीिारायण प्रधाि
बैरागी काइौँला
मोिि कोइराला

इ
ई
उ
ऊ
ऋ
ए
ऐ
ओ

मािषु ी
पिित
मनदरा िोइि मेरो पनसिा
उज्यालोको अिदाि
क्षर अक्षर
ईश्वरको मृत्यु
आगो र पािी
नचत्रलेखा

उत्तर – क-ऋ, ख-इ, ग-ए, ि-ऐ, ङ-आ, च-उ, छ-ओ, ज-ऊ, झ-ई ञ-क
६.४ हनबन्धात्मक प्रश्न
क. िेपाली कनिताको समसामनयक धाराका प्रमख
ु प्रिृनत्त के कस्ता छि?्
ख. आधनु िकताका मख्ु य अनभलक्षण के के िुि् ?
ग. प्रयोगिादी िेपाली कनिताका मल
ू प्रिृनत्त के के िुि् ?
ि. आधनु िक िेपाली कनिताका निनिध धाराको चचाि गदै अपति सानित्य संस्थाको योगदािको मल्ू याङ्कि
गिििु ोस् ।
ङ. आधनु िक िेपाली कनिताको निकासमा दानजिनलङ क्षेत्रको के कस्तो योगदाि रिेको छ ?

७. थप अध्ययनका लाहग सन्दर्ासामग्री
असीत राई, २००४, र्ारिीय नेपाली साहित्यको इहििास, दानजिनलङ : साझा पस्ु तक प्रकाशि।
ििश्याम िेपाल, ई. १९९४, नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, गान्द्तोक: जिपक्ष प्रकाशि।
तारािाथ शमाि, २०२७, नेपाली साहित्यको इहििास, नत्रपरु े श्वर : सियोगी प्रकाशि।
दयाराम िेष्ठ र मोििराज शमाि, २०३४, नेपाली साहित्यको संहक्षप्त इहििास, काठमाड ौँ : िेपाल राजकीय प्रज्ञा
प्रनतष्ठाि।
दयाराम िेष्ठ, २०५९, साहित्यको इहििास : हसद्धान्ि र सन्दर्ा, काठमाड ौँ : नत्रकोण प्रकाशि।
िेपाली सानित्यकोश, २०५५, नेपाली साहित्य, काठमाड ौँ : िेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि।
मोििराज शमाि र खगेन्द्रप्रसाद लइु टेल, २०६३, पूिीय र पाश्चात्य साहित्य हसद्धान्ि, काठमाड ौँ : निद्याथी
पस्ु तक
सृजिा शमाि, २०२०, सज
ृ नाका समालोचना, असम : पिू ाियण प्रकाशि।

एकाइ ५
नेपाली साहित्यको आधुहनककाल (गद्य खण्ड)
एकाइको संरचना
१. प्रस्ताििा
२. उद्देश्य
३. पररचय
४. िेपाली उपन्द्यासको आधनु िककाल
५. िेपाली िाटकको आधनु िककाल
६. िेपाली निबन्द्धको आधनु िककाल
७. िेपाली समालोचिाको आधनु िककाल
८. निष्कषि
९. अभ्यास प्रश्न
६.१ एक शलदमा उत्तर नदििु ोस्
६.२ खाली स्थाि भिििु ोस् ६.३ क र ख अश
ं नमलाएर उत्तर नदििु ोस्
६.४ निबन्द्धात्मक प्रश्न
१०. थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री
१. प्रस्िािना
िेपाली सानित्यले निनिध मोड उपमोड पार गरे र िेपाली सानित्यको ितिमाि अिस्थासम्म आइपगु क
े ो छ।
यसलाई मल
ू तः प्राथनमक, माध्यनमक तथा आधनु िककालका रूपमा निभाजि गरी अध्ययि गिे गररन्द्छ। िेपाली
सानित्यमा शारदाको प्रकाशिलाई कोशे ढुङ्गोको रूपमा िेिे गररन्द्छ। माध्यनमककालीि प्रिृनत्तबाट बेग्लै प्रिृनत्तयक्त
ु
सानित्यलेखिको आरम्भ भएपनछ िेपाली सानित्यमा निनिध निधाको निकासमा तीव्रता आयो। पत्रपनत्रकाको
प्रकाशि व्यिस्था तथा निनिध प्रयोगले िेपाली सानित्यलाई अग्रगनतमा गनतमाि तल्ु याएको िो।

प्रस्ततु अध्यायमा आधनु िक िेपाली सानित्यका गद्यमा रनचएका निनिध निधाको चचाि पररचचाि गररिेछ।
यसमा क्रमशः कथा, उपन्द्यास, िाटक, निबन्द्ध, समालोचिा आनदको निकासक्रमको पररचयात्मक अध्ययि गररिेछ ।

२. उद्देश्य
प्रस्ततु एकाइको अध्ययिपनछ निद्याथीले जान्द्ि सक्िेछि् –
 आधनु िक िेपाली गद्य सानित्यका निनिध निधाको प्रिृनत्त।
 आधनु िक िेपाली गद्य सानित्यमा मित्त्िपणू ि योगदाि नदिे भारत तथा िेपालका सानित्यकारको
पररचय।
 आधनु िक िेपाली गद्य सानित्यको सम्पणू ि पृष्ठभनू म, प्रनकया तथा ितिमाि समयसम्मको यात्राका
प्रमख
ु मोड-उपमोड।
 आधनु िक िेपाली सानित्यका गद्य निधाको कालक्रनमक अध्ययि तथा नतिले िेपाली सानित्यमा
पारे को प्रभाि।
 आधनु िक िेपाली सानित्यको निकासमा गद्य निधाको मित्त्ि।
३. पररचय
िेपाली कथा परम्परामा आधनु िक इनतिास पनिल्याउौँदै जाौँदा शारदाको प्रकाशि इस्िी १९३४अनि (इस्िी
१९३८ सम्म (कथाकुसुमको प्रकाशि) पनु गन्द्छ । कथा कुसुम कथासङ्ग्रिमा प्रकानशत गरुु प्रसाद मैिाली-, बी पी
कोइराला, बालकृ ष्ण सम र पष्ु कर शमशेरका कथािरू सङ्कनलत छि् । िालसम्म प्राप्त यिी िै िेपाली कथा
सानित्यको मनु रत प्रथम कथा- सङग्रि िो। कथा कुसुमको सम्पादकीयमा सम्पादक सयू िनिक्रम ज्ञिालीले आधनु िक
कथाको नसद्धान्द्तको स्थापिाका साथै यसमा सङ्ग्रनित कथाको समालोचकीय मन्द्तव्य पनि व्यक्त गरे का छि।्
पारसमनण प्रधािको सम्पादिमा र्ारिी (१९४९-५८) मा छानपएका कथामध्ये चयनि-कथा र्ारिीमा
प्रकानशत भएका छि।् यसै समयमा रूपिारायण नसंिका कथा पनि पनत्रकामा प्रकानशत भएका पाइन्द्छि।् यस यगु लाई
िेपाली सानित्यको रोमानन्द्टककालीि यगु का रूपमा निद्वाि्िरूले िामाकरण गरे का छि।् यसरी आरम्भ भएको कथा
लेखिलाई भिािी नभक्ष,ु गोनिन्द्द मल्ल, नशिकुमार राई, इन्द्र सन्द्ु दास, िायमिदास राई ‘नकराौँत’, िररप्रसाद गोखाि राई,
लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा, अच्छा राई रनसक, के शिराज नपंडाली, गोनिन्द्दप्रसाद लोििी आनद कथाकारिरूले पोषण गदै
रोमानन्द्टककालीि कथालेखिको ऐनतिानसकतालाई गणु ित्ता प्रदाि गरे । यस कालमा प्रकानशत प्रमख
ु प्रनतनिनध कृ नत
िुि् ।







कथाकुसमु )इस्िी १९३५(
दोषी चस्मा) इस्िी १९४९(
कथा निरत्न )इस्िी १९५०(
कथा र्ारिी) इस्िी १९५०)
मैयासािेब )इस्िी १९६०(

यस समयका निशेषता पनिल्याउिे िो भिे प्रथम चरणमा सामानजक यथाथििादी, नियनतिादी, आदशोन्द्मख
ु
कथािरू लेनखिका साथै बी पी कोइरालाद्वारा य ि मिोिैज्ञानिक कथा पनि लेनखि थाले । सम र पष्ु करका कथामा
ब नद्धक चाल र तानकि क चतर्ु याइ देनखयो भिे रूपिारायणका कथामा सामानजक िास्तनिकताको आदशोन्द्मख
ु नचत्रण
देनखन्द्छ । मैिाली र नसंिलाई पछ्याउौँदै नशिकुमार राई, इन्द्र सन्द्ु दास, िायमि दास राई ‘नकराौँत’, िररप्रसाद गोखाि राई
आनद कथाकारले कथा रचे भिे बी पी कोइरालालाई नभक्षु र गोनिन्द्द मल्लले पछ्याएको देनखन्द्छ । िेपाली कथाको
आधनु िक कालको प्रारम्भकाललाई सामानजक यथाथििादी धारा भिेर पनि भनिन्द्छ। यसकालमा समाजमा अिनस्थत
कुप्रथासामानजक ,अन्द्धनिश्वास ,सङकीणि रुनढ , निकृ नत र निसङ्गनतको नचत्रणका साथै िारीिगिको दमि र दयिीय
नस्थनतको नचत्रण पनि पाइन्द्छ । यद्यनप िारीलाई निरोि गिि प्रिृत्त तल्ु याउिका सट्टा िारीलाई सििशीला भएर
सामानजक संस्कार र संस्कृ नतलाई पृष्ठपोषण गिे भनू मका प्रदाि गििमै कथाकारिरू प्रिृत्त रिेको पाइन्द्छ । सधु ारिादी
प्रिृनत्तको बािुल्य रिेका यस्ता कथामा समस्यामल
ू क छि,् तर नतिमा समस्याको समाधाितफि कथाकारिरू लागेका
छै िि,् बरू िैनतकता तथा परम्पराको संरक्षण गिे दोिोरो दानयत्ि िारीलाई प्रदाि गदै यसकालमा नििशतामा बाौँचेपनि
िारीले आफ्िा सश
ु ील प्रिृनत्तद्वारा जीििलाई ििीि गनतनतर उन्द्मख
ु गराउिु पदिछ भन्द्िे नकनसमका आदशोन्द्मख
ु
यथाथििादी कथालेखिको बािुल्य रिेको पाइन्द्छ । यसै कालबाट माििीय संिदे िाको उद्घाटिले िै यसपनछ आएको
िेपाली कथाको अको निशेष प्रिृनत्त- मिोनिश्लेषण-को बीजारोपण गरे को थािा पाइन्द्छ ।
मिोिैज्ञानिक यथाथििादी धारामा प्रिृत्त रिेर कथालेखिमा निशेषगरी निश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, भिािी नभक्ष,ु
गोनिन्द्दबिादरु मल्ल गोठाले, निजय मल्ल, ताररणीप्रसाद कोइराला, देिकुमारी थापा, पोषण पाण्डे, प्रेमा शाि, पष्ु कर
लोििी, कमल दीनक्षत आनदले प्रचरु कथा लेखक
े ा छि् । यस कालमा लेनखएका कथामा य िजन्द्य कुण्ठाको उद्घाटि
गदै य ि आिेगका असामान्द्य नस्थनतको नचत्रण गररएको पाइन्द्छ । फ्रायडको नसद्धान्द्तबाट प्रेररत भएका कारण बाल
मिोनिज्ञािलाई अचेति मिको गनिराइबाट निश्लेषण गदै य ि ग्रन्द्थीको निकास तथा य िेच्छाको दमिबाट नसनजित
निनभन्द्ि मिोिैज्ञानिक निकट अिस्थाको नचत्रणलाई यसकालका कथामा कलात्मक प्रस्तनु त नदएको पाइन्द्छ। अचेति
मिका अन्द्तर कुन्द्तर खोतलेर माििीय संिगे तथा संिदे िलाई प्रस्तनु त नदिे कायि र माििीय स्िभािको निकासमा
य िको भनू मकाको अनभन्द्ि सम्बन्द्धलाई स्थानपत गिि यसकालका कथािरू सफल रिेको पाइन्द्छ। यसकालमा
देिकुमारी थापा, द लतनिक्रम निष्ट, बदरीिाथ भट्टराई, माया ठकुरी, अच्छा राई रनसक, भीमनिनध नतिारी, चक्रपानण
चानलसे, श्यामदास िैष्णि, हृदयचन्द्रनसिं प्रधाि, परशु प्रधाि, अगमनसिं नगरी, कुमार ज्ञिाली, जस्ता कथाकारिरूले
पनि सामानजक यथाथििादी प्रिृनत्तलाई अनि बढाएको पाइन्द्छ।
अच्छा राई रनसक र के शिराज नपंडालीले िास्य व्याङ्ग्यात्मक कथा लेखे भिे, लोििी भिे सामानजक िगिभदे
र आनथिक निषमताको निरोध तथा कम्यनु िष्ट िारािादी कथा लेखितफि लागेको देनखन्द्छ। यता देिकोटाले भिे

सामानजक निरूप, सामानजक निसङ्गनत र अन्द्धनिश्िासप्रनत व्याङ्ग्यात्मकतालाई आफ्िा कथामा उतारे । यसकालमा
प्रगनतिादी धारा अन्द्तगितका आलोचिात्मक यथाथििादी प्रिृनत्तलाई कथागत िैनशष्ट्यका रूपमा प्रयोग गररएको
पाइन्द्छ । यसकालमा काठमाड ौँमा प्रलेस,चैिपरु मा जि साौँस्कृ नतक सभा ,प्रगनतशील लेखक सङ्ि - काशीमा
प्रगनतशील प्रकाशि मण्डलजस्ता संस्थािरूका छातामा बसेर प्रगनतिादलाई अिानड बढाएको पाइन्द्छ। रमेश निकल ,
भिािी ,ऋनषराज बराल ,खगेन्द्र सङ्ग्र ला ,माधि भौँडारी ,िरर खिाल,बालकृ ष्ण पोखरे ल ,पाररजात ,डीपी अनधकारी
तािा शर ् ,िरर खिाल ,श्यामप्रसाद अनधकारी ,निनमरे माभमनण दािाल बल्ल ,चडू ामनण रे ग्मी ,कृ ष्णप्रसाद शमाि ,
आनदको कलम प्रगनतिादी कथालेखिमा प्रिृत्त रह्यो ।
कथाको निकास िुदौँ ै गदाि बी पी कोइराला, देिकोटा आनदबाट प्रभानित भई कथामा प्रयोगात्मकता
नभत्र्याउि धेरै ििीि यिु ा लानगपरे । एकानतर रूपिारायण र मैिालीकै पररपाटीलाई पछ्याउौँदै इन्द्रबिादरु राई, रमेश
निकल, शरद छे त्री, रामलाल अनधकारी, सािु लामा आनदले कथा लेखिलाई निरन्द्तरता नदए भिे बी पी, नभक्षु र
गोनिन्द्द मल्ल गोठालेलाई पछ्याउौँदै मिोनिश्लेषणात्मक प्रिृनत्तलाई आफ्िा कथामा उतािे कथाकारिरू निजय मल्ल,
पोषण पाण्डे, राधाकृ ष्ण शमाि, बालकृ ष्ण पोख्रेल, प्रेमा शाि, कुमार िेपाल आनद िुि् ।
यी बािेक के िी ियाौँ कथा पररपाटी नलएर देखापरे का प्रयोगिादी कथाकारले यस युगलाई िेतत्ृ ि गरे ।
जसमध्ये शङ्कर लानमछािे निज्ञाि कथा, कथािीि कथा आनद निनधलाई आत्मसात् गरे र कथालेखिमा लागे
अकािनतर पाररजात, अजििु निर ला, ध्रिु चन्द्र ग तम, मजजल
ु राल्फा आनदले आधनु िक समाजमा अनस्तत्िको सङ्कट,
माििीय मल्ू यको नििटि, निसङ्गनत, िैराश्य र जगु प्ु सा जस्ता नस्थनत र भाििरूको व्याङ्ग्यात्मक र स्िैरकल्पिामल
ू क
शैलीमा प्रस्तनु त गरे । ियाौँ ियाौँ नकनसमले प्रयोग गिे क्रममा कथाकार इन्द्रबिादरु राईले निपिा कनतपय कथासङ्ग्रिका कथामा प्रकृ नतिादी यथाथििादको प्रयोग गरे भिे कथास्थामा उिी आयामिादी प्रयोगतफि उद्यत भए ।
कठपथु लीको मि कथा सङ्ग्रिसम्म आइपग्ु दा लीलािादी प्रयोगको यात्रा उिले अौँगानलसके को पाइन्द्छ । प्रयोगकालीिकथालेखिको अध्ययि गदाि अको निशेषता के देनखन्द्छ भिे िेपालका िेपाली कथाकारिरूले मिोनिश्लेषणात्मक
प्रिृनतको प्रयोग बढी गरे भिे भारतीय िेपाली कथाकारिरूले प्रायजसो सामानजक यथाथि:, अनस्तत्ििाद, िैराश्य,
जगु प्ु सा, प्रेम, दयिीयता आनद क्षेत्रमा के नन्द्रत भएर कथा लेखक
े ा छि् । िेपाली कथा लेखिको प्रयोगकालमा सशक्त
प्रयोक्ताका रूपमा कथाकार पाररजात देखा पररि् । उिका अध्ययि र जीिि भोगाइका क्रममा निकनसत जीिि दशििले
िै उिलाई कथा लेखिमा निनिध प्रयोग गिि प्रेररत गरे को िो भन्द्िे बझ्ु ि सनकन्द्छ । यसकालमा शङ्कर लानमछािे ,
मोििराज शमािपाररजात आनदका कथामा प्रयोगिादी ,भानगरथी िेष्ठ ,प्रेमा शाि ,गोपाल पराजल
ु ी ,मिब्रु ाजाकी ,
िैनशष्टको प्राचरु ता रिेको पाइन्द्छ ।
प्रयोगिादी कथालेखिको प्रिृनत्त मल
ू तः परम्परागत संरचिा र रूपनिन्द्यासलाई अस्िीकार गदै निषयिस्तु र
नशल्पप्रयोगप्रनत बढी सचेतता देखाउि मै के नन्द्रत रिेको पाइन्द्छ । यसकालका कथामा अनस्तत्ििादी नचन्द्ति,
निसङ्गनतिादी प्रिृनत्त तथा शन्द्ू यिादी मल्ू यबाट निदेनशत भएको टड्कारो देनखन्द्छ । जीििका निरथिकताको नचत्रण गदै
मािितािादी दृनष्टकोणलाई मित्त्ि नदएका कथािरू लेनखएको पाइन्द्छ । िैयनक्तक स्ितन्द्त्रताको आग्रि रानखएका
कथानसतै जीििको सक्ष्ू म पक्षलाई निरीक्षण गररएको थािा लाग्दछ । कथािक तत्त्िको ह्रास भएको, कथािकिीि
कथा, अकथा आनद यस कालका कथाको अको निशेषता िो । यसकालका कथामा पिू प्रि सङ्ग तथा चेतिा प्रिाि

शैलीको प्रयोग पनि प्रचरु भएको देनखन्द्छ । ियाौँ भानषक योजिा एिं प्रतीक र निम्बको अत्यानधक प्रयोग गदै जीििको
सम्पणू ति ाको खोजमा यसकालका कथाकारिरू प्रिृत्त रिेको पाइन्द्छ ।
िेपाली िारीिादी लेखिमा अनिलेसम्म दईु नकनसमका खेमा देखापरे का छि् । एक पाटोले िारीिादी
सामानजक दबाउको समस्या, उत्पीडि, शोषण आनदबाट आक्रान्द्त िारीिरूको पक्ष नलएको छ भिे अकाि थरीले िारी
समािताको कुरा गदिछ र उसको अनस्तत्ि रक्षणमा उद्यत रिन्द्छ । पाररजात, भागीरथी िेष्ठ अनि निन्द्ध्या सलु बा पनिला
पङ्नक्तमा उनभन्द्छि् भिे नसता पाण्डे, मजजु काौँचल
ु ी, सषु मा मािन्द्धर दोस्रो िुद्दाका पक्षधर िुि् । निस.ं १९६०-मा
िारीिाद अको धारामा प्रिेश गरे पनछ िेपाली लेखकिरूले पनि परुु षिरूले िारीका भोगाइ, उिीिरूका सख
ु दख
ु - अनि
समस्यालाई राम्ररी बझ्ु ि र व्यक्त गिि सक्दैिि् भन्द्िे कुरा अिभु ि गरे । पाररजात, माया ठकुरी, प्रेमा शाि, बेन्द्जु शमाि,
बानिरा नगरी प्रभृनत िारी कलमकारको कलम चनलरिे पनि अझै पयािप्त िारी लेखि िुिसके को छै ि भन्द्िे निद्वाििरूको
्
भिाइ छ । नि.सं १९५१-को राजिीनतक पररितिि अनि सधु ारले िचानिौँदो निधािमा पररितिि ल्याए पनि थोरै लेखकले
मात्र यसको सदपु योग गरररिेका छि् । ितिमािसम्म पनि निम्ि िेणीका मानिसिरूको सामानजक नस्थनत अत्यन्द्त
दयिीय र दीििीि छ । उच्च िेणीका िारीिरूले पनि परम्परागत सामानजक निरङ्कुश प्रचलि र रीनतनथनतद्वारा आफ्िा आकांक्षािरू दबाएर शोनषत पीनडत िुिु परररिेकै छ । यसरी िेपाली िारीिादी सानित्य लेखिमा िारीिरूबारे
िारी कलमकारसाथै कलम चलाउिे परुु ष कलमकारिरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य िै छ । यीमध्ये के िी प्रमख
ु िाम
नलि सनकन्द्छ – मदिमनण दीनक्षत, परशु प्रधाि, िरे न्द्र प्रसाई, मोििराज शमाि, गोनिन्द्दराज भट्टराई, कृ ष्ण ग तम, कृ ष्ण
धरािासी, ऋनषराज बराल आनद । यी लेखकिरूले िारीिादी लेखिमानथ नचन्द्ति मिि गदै िारीका पक्षलाई प्रकट
गरररिेका छि् ।
नि.सं २०३६ पनछको कथालेखिलाई सानित्येनतिासकारिरूले समसामनयक धारा मािेका छि् । यसकालका
प्रमख
ु कथाकारिरूमा कनिताराम, गणेश रनसक, पणू नि िराम, पद्मािती नसंि, खगेन्द्र सङ्ग्र ला, लि गाउौँले, मजजु
काौँचल
ु ी, ऋनषराम बराल, िारायण ढकाल, मोििराज शमाि, कृ ष्ण धरािासी, सित रे ग्मी, सीता पाण्डे, ििश्याम
ढकाल, निजय चानलसे, तेजप्रसाद िेष्ठ, भगीरथी िेष्ठ, राजि, अमर शाि, कनपल लानमछािे, सीता पाण्डे, अनििाश
िेष्ठ आनद िुि् ।
यस धाराका कथाकारिरूले िेपाली कथालाई िैनश्वक सन्द्दभिनसत जोड्िे कायि गरे का छि् । सामानजक
जीििमल्ू यको स्थापिा, जीििको यथाथि र सत्यको प्रस्तनु त, सामानजक निकृ नत र निसङ्गनतप्रनत व्यङ्ग्य गरे र प्रस्ततु
गररएका यी कथामा कष्टपणू ि जीििको नचत्रण भेनटन्द्छ । समसामनयक कथालेखिका प्रिृनत्तको अध्ययि गदाि
सामानजक- साौँस्कृ नतक तथा िैनतक मल्ू यको ह्रास भएको नस्थनतको नचत्रण टड्कारो देख्ि सनकन्द्छ । नयिमा सामानजक
तथा प्रशासनिक व्यिस्थाप्रनत तीव्र व्यङ्ग्य गदै समाजमा भएको अव्यिस्थाको नचत्रण पाइन्द्छ । अन्द्तरानष्रय सन्द्दभि,
आधनु िक प्रनिनधले मािि जीििमा ल्याएको जनटलता तथा नतक्ततापणू ि ितिमाि जीििको अनभव्यनक्त नदिे यस्ता
कथामा सरल तथा जनटल दिु ै नकनसमका भानषक प्रयोग गररएको पाइन्द्छ । समसामनयक कथालेखिले समसामनयक
िटिाक्रम तथा जीिि शैलीलाई िै कथागत िैनशष्ट्यका रूपमा अनभव्यनक्त नदेएको पाइन्द्छ ।

४. नेपाली उपन्यासको आधुहनककाल
आधनु िक िेपाली उपन्द्यासको आरम्भ रुरराज पाण्डेको रूपमनतबाट भएको मानिन्द्छ । यसमा आदशोन्द्मख
ु
यथाथििादी नचत्रण भेनटन्द्छ भिे िटिा, पात्र र पररिेशको यथाथि नचत्रण गदै अनन्द्तममा नियनतका सिारामा छोनडनदिु र
जीिि यस्तो िुिपु दिछ भिेर आदशिनतर उन्द्मख
ु गराइिे प्रिृनत्तबाट थानलएको िेपाली उपन्द्यासको आधनु िकप्रिृनत्त
निनभन्द्ि धारा उपधारामा निभानजत भेनटन्द्छ । यीमध्ये स्िच्छन्द्दतािादी धारामा िैयनक्तकता, काल्पनिकता,
निरोिात्मकता, भािक
ु ता, प्रकृ नतप्रेम कृ नत्रमताबाट मनु क्त जस्ता कुराको नचत्रण पाइन्द्छ । रूपिारायण नसंिको भ्रमरलाई
स्िच्छन्द्दतािादी धारा प्रिेश गराउिे प्रथम उपन्द्यासको िेय नदइन्द्छ । यसपनछ अच्छा राई रनसक, नशिकुमार राई,
लीलाध्िज थापा, मोििबिादरु मल्ल, लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाआनदका कलम यसप्रिृनत्तलाई अनि बढाउि तत्पर
देनखएको पाइन्द्छ ।
आधनु िक िेपाली उपन्द्यास लेखिको दोस्रो प्रिृनत्तलाई सामानजक यथाथििादी धारा भनिन्द्छ । यस प्रिृनत्तलाई
आत्मसात गरे र उपन्द्यास लेखिमा सनक्रय रििे प्रमख
ु उपन्द्यासकार लैिनसंि िाङ्देल िुि् । उिको मुलुकबाहिर (नि.सं
२००४) को प्रकाशिसौँगसौँगै आधनु िक िेपाली उपन्द्यासमा सामानजक यथाथििादी उपन्द्यास लेखि परम्परा आरम्भ
भएको मानिन्द्छ । उिीपनछ लीलबिादरु छे त्री, द लतनिक्रम निष्ट, शङ्कर कोइराला,, तल
ु सीराम कौँु िर, भिािी नभक्ष,ु
ध.च. गोतामे, राजेश्वर देिकोटा, गोनिन्द्दराज भट्टराई आनदले यस धारालाई अनि बढाएको पाइन्द्छ । यस कालमा
लेनखएका उपन्द्यासमा सामानजक जिजीििका संस्कार, रििसिि, आचरण अनि उिीिरूको जीििशैलीको यथाथि
नचत्रण पाइन्द्छ । यिाौँ समाजमा निद्यमाि कुसस्ं कार, जानतपानतको निभेद, लैङ्नगक असमािताले नसजेको त्रासद
नस्थनतको नचत्रणका साथै जीििका ससािा िटिा तथा निणियिरूले जीििलाई नदिे गनतको यथाथि नचत्रण पाइन्द्छ ।
यस उपन्द्यासमा तत्कालीि समाजमा व्याप्त रूढी, मान्द्यता तथा धानमिक-सांस्कृ नतक निश्वासको नचत्रणको उद्घाटिमा
कलात्मक प्रस्तनु त पाइन्द्छ ।
िेपाली उपन्द्यासमा ऐनतिानसक यथाथििादी धारालाई आत्मसात गदै ऐनतिानसक साक्ष्य तथा िटिा
पररिटिालाई आधार बिाएर के िी उपन्द्यास लेनखएका छि् । डायमि समशेर राणाको िसन्िी, सेिोबाघ, प्रहिबद्ध
जस्ता उपन्द्यास, के शिराज नपौँडालीको एकादेशकी मिारानी, द लतनिक्रम निष्टको फाँसीको फन्दा जस्ता
उपन्द्यासले ऐनतिानसक पररिटिालाई आधारभनू मका रूपमा प्रयोग गररएको पाइन्द्छ । यसपनछ िेपाली सानित्यमा
अनतयथाथििादी धारा अन्द्तगित उपन्द्यास लेनखए । अनतयथाथििादी प्रिृनत्तमा परम्परागत रुनढको तीव्र आलोचि गदै
िैनतक मल्ू य र मान्द्यतािरूको निरोध गररएको पाइन्द्छ । यसमा स्िचानलत लेखि तथा चेतिाप्रिािशैलीको प्रयोग
गररएको िुन्द्छ । यसथि यसमा निसङ्गत कथ्यपररपाटीलाई अगाौँलेर तारतम्यिीि ढङ्गमा कथातन्द्तु बनु िएको पाइन्द्छ ।
लैिनसंि िाङ्देलको लङ्गडाको साथी नि.सं २००८), गोनिन्द्दबिादरु मल्ल गोठालेको पल्लोघरको झ्याल,
अपणाा, अजििु निर लाको घाम डुबेपहछ, निरण्य भोजपरु े आनदका उपन्द्यासमा यसको प्रयोग प्रभािपणू ि देनखन्द्छ ।
आलोचिात्मक यथाथििादको प्रयोग गदै हृदयचन्द्र नसंिको उपन्द्यास स्िास्नीमान्छे (नि.सं २०११) बाट
आरम्भ भएको मानिन्द्छ । यसपनछ द लतनिक्रम निष्ट, ध्रिु चन्द्र ग तम प्रभृनत्तले आफ्िा उपन्द्यासमा शोषण र
उत्पीडिको निरोध गरे र आलोचिात्मक यथाथििादको प्रयोग गरे का छि् । पौँजू ीिाद र शनक्तप्रनतको निरोध, निन्द्दा र
कटुआलोचिा गििु यसधाराका उपन्द्यासको िैनशष्ट्य िो ।

मिोनिश्ले षणात्मक यथाथििादी लेखिले िेपाली उपन्द्यास लेखिलाई एउटा ििीि आयाम नदएको थािा
लाग्दछ । मानिसका आन्द्तररक द्वन्द्द्व, अन्द्तरमख
ु ी र बनिमिख
ु ी प्रिृनत्तको नचत्रण, मािनसक निकृ नत र निसङ्गनतआनदको
नचत्रण यस धाराअन्द्तगित लेनखएका उपन्द्यासमा प्रमख
ु देनखन्द्छि् । गोनिन्द्दबिादरु मल्ल गोठालेको पल्लोघरको
झ्याल (नि.सं २०१६)-बाट आरम्भ भएको मिोिैज्ञानिक यथाथििादलाई निजयमल्ल, निपी कोइराला, ताररणीप्रसदा
कोइराला, पाररजात, भिािी नभक्षु, द लतनिक्रम निष्ट आनदले स्थानपत गरे को पाइन्द्छ । यसकालपनछ अनस्तत्ििादी
धारामा पाररजात, निपी कोइराला, सरूभक्त आनदले अनि बढाएका छि् । मानिसको निसङ्गत जीििको प्रस्तनु त,
जन्द्म-मृत्यक
ु ो कुण्ठा, सन्द्त्रास अनि स्िैरकल्पिा तथा चेतिाप्रिाि शैलीको प्रयोग गरी मानिसले अनस्तत्िको खोज गिे
प्रिृनत्तलाई यसधाराकका उपन्द्यासमा स्थाि नदएको पाइन्द्छ । शन्द्ू यिाद, अनस्तत्ििाद र मिोनिश्लेषणात्मक यथाथिको
प्रस्फुटिमा यसकालका उपन्द्यासिरू के नन्द्रत देनखन्द्छि् ।
द्वन्द्द्वात्मक भ नतकिादी दशििबाट प्रेररत िुदौँ ै समाजमा िुिे असमािता, अन्द्याय, अत्याचार, शोषण-दमि तथा
सामानजक निभेदलाई आलोचिा गदै समाितालाई स्थापिा गििपु दिछ भन्द्िे भािका उपन्द्यासलेखिको ििीि पररपाटी
आरम्भ भएपनछ िेपाली उपन्द्यास लेखिमा प्रगनतिादी धारा नभनत्रएको मानिन्द्छ । डी.पी अनधकारी, पाररजात, खगेन्द्र
सङ्ग्र ला, मोदिाथ प्रनित, रमेश निकल,ऋनषराज बराल, िरर खिाल प्रभृनतका उपन्द्यासमा यस प्रिृनतको सफल
नििािि भएको छ । यसै कालदेनख प्रयोगिादी उपन्द्यासलेखिमा पनि िेपाली उपन्द्यासकारिरू प्रिृत्त देनखन्द्छि् ।
ध्रिु चन्द्र ग तम, पाररजात, ओनकउयामा ग्िाइि, अजििु निर ला, असीत राई, के .बी. िेपाली, मजजल
ु , कृ ष्णनसंि
मोक्ताि, शरद क्षेत्री, परशु प्रधाि, िन्द्द िाङ्नखम, भिािी नभक्ष,ु गप्तु प्रधाि, रामलाल अनधकारी, समीरण छे त्री
नप्रयदशी, िकि योजजि, िारायण िाग्ले आनदले प्रयोगिादी उपन्द्यासलेखिमा कलम चलाएका देनखन्द्छि् । यसैकालमा
सयं क्त
ु लेखिमा पनि उपन्द्यास लेनखको थािा लाग्दछ । जस्तै दसजिा लेखकको सामनु िक उपन्द्यास ‘आकाश
हिर्ाहजि छ’ (नि.सं २०३१), तेह्रजिा लेखकको ‘अििार हिघटन’ (नि.सं २०४०) जस्ता उपन्द्यास पनि यसै
कालमा देनखए ।

५. नेपाली नाटकको आधुहनककाल
आधनु िक िेपाली िाटकमा िाट्य सम्राटको उपानधले सश
ु ोनभत बालकृ ष्ण समका िाटकले निनशष्ट स्थाि
ओगटेको पाइन्द्छ । राणाकालीि दरिाररया िाटक परम्पराबाट प्रेररत
समले िेपाली िाटकलाई निनशष्ट उचाइौँमा ल्याएर पयािप्त म नलकता र निनिधता प्रदाि गरे को पाइन्द्छ । उिको मुटुको
व्यथा (नि.सं १९८६) बाट िेपाली िाटकमा आधनु िक कालको आरम्भ भएको मानिन्द्छ । यस अनिसम्मका िाटकमा
अरबी, फारसी नतलस्मी तथा जाससु ी प्रिृनत्त प्रमख
ु रूपमा रिेका िाटकको प्रस्तनु तको प्रधािता नथयो भिे उिको यस
िाटकमा पयािप्त म नलकता तथा सामानजकतालाई समले नििािि गरे का छि् । यसथि यो प्रथम आधनु िक िाटकका
रूपमा स्थानपत िुि सके को िो । यसैबाट नियोगान्द्त िाट्यलेखि पनि नभनत्रएको िो । समलाई पद्यात्मक, गद्यात्मक,
दख
ु ान्द्त, सामानजक, प रानणक, ऐनतिानसक सबै नकनसमका िाट्यप्रिृनत्तयक्त
ु िाटक लेख्िे सफल
ु ान्द्त, सख
िाटककारको िेय जाौँदछ । संयोगात्मक र नियोगात्मक दिु ै नकनसमका िाटक लेखिमा प्रिृत्त बालकृ ष्ण समका

िाटकमा भाषागत चमत्काररता तथा िैचाररक उचाइौँ पाइन्द्छ भिे ब नद्धकता तथा आधनु िकताको पयािप्त छाप पनि
पाइन्द्छ ।
िेपाली सानित्यमा एकाङ्की िाट्यपरम्परालाई स्थानपत गिे समले सामानजक यथाथिको नचत्रण गदाि उिी
िारीको खस्कौँ दो सामानजक नस्थनतप्रनत निशेष संिदे िशील भएको प्रष्ट देनखन्द्छ । तर उिका िाटकमा प्रयक्त
ु
िारीपात्रिरू नपनडत छि,् सामानजक-धानमिक-सांस्कृ नतक तथा आनथिक शोषणमा परे का यस्ता िारीिरू सदैि
आदशोन्द्मख
ु यथाथििादी छि् । उिीिरू निरोिको स्िर उराल्ि सक्दैिि् बरू सििशीला बिेर आफ्िा सत्कमिद्वारा िै
निनजत बिेका छि् भिे कतै नपनडता पनि । यसथि बालकृ ष्ण समले िारीप्रनत संिदे िशील बिेर समस्यामल
ू क िाट्य
नसजििा गरे का छि् भन्द्ि सनकन्द्छ । कालान्द्तरमा गोपालप्रसाद ररमालको मसाि िाटकमा आएर मात्रै िारीले आफूमानथ
भएको अन्द्याय, अत्याचारप्रनत निरोि गदै स्िनिणिय गिे जमको गरे को भेनटन्द्छ
समनसतै िेपाली सानित्यको रोमानन्द्टककालमा भीमनिनध नतिारी, गोपालप्रसाद ररमाल, गोनिन्द्दबिादरु मल्ल
गोठाले, लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाले िेपाली निबन्द्धको निकासमा निनशष्ट योगदाि नदएको पाइन्द्छ । समका िाटकमा
पिू ीय र पािात्य दिु ै िाट्य शैलीलाई आत्मसात् गररएको पाइन्द्छ भिे संरचिागत निनिधता, ऐनतिानसक, प रानणक
निषय िस्तल
ु ाई आधाररत तल्ु याएर अनि समस्यामल
ू क, सामानजक आनद सबै नकनसमका िाटक लेनखएको पाइन्द्छ । ।
बालकृ ष्ण समका िाटकमा पाइिे पयािप्त तकि , निचार, नचन्द्ति र ब नद्धकताको प्रधािता अनि पद्यात्मक- अलङ्कृ त
शैलीलाई छोडेर स्िभािोनक्तपूणि गद्यशैलीमा सामान्द्य संिादलाई सरलस सरस रूपमा प्रस्तनु त नदिे कायि भीमनिनध
नतिारीले गरे का छि् । उिका िाटकमा यथाथिको सिज र सबु ोध नििािि भएका कारण यी सामानजक यथाथििादी
िाट्यलेखिमा सफल मानिन्द्छि् । यसकालमा लेनखएका िाटकमा देशप्रेम, मािितािादी स्िर, आदशि र िैनतकताको
सन्द्दश
े , शद्ध
ु र मीठो िेपाली भाषाको प्रयोग पाइन्द्छ ।
गोपाल प्रसाद ररमालले ईलसेिद्वारा प्रनतपानदत समस्यामल
ू क पद्धनतलाई िेपाली िाट्यजगतमा नभत्र्याएको मानिन्द्छ ।
समाजमा व्याप्त िारी शोषण, अन्द्याय आनद सामानजक समस्यालाई उजागर गदै अन्द्ततः िारीद्वारा त्यस्ता असमािता,
अन्द्यायप्रनत निरोि गिि लगाउि ररमाल सफल भएका छि् । यसैले सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै लेखरे पनि गणु ात्मकतामा
ििीि आयाम थप्िे ररमालको छुट्टै मित्त्ि रिेको छ । उिका िाटकलाई िेपाली िाटकमा सामानजक यथाथििादी धाराको
प्रिेश गराउिे िेय जाौँदछ ।
ररमालकै परम्परालाई अझ निकनसत तल्ु याउौँदै गोनिन्द्द बिादरु मल्ल गोठालेले प्रतीकात्मकता र मिोिैज्ञानिक
प्रिृनतलाई
आत्मसात् गदै िाट्यनसजििा गरे का छि् । आधनु िक िेपाली िाटकको निकासक्रमको आरनम्भक अिस्थामा
्
समाजमा व्याप्त सामानजक अन्द्धनिश्वास, रुनढ, आनदको आलोचिा गदै समस्यामल
ू कता, मिोिैज्ञानिकता आनदलाई
आधारभनू म बिाएर िाट्य परम्पराको नििािि गररएको पाइन्द्छ । िारीलाई के न्द्रमा राखेर उिीिरूको समस्या उजागर गिे
कायि पनि यिाौँ टड्कारो देखा पदिछ । ररमालकै पररपाटीमा िासु शशी, माधि भौँडारी, मिबिादरु मनु खयाका िाटक पनि

देखा परे का छि् । यसकालमा रनचएका िाटकमा सामानजक समस्याको यथाथििादी प्रस्तनु त पाइन्द्छ । यसकालमा
लेनखएका िाटकमा स्थािीय कथ्यभाषाको यथासम्भि र निश्वस्िीय प्रयोग पाइन्द्छ ।
िेपाली िाटक लेखिको पनछल्लो चरणमा गोनिन्द्द बिादरु मल्ल गोठालेको र्ुसको आगो (नि.सं २०१३)
पनछ मिोनिश्ले षणात्मक र प्रयोगिादी धारा नभनत्रएको मानिन्द्छ । यसकालमा मिोिादी प्रिृनत्तलाई गोनिन्द्द बिादरु
मल्ल, निजय मल्ल, िासु शशी, मिबिादरु मनु खया आनदले सनक्रय भइ नििािि गरे का छि् । यसकालमा चररत्रके न्द्री
िाट्यलेखिलाई मिोनिश्ले षणात्मक नसद्धान्द्तको नििािि गदै अनि बढाइएको पाइन्द्छ । यी िाटकिरू मािि मिको सक्ष्ू म
अिलोकितफि बढी उन्द्मख
ु देनखन्द्छि् भिे िारी मिका जनटल मिोिृनत्तको पनि यिाौँ नचत्रण भेनटन्द्छ । समसामनयक
जनटलतालाई निनभन्द्ि प्रनतक निम्बका माध्यमबाट प्रस्ततु गररएको पाइन्द्छ । सामानजक निकृ नत र निसङ्गनतप्रनतको
तीव्र व्यङ्ग्य गदै अनतयथाथि र मिोनिज्ञािको सफल अङ्कि पनि यस कालका िाटकमा गररएको छ ।
िेपाली सानित्यको प्रयोगकालमा िाटकमा पनि निनिध प्रयोग भए । एकानतर आधनु िक समयको व्यस्तताले
गदाि भिे अकािनतर चलनचत्रको निकास र व्यापकताले गदाि िाटकिरू रङ्गमजचको अनभिय-दृश्य-िव्यको
पररपाटीबाट पस्ु तकका रूपमा सानित्य निधाका रूपमा पठिसामग्रीका रूपमा खनु म्चि पग्ु यो । थोरै पात्र, थोरै दृश्य, थोरै
अङ्क र थोरै िटिामा आधाररत भएर आयामको लितु ालाई आफ्िा निशेषताका रूपमा अनभव्यनक्त नदि थाले ।
यसकालमा ध्रिु चन्द्र ग तमको त्यो एउटा कुरा नि सं. २०३० मा प्रकानशत भएपनछ प्रयोगिादी िाटकलेखि आरम्भ
भएको मानिन्द्छ । यसपनछ निजय मल्ल, िासु शनश, ध्रिु चन्द्र ग तम, जी.नछररङ, नशिकुमार राई, मिबिादरु मनु खया,
लीलबिादरु छे त्री, रामलाल अनधकारी, निरे न्द्र सलु बा, आर.पी लामा प्रभृनतले ििीि प्रयोग गरी िाट्यलेखिमा अग्रसर
भएको पाइन्द्छ । यसकालमा अनस्तत्ििादी, अनतयथाथििादी, निसङ्गनतिादी, प्रतीकिादी नचन्द्तिलाई आधार मािेर
िाटक लेखितफि उन्द्मख
ु भएका िाटककारिरूले अमतू ि निषयलाई प्रकट गिि सत्रू र सङ्के तको माध्यमबाट प्रस्तनु त
नदएका छि् ।
यसकालमा निजय मल्ल मिोनिश्लेषणात्मक िाट्यलेखिमा प्रिृत्त बिेका छि् । समाजिादी निचारलाई उिका
िाटकमा प्रिय नदएको पाइन्द्छ । यसैकालमा अनस्तत्ििादी, निसङ्गनत िादी र ब नद्धकतािादी प्रयोगलाई पनि
नभत्र्याउिे िेय उिैलाई नदइन्द्छ । िासु शशीका िाटकमा ररमालकै प्रिृनत्तले निकास पाएको बोध िुदौँ छ । यसकालमा
रनचएका िाटकमा मिोनिकार, य ि कुण्ठा, अनस्तत्िको सङ्कट, निसङ्गनतबोधको त्रासद नचत्राङ्कि आनद
िेपालबाट लेनखएका िाटकको िाट्यगत िैनशष्य मानिन्द्छ भिे भारतबाट रनचएका िाटक सामानजक समस्या, रूनढ,
अन्द्धनिश्वास, सामानजक-सांस्कृ नतक सङ्कट आनदको प्रस्फुटिमै के नन्द्रत देनखन्द्छि् । । मिबिादरु मनु खयाका िाटकमा
यी कुराको नििािि सफल भएको थािा लाग्दछ । एकानतर अमतू ि निषयको सत्रू ात्मक प्रस्तनु त पाइि् भिे अकािनतर निम्ब
र प्रतीकिरूको कलात्मक प्रस्तनु तले गदाि िाटकमा मिोिाररताको निकास भएको छ । परमपरागत िाट्यशैलीको त्याग
गरी आधनु िक िाट्यशैली िरण गररएका यसकालका िाटकमा सक्ष्ू म कथािस्तक
ु ो प्रयोग, स्िैर कल्पिाको प्रयोग र
चेतिप्रिाि शैलीको प्रयोगले गदाि बेग्लै रूपमा प्रस्तनु त नदइएको देनखन्द्छ । यसै कालमा सडक िाटक, रे नडयो रूपक,

निज्ञाि िाटक जस्ता ििीि प्रयोग पनि आरम्भ भयो । िेपाली िाटकको निकासमा अनििाश िेष्ठ, मोििराज शमाि,
गोपाल पराजल
ु ी, सरुभक्त, ििण मक
ु ारुङ, िेदकुमारी न्द्य पािे, अशेष मल्ल प्रभृनतको पनि निशेष योगदाि रिेको छ ।
भारतबाट िेपाली एकाङ्की लेखिमा सनक्रय िामिरूमा असीत राई, आई.के नसंि, एच.बी राई, नकताबनसंि
राई, कुमार निनसङ, कृ ष्णभक्त खड्का, गिनु संि गरुु ङ, जस योन्द्जि प्यासी, जगत् छे त्री, जी.नछररङ, टङ्क शमाि,
टीकाराम शमाि, पक
ु ार गरुु ङ, प्रकाश कोनिद, भनिलाल लानमछािे, मिबिादरु गरुु ङ, रामलाल अनधकारी, रानधका
राया, मिबिाटुदरु मनु खया, मोिि निष्ट, लीलबिादरु छे त्री, नशिकुमार राई, समीरण छे त्री नप्रयदशी, सािभु ाई शमाि,
िररभक्त कटुिाल आनद प्रमख
ु िुि् । भारतबाट लेनखएका िाटकिरूले भारतीय भनू ममा िेपाली सानित्यको िीिृनद्द गिि
मित्त्िपणू ि भनू मका नििािि गरे को थािा पाइन्द्छ ।

६. नेपाली हनबन्धको आधुहनककाल
िेपाली सानित्यमा निबन्द्ध लेखि आधनु िक निधा िो । यद्यनप यसको जरो के लाउौँदै जाौँदा यसको प्रारनम्भक
अिस्था माध्यनमककालमै देखा पिि थालेको पाइन्द्छ । शारदाको प्रकासि िुि थालेकै िषि बालकृ ष्ण समको बदाििामा
नसकार निबन्द्ध यसैमा प्रकानशत भयो । यसैबाटा आधनु िक िस्तपु रक निबन्द्ध लेखि परम्परा िेपाली सानित्यमा
थानलको भनिन्द्छ । यसपनछ लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको निबन्द्ध आषाढको पन्द्ध्र शारदामा प्रकानशत िुदौँ छ । निबन्द्धको
प्रमख
ु निशेषता आत्मपरकतालाई मान्द्िे िो भिे यसैलाई आधनु िक निबन्द्धको प्रनतनिनध भिेर मान्द्िपु िे िुन्द्छ ।
त्यसपिात् निनभन्द्ि समयमा देिकोटाले लेखक
े ा निबन्द्धको सौँगालो लक्ष्मी निबन्द्ध सङ्ग्रि र दानडमको रूखिेर
सङ्ग्रिमा सङ्कनलत छि् । देिकोटाकै निबन्द्ध पररपानटलाई पछ्याउौँदै हृदयचन्द्र नसंिले पाौँचिटा निबन्द्ध सङ्ग्रि इस्िी
१९६० सम्ममा प्रकानशत गराए । यसैकालमा यदिु ाथ खिाल, बदरीिाथ भट्टराई, भीमनिनध नतिारीले स्िच्छन्द्दतािादी
निबन्द्धलेखिलाई अनि बढाएका िुि् भिे हृदयचन्द्रनसिं प्रधाि, श्यामप्रसाद शमाि, अच्छा राई रनसक, आिन्द्ददेि भट्ट
आनदले यथाथििादी निबन्द्ध लेखिलाई पृष्ठपोषण गरे का छि् ।
िेपाली सानित्यमा नि.सं १९९१ देनख नि.सं २००२ सम्मका निबन्द्धमा आदशििादी र स्िच्छन्द्दतािादी
प्रिृनत्तको प्रबलता देनखन्द्छ । नि.सं २००३ देनख नि.सं.२०२० सम्मका निबन्द्धमा आदशििादी, स्िच्छन्द्दतािादी र
यथाथििादी प्रिृनत्त भेनटन्द्छ भिे नि.सं २०२० देनख िालसम्मका निबन्द्धमा निनिध प्रयोग भएको पाइन्द्छ । यसकालमा
प्रगनतिादी, िाौँस्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्द्धलेखि, यात्रा अिभु नू त समेनटएका निबन्द्ध, आनद पनि लेनखौँदै आएको छ ।
एकानतर आत्मशैलीप्रधाि निबन्द्ध लेनखएको पाइन्द्छ भिे अकािनतर प्रबन्द्धलेखिमा पनि निबन्द्धकारको ध्यािाकषिण र
चासो बढ्दो देनखन्द्छ ।
िेपाली सानित्यमा पारसमनण प्रधािको हटपनटापन (नि.सं १९६९), रोचक संस्मरण (नि.सं १९६९),
क्िाँटी (नि.सं १९७२), काठे झाक्री (नि.सं १९७४) जस्ता सङ्ग्रिमा सङ्ग्रनित निबन्द्धले िेपाली निबन्द्धलेखिलाई
पोषण गरे को पाइन्द्छ । यसपनछ रामकृ ष्ण शमाि, िीधर खिाल, रामकृ ष्ण शमाि, चडू ािाथ भट्टराई, अच्छा राई रनसक,
के शिराज नपौँडाली, भैरि अयािल, रामकुमार पाौँडे, मोििराज शमाि, सािभु ाई शमाि आनदले रोमानन्द्टक कालीि
निबन्द्धलेखिमा निशेष योगदाि नदका छि् । यसैकालमा लेनखएका निबन्द्धलाई प्रबन्द्ध र निबन्द्ध दईु निधामा छुट्याएर
पनि अध्ययि गररिे परम्परा थानलएको छ । प्रबन्द्ध भिेर िस्तपु रक लेखिलाई मानिन्द्छ भिे आत्मपरक निबन्द्धलाई
निबन्द्ध भनिि थानलएको छ ।

कालान्द्तरमा िेपाली सानित्यमा ब नद्धकता र िैज्ञानिक नचन्द्तिको प्रयोग गरे र निबन्द्ध लेनखि थानलयो ।
िास्तिमा िेपाली सानित्यको प्रयोगकालीि अिस्थामा सानित्यका सबै निधामा ििीि प्रयोग गिि थानलएको पाइन्द्छ ।
यस प्रिृनत्तबाट निबन्द्ध पनि प्रभानित भयो । यसैकारण देिकोटाद्वारा आधनु िक िेपाली निबन्द्ध लेखिको थालिीमै
नचन्द्ति प्रधािता, भािात्मक उचाई, शैलीगत ििीिता प्रयोग गरे र उत्कृ ष्ट निबन्द्ध र प्रबन्द्ध लेखि थानलएको िो ।
यसैलाई अझ अग्रगनत नदिमा शङ्कर लानमछािे, रामलाल अनधकारी, तािा शमाि, बालकृ ष्ण पोखरे ल, मोििराज
शमाि, िासदु िे नत्रपाठी, राममनण ररसाल, राजिारायण प्रधाि, भैरि अयािल, सािभु ाइ शमाि, प्रेम थापा, इन्द्रबिादरु राई,
गोकुल नसन्द्िा, कृ ष्णप्रसाद ज्ञिालीको योगदािद्वारा पनिलो चरणको आधनु िक निबन्द्ध लेखि फस्टाएको पाइन्द्छ ।
िेपाली निबन्द्धको निकास परम्पराको एउटा नकिार लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा िुि् भिे अको नकिार शङ्कर
लानमछािे िुि् भन्द्िे भिाइ पाइन्द्छ । लानमछािेले िेपाली गद्यमा अमतू ि नचन्द्तिको प्रथम प्रयोग गरे का छि् । छोटो,
छररतो िाक्यमा रनचएका उिका निबन्द्धमा बिुआयानमक नचन्द्तिका साथै अि पचाररक र आकषिक शैलीमा गम्भीर,
असाधारण निषय िस्तक
ु ो प्रस्तनु त सिज बिेको िुन्द्छ । यसैले उिका निचार र शैली दिु ै अिपु म रिेका निबन्द्धले
िेपाली सानित्यमा ििीिता ल्याएको पाइन्द्छ ।
इन्द्रबिादरु राई अकाि एकजिा प्रयोगिादी निबन्द्धलेखिमा उन्द्मख
ु निबन्द्धकार िुि् । उिका निबन्द्धिरूमा
भािमय भाषामा ब नद्धकतापणू ि निचारको प्रस्फोटि पाइन्द्छ । नचन्द्तिप्रधाि र प्रयोगात्मक निबन्द्धलेखिमा प्रिृत्त
कृ ष्णचन्द्र नसिं प्रधािका निबन्द्धमा निनिध निषय िस्तक
ु ो उठाि पाइन्द्छ भिे तािा शमािले िास्यात्मकतालाई आफ्िो
शैलीगत िैनशष्ट्यका रूपमा प्रस्तनु त नदएका छि् । उिका भाषामा झराि शलदले ि लोपि ल्याएको पाइन्द्छ ।
रामलाल अनधकारीको भानषक निशेषता भिेको स्पष्टिानदता, दानजिनलङ्गे झरोपि, अनि गफाडी नटप्पणी िो ।
उिका निबन्द्धले सरल, सिज र बोधगम्य निषयिस्तुलाई टेबल
ु गफका शैलीमा अगाडी बढाएको अिभु ि िुदौँ छ ।
यसकालमा तीव्र व्यङ्ग्यात्मक निबन्द्धलेखिमा पाररजात, रमेश निकल, कृ ष्णचन्द्रनसंि प्रधाि, बालमक
ु ु न्द्द
देि पाण्डे, तािा शमाि, जिकलाल शमाि, गोनिन्द्द भट्ट, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, निमोिी व्यास, राजेन्द्र सिु दे ी, मजजल
ु
राल्फा, राजि, माधिप्रसाद पोखरे ल, सधु ा नत्रपाठी, भीष्म उप्रेती, यिु राज ियाौँिरे , झमक निनमरे जस्ता सानित्यकारको
कलम सनक्रय रिेको पाइन्द्छ । समाजमा व्याप्त निसङ्गनत, निकृ नत, राजिैनतक सामानजक निरुप आनदको नचत्रणलाई
निबन्द्धात्मक तन्द्तमु ा बिु ेर तीव्र व्यङ्ग्यात्मक अनभव्यनक्त नदि यी निबन्द्धिरू सक्षम र सफल देनखन्द्छि् । यसै
प्रिृनत्तलाई निरन्द्तरता नदौँदै िेपाली निबन्द्धको निकासमा मित्त्िपणू ि योगदाि नदि यसपनछ देखापरे का मिजु बाबु नमि,
मोिि दिु ाल, मोिि नसट ला, िरे न्द्रराज प्रसाई, निमल निभा, निमोिी व्यास, ध्रिु मनधकमी, मधसु दू ि नगरी, रोचक
निनमरे गोनिन्द्दराज भट्टराई आनद उल्लेखयोग्य देनखन्द्छि् ।
यसकालमा लोक सांस्कृ नतक निषयिस्तुलाई निबन्द्धमा नभत्र्याउिे कायि एम एम गरुु ङले गरे का छि् ।
यसकालमा सनक्रय अन्द्य निबन्द्धकारमध्ये नकशोर िेपाल, नडल्लीराम नतमनसिा, कृ ष्णप्रसाद ज्ञिाली, कमला
सास्ं कृ त्यायि, ईश्वर बल्लभ, िगेन्द्र शमाि, गणेशलाल सलु बा आनद िुि् ।
िास्यव्यङ्ग्यात्मक निबन्द्धको पनि एउटा सदु ीिि परम्परा िेपाली निबन्द्धलेखिमा पाइन्द्छ । यस प्रिृनत्तमा रिेर
कलम चलाउिेिरूमा भैरि अयािल, रामकुमार पाण्डे, चोलेश्वर शमाि, लोके न्द्रबिादरु चन्द्द, मक
ु ु न्द्द आचायि, िोम सिु दे ी,

िरर खिाल, िरिाथ लइु टौँ ेल, रमेश खकुरे ल, खगेन्द्र सङ्ग्र ला, रूर खरे ल, भरतराज पन्द्त, निष्णु प्रभात, डम्बर बस्िेत,
चडू ामनण रे ग्मी आनद िुि् ।

७. नेपाली समालोचनाको आधुहनककाल
िेपाली सानित्यालोचिा परम्परामा प्रशसं ामल
ू क, गणु ािगािपणू ि र भािात्मक समीक्षाको सट्टा कृ नतपरक,
निश्लेषणात्मक र गणु दोष नििेचिापरक रूपमा ििीि समालोचिाको प्रिेश भएपनछ िेपाली समालोचिामा
आधनु िकताको प्रिेश भएको मानिन्द्छ । िेपाली सानित्यमा आधनु िक समालोचिाको निकास परम्परालाई चार चरणमा
निभक्त गरे र अध्ययि गररएको पाइन्द्छ –





प्रथम चरण – नि.सं १९४८-१९९८
नद्वतीय चरण – माध्यनमककाल- नि.सं १९९९-२००६
तृतीय चरण – नि.सं २००७-२०२४
चतथु ि चरण – नि.सं २०२५ देनख यता ।

प्रथम चरणका आरम्भमा रामकृ ष्ण शमाि, हृदयचन्द्रनसंि प्रधाि, बाबरु ाम आचायि, यदिु ाथ खिाल, बालचन्द्र
शमाि, ईश्वर बराल र रत्िध्िज जोशीका समालोचिािरू निशेष उल्लेखयोग्य छि् । रामकृ ष्ण शमािको नि.सं १९४२-मा
शारदामा अङ्ग्रेजी सानित्यको प्रभाि शीषिक समालोचिा प्रकानशत भएपनछ िेपाली सानित्यको यथाथिपरक
समालोचिा र मल्ू याङ्किको थालिी भएको िो । उिीपनछ हृदयचन्द्रनसंि प्रधािका समालोचिामा सानित्यको
अध्ययि समाजको सापेक्षतामा गररएको पाइन्द्छ । बाबरु ाम आचायि मल
ू तः इनतिासकार िुि् । इनतिास नशरोमनणको
उपानधले निभनू षत आचायिले िेपाली सानित्य अध्ययिमा ऐनतिानसक र तल
ु िात्मक पद्धनतको प्रितिि गरे का िुि् ।
यदिु ाथ खिाल िास्तिमा आदशििादी, ब नद्धकतािादी तथा िीनतिादी समालोचिामा प्रिृत्त देनखन्द्छि् । उिले िेपाली
सानित्यमा समालोचिाको नसद्धान्द्त लेखिको कायि गरे र १९४६ मा समालोचिाको नसद्धान्द्त प्रकानशत गरे ।
नि.सं २००७ देनख नि.सं २०२४ सम्मको समयािनधमा सोमिाथ नसग्द्याल, बालचन्द्र शमाि, चडू ािाथ भट्टराय,
नडल्लीराम नतनम्सिा, माधिलाल कमािचायि, डीनप अनधकारी, श्यामप्रसाद शमाि, कमल दीनक्षत, सररता ढकाल,
यज्ञराज सत्याल, आिन्द्ददेि भट्टका समालोचिाले निशेष छाप छोडेको थािा लाग्दछ ।
ईश्वर बराल एकजिा सफल सम्पादकका रूपमा प्रनसद्ध छि् । उिका निनभन्द्ि समालोचिात्मक समीक्षािरू
तथा भनू मकामा पनि समालोचिात्मक अनभव्यनक्त प्रकानशत छि् । संस्कृ त र निन्द्दी काव्यशास्त्रलाई आधार बिाएर
गररएका अध्ययिकै आधारमा रचिा गररएका रत्िध्िज जोशीका समालोचिामा सोझो, स्पष्ट र सरलभाषाको प्रयोग
गररएको पाइन्द्छ ।
मानथ उल्लेख गररएका समालोचकका समालोचिामा प्रभाििादी, बनिनििष्ठ र भािात्मक नटप्पणीमल
ू क
समालोचिाको प्रचलि रिेको देनखन्द्छ । यस कालको िैनशष्ट्य भिेको कृ नत अध्ययिलाई मल
ू के न्द्र मािेर गणु दोष दिु ै
पक्षको नििेचिाको स्िस्थ्य परम्पराको निकास िो ।

प्रयोगकालीि समालोचिामा कृ नत के नन्द्रत, िस्तपु रक, व्यििाररक र तल
ु िात्मक पद्धनतलाई बढी प्रिय
नदएको पाइन्द्छ । यसकालमा कृ ष्णचन्द्रनसिं प्रधाि, िासदु िे नत्रपाठी, इन्द्रबिादरु राई, राजिारायण प्रधाि, तािा शमाि,
दयाराम िेष्ठ सम्भि, कुमारबिादरु जोशी, के शिप्रसाद उपाध्याय, गमु ािनसंि चामनलङ, नडल्लीराम नतमनसिा,
रामलाल अनधकारी आनद समालोचकद्वारा िेपाली समालोचिाका क्षेत्रमा ििीि प्रयोगात्मक समालोचिाको आरम्भ
भयो ।
कृ ष्णचन्द्रनसिं का आरम्भकालीि समालोचिा माक्सििादी नचन्द्तिबाट प्रेररत भएका देनखन्द्छि् भिे
कालान्द्तरमा उिी समाजपरक आलोचिा गिि िै के नन्द्रत देनखए । िेपाली सानित्यमा निद्यािाररनधसम्मको अध्ययि
अध्यापिको व्यिस्था िेपाल तथा भारतका निश्वनिद्यालयमा थानलएपनछ समालोचिाका क्षेत्रमा पनि अिसु न्द्धािात्मक
समालोचिाको प्रादभू ािि देनखयो । यस्तै क्रममा िासदु िे नत्रपाठी प्रभाििादी र प्रानज्ञक समालोचकका रूपमा उदाए ।
उिीपनछ िेपाली सानित्यको कृ नतके नन्द्रत समालोचिा र उच्च अध्ययिमा प्रिृष्ठ निद्याथी तथा नशक्षकका निनम्त
प्रयोजिपरक समालोचिाको आरम्भ भएको थािा लाग्दछ ।
इन्द्रबिादरु राईले िेपाली समालोचिालाई िस्तपु रक, िैज्ञानिक र व्यििाररक रूपमा प्रस्तनु त नदए । पाठमा
निनित निचारको के नन्द्रयतालाई टपक्क नटपेर त्यसैका आधारमा कृ नतको निश्लेषण र समीक्षण गिे राईका
समालोचिामा पाठिरूबाट िै दृष्टान्द्तिरू नटनपएको िुन्द्छ । यसथि ती बढी िस्तनु िष्ठ र पत्याररला देनखन्द्छि् । उिले
सानित्यका प्रायः जम्मै निधामा समालोचिा गरे का छि् ।
माक्सििादी आलोचकका रूपमा प्रनसद्ध तािा शमािका समालोचिामा प्रनतनक्रयात्मक पररपाटीमा समालोचिा
गररएको पाइन्द्छ । के शिप्रसाद उपाध्याय मल
ू तः ऐनतिानसक, जीििीमल
ू क र काव्यशास्त्रीय दृनष्टकोण नलएर
समालोचिा गदिछि् । कुमारबिादरु जोशीको समालोचिा मख्ू यतः देिकोटाका सानित्य अध्ययिमा आधाररत
नििेचिापरक समालोचिा छि् । उिी भाििात्मक समालोचिा पद्धनतको अियु ायी लाग्दछि् । नडनल्लराम नतमनसिाका
समालोचिामा काव्यतानत्िक समीक्षाका साथै तल
ु िात्मक पद्धनत अिलम्बि गररएको पाइन्द्छ । गमु ािनसंि चामनलङले
पिू ीय र पािात्य काव्यशास्त्रका आधारमा सानित्यालोचिा गरे का छि् । रामलाल अनधकारीका समालोचिा निशेषतः
प्रभाििादी र नटप्पणीमल
ू क पररपाटीमा संरनचत छि् । यसकालमा डा. कुमार प्रधाि, डा. लक्खीदेिी सन्द्ु दास, डा.
राममनण ररसाल, गणेशलाल सलु बा, दानियल खानलङ, बालकृ ष्ण पोखरे ल, नडपी अनधकारी, गोकुल नसन्द्िा, मिािन्द्द
प डेल, जगत् छे त्री, कमल दीनक्षत आनदले पनि समालोचिाका क्षेत्रमा आफ्िा िस्ताक्षर छोडेका छि् । आधनु िक
िेपाली समालोचिाको च थो चरणमा गोनिन्द्द भट्ट, ठाकुर पराजल
ु ी, मोििराज शमाि, िासुदिे नत्रपाठी, दयाराम िेष्ठ,
भािभु क्त पोखरे ल, शरदच् न्द्र शमाि भट्टराई, मोिि निमांशु थापा, चडू ामनण बन्द्ध,ु गोपीकृ ष्ण शमाि, िासु ररमाल यात्री,
कुमारबिादरु जोशी, रामलाल अनधकारी, मरु ारीप्रसाद रे ग्मी, अनभ सिु दे ी, िटराज भट्टराई, ििश्याम कौँ डेल, राजेन्द्र
सिु दे ी, िरे न्द्र चापागाइौँ, कृ ष्ण ग तम, रनिलाल अनधकारी, ऋनषराज बराल, मोिि दिु ाल, डा. रामचन्द्र लम्साल आनद
आधनु िक समालोचिाको च थो चरणमा सनक्रय रिेका छि् ।
आधनु िक िेपाली समालोचिाको पनछल्लो चरणमा शोधपरक समालोचिा, भाषा-शैलीिैज्ञानिक
समालोचिा, रूपपरक समालोचिा, पाठपरक समालोचिा, मिोनिश्ले षणात्मक समालोचिा, बिुलतापरक

समालोचिाका साथै सैद्धानन्द्तक समालोचिाको निकास भएको पाइन्द्छ । यसकालका समालोचिामा प्रभाििादी
समालोचिा भन्द्दा निश्लेषणात्मक एिं मल्ू याङ्किात्मक समालोचिा पद्धनतको निकास भएको छ ।

८. हनष्ट्कषा
िेपाली सानित्यको आधनु िक कालमा िेपाली गद्य सानित्यमा निनिध ि ला निधािरू ि ला निशेषतासनित
देखा परे को पाइन्द्छ । िेपाली सानित्यले निश्वमा चलेका निनिध राजिैनतक, सामानजक तथा िैज्ञानिक पररितििका
फलस्िरूप आफूलाई पनि ििीि दृनष्टकोण नदएको पाइन्द्छ । यसथि यसकालका लेखकिरूले समसामनयक िैनश्वक
पररप्रेक्ष्यलाई आफ्िा रचिामा उतारे को देनखन्द्छ। िेपाली सानित्यको आधनु िक काल शारदाको प्रकाशिदेनख आरम्भ
भएको मानिन्द्छ । िास्तिमा प्रकाशिको व्यिस्था तथा निश्वमा निज्ञािको ििीि अिसु न्द्धाि आनदले गदाि शारदापनछ
थप्रु ै िेपाली पत्रपनत्रकाले पनि छानपिे व्यिस्था भयो । यसपनछ भिे ठुलो जमातमा एकै पल्ट पस्ु तकाकारमा लेखक
कनिले आफ्िा अिभु नू तलाई पर्ु याउिे जमको थानलयो । यसरी िेपाली पत्र पनत्रका तथा पस्ु तकानदको प्रकाशिले
लेखक कनििरूमा जोश, जाौँगर र सनक्रयता भरे को सत्य िो ।
यसैकालबाट परु ािा शैलीका परम्परागत लेखिबाट छुरट्टौँदै निस्तारै िैनश्वक पररप्रेक्ष्यलाई आत्मसात् गरे र
सृजिात्मक लेखिलाई अनि बढाइएको पाइन्द्छ । िेपाली सानित्यमा स्िच्छन्द्दतािादी धारा, पररस्कारिादी धारा,
प्रयोगिादी धारा, मिोनिश्लेषणिादी धारा, िारीिादी धारा िुदौँ ै समकालीिधारामा आइपग्ु दा उत्तरआधनु िक निधा
भजजिको अिशेष पनि देखापरे को पाइन्द्छ । यसरी िेदाि िेपाली सानित्यले निकै ठुलो फड्को मारे को थािा लाग्दछ ।
प्रस्ततु अध्यायमा नतिै निनिध धारा तथा उपधाराको पररचयात्मक अध्ययि प्रस्ततु भएको छ ।
नोट – भाितीय नेपाली साहित्यको इहतिासलाई अकै एकाइमा हिस्तृत चचाा गरिने भएका कािण यिााँ
हिस्तािमा चचाा गरिएको छै न । नेपाली साहित्यको श्री िृहिमा भाितबाट भएका प्रयास यिााँ प्रसङ्गिश के िी चचाा
भएका छन् । ति हिस्तृत चचाा अकै एकाइमा गरिएको छ ।

९. अभ्यास
९.१ हनबन्धात्मक प्रश्न
क. िेपाली कथाको समकालीि प्रिृनत्त के कस्ता छि?्
ख. आधनु िक िेपाली कथाका निशेषता के के िुि् ( कुिै पाौँचिटा)
ग. आधनु िक िेपाली िाटकका निशेषता प्रिृनत्त के के िुि?्
ि. िेपाली कथाको समकालीि प्रिृनत्त के कस्ता छि?्
ङ. आधनु िक िेपाली उपन्द्यासका निनिध धारा के के िुि्?
च. आधनु िक िेपाली निबन्द्धको निकासमा देखापरे का मल
ू भतू प्रिृनत्तको चचाि गिििु ोस् ।
छ. आधनु िक िेपाली िाटकमा बालकृ ष्ण समको योगदािको चचाि गिििु ोस् ।

९.२ एक शब्दमा उत्तर हदनिु ोस्
क. शारदाको प्रकाशि कनिलेबाट थानलयो ? ( उत्तर – १९९१)
ख. आयामेली सानित्यको मख
ु पत्र कुि पनत्रकालाई मानिन्द्छ ? ( उत्तर – फूल, पात, पत्कर)
ग. कथा ििरत्िका लेखकको िाम के िो ? ( उत्तर – रूपिारायण नसंि)
ि. राल्फा आन्द्दोलिको िेतत्ृ ि कसले गरे का नथए ? ( उत्तर – पाररजात)
ङ. डायमन्द्ड समशेर जङ्गबिादरु राणाको ऐनतिानसक उपन्द्यासको िाम के के िो ? ( उत्तर – सेतो बाि र बसन्द्ती)
च. कथा कुसमु मा सङ्कनलत कथािरू कसकसले लेखक
े ा िुि् ? (उत्तर - गरुु प्रसाद मैिाली, बी पी कोइराला,
बालकृ ष्ण सम र पष्ु कर शमशेर(
छ.तेह्रजिा लेखकको संयक्त
ु लेखिमा लेनखएको उपन्द्यास अितार नििटिको प्रकाशि कनिले भएको नथयो ?
(उत्तर – नि.सं २०४०)
झ. दश जिा उपन्द्यासकारको सयं क्त
ु लेखिमा आकाश निभानजत छ उपन्द्यासको प्रकाशि कनिले भएको नथयो ?
(उत्तर - नि.सं २०३१)
ञ. नसनक्कम भनू मका कुिै प्रमख
ु तीिजिा सानित्यकारको िाम लेख्ििु ोस् । ( तल
ु सी अपति, रश्मीप्रसाद आले,
पिि चामनलङ)
ट. असम पिू ािजचलका कुिै तीिजिा सानित्यकारको िाम लेख्ििु ोस् । ( िररप्रसाद गोखाि राई, िररभक्त कटुिाल,
यद्ध
ु िीर राणा)
९.३ खाली स्थान र्नािु ोस् १. अपति सानित्य सस्ं थाको स्थापिा ………मा भएको िो । (उत्तर - १५ अप्रेल, १९४७)
२. िेपाली सानित्यमा सधु पा भिेर……….., ………….., ………….लाई सम्बोधि गररन्द्छ । (उत्तर –
सयू िनिक्रम ज्ञिाली, धरणीधर कोइराला र पारसमनण प्रधाि)
३. िेपाली सानित्यमा बालकृ ष्ण समलाई ……………को उपानध प्रदाि गररएको छ । (उत्तर – िाट्य सम्राट)
४. िेपाली सानित्यमा कनि नशरोमनण भिेर …………. (उत्तर-कनि लेखिाथ प डेल)- लाई सम्बोधि गररन्द्छ ।
५. मिाकनिको उपानधद्वारा ………-लाई निभनु षत गररएको छ ।(उत्तर - लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा)
६. आयामेली सानित्यका प्रमख
ु स्तम्भका रूपमा …………, …………………………….,
…………….(इन्द्रबिादरु राई, बैरागी काईला र ईश्वर बराल)- लाई नचनिन्द्छ ।
७. राल्फा आन्द्दोलिको िेतत्ृ ि …………………………. ले गरे की िुि् । (पाररजात)
८. िेपाली सानित्यमा लोक सांस्कृ नतक निषयिस्तुलाई निबन्द्धमा नभत्र्याउिे कायि …………..ले गरे का छि् ।
(उत्तर - एम एम गरुु ङ)
९. सङ्कलि त्रय भिेर िाटकमा ………….,……………….., …………….. को अनन्द्िनत लाई भनिन्द्छ ।

(उत्तर - काल, स्थाि र कायि)
१०. िेपाली सानित्यमा आयामेली कथाकारका रूपमा …………….. लाई नचनिन्द्छ । (उत्तर- इन्द्रबिादरु राई)
९.४ क र ख अंश हमलाएर उत्तर हदनुिोस्
क
ख
ग
ि
ङ

क अंश
रामकृ ष्ण शमाि
पाररजात
लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा
बालकृ ष्ण सम
इन्द्रबिादरु राई

ख अंश
अ नचसो चह्लु ो
आ आज रनमता छ
इ नशरीषको फूल
ई अङ्ग्रेजी सानित्यको प्रभाि
उ आषाढको पन्द्ध्र

च
छ
ज
झ
ञ

कुमार िेपाल
ओनकउयामा ग्िाइि
सिु ास निनसङ
नशिकुमार राई
तल
ु सी अपति

ऊ
इ
ई
ऋ
ए

बनु द्धबङ्गारो
डाौँफेचरी
नचत्रलेखा
कोनपला
चके को पखािल

उत्तर – क-ई, ख-इ, ग-उ, ि-अ, ङ-आ, च-ए, छ-ई, ज-ऋ, झ-इ ञ-ऊ
९.४ अभ्यास प्रश्न
क. िेपाली उपन्द्यासका समसामनयक धाराका प्रमख
ु प्रिृनत्त के कस्ता छि?्
ख. आधनु िकताका मख्ु य अनभलक्षण के के िुि?्
ग. स्िच्छन्द्दतािादी धाराका मल
ू प्रिृनत्त के के िुि?्
ि. आधनु िक िेपाली कथाका निनिध धाराको चचाि गदै आयामेली आन्द्दोलिको योगदािको मल्ू याङ्कि
गिििु ोस् ।
ङ. आधनु िक िेपाली िाटकको निकासमा दानजिनलङ क्षेत्रको के कस्तो योगदाि रिेको छ ?

१०. थप अध्ययनका लाहग सन्दर्ासामग्री
असीत राई, ई.२००४, र्ारिीय नेपाली साहित्यको इहििास, दानजिनलङ : साझा पस्ु तक प्रकाशि
इन्द्रबिादरु राई, ई.२०३१, नेपाली उपन्यासका आधारिरू, दानजिनलङ
के शिप्रसाद उपाध्याय, २०५२, नाटक र रङ्गमञ्च, काठमाड ौँ : रमु प्रकाशि
के शिप्रसाद उपाध्याय, २०५९, नेपाली नाटक िथा रङ्गमञ्च, उद्भि िथा हिकास, काठमाड ौँ :

निद्याथी पस्ु तक भण्डार
ििश्याम कौँ डेल, (२०५५), नेपाली समालोचना, लनलतपुर : साझा प्रकाशि
ििश्याम िेपाल,( ई १९९४), नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, गान्द्तोक: जिपक्ष प्रकाशि
माधि प्रसाद पोखरे ल (सम्पा.), (२०७६), नेपाली साहित्यको बृिि् इहििास (दोस्रो ठे ली), लनलतपरु :
कमलमनण प्रकाशि।
तारािाथ शमाि, (२०२७), नेपाली साहित्यको इहििास, नत्रपरु े श्वर : सियोगी प्रकाशि
सृजिा शमाि, (ई.२०२०), सृजनाका समालोचना, असम: पिू ाियण प्रकाशि
दयाराम िेष्ठ र मोििराज शमाि, (२०३४), नेपाली साहित्यको संहक्षप्त इहििास, काठमाड ौँ : िेपाल
राजकीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि
दयाराम िेष्ठ, (२०५९), साहित्यको इहििास : हसद्धान्ि र सन्दर्ा, काठमाड ौँ : नत्रकोण प्रकाशि
िेपाली सानित्यकोश, (२०५५), नेपाली साहित्य, काठमाड ौँ : िेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि
पेम्पा तामाङ, (२००५), आख्यानदेहख पराख्यानसम्म, नसनक्कम : सररता
प्रतापचन्द्र प्रधाि, (२०४०), नेपाली उपन्यास, पृष्ठर्ूहम र परम्परा, दानजिनलङ : दीपा प्रकाशि
मोििराज शमाि र खगेन्द्रप्रसाद लइु टेल, (२०६३), पिू ीय र पाश्चात्य साहित्य हसद्धान्ि, काठमाड ौँ :
निद्याथी पस्ु तक भण्डार।
रामलाल अनधकारी, (ई. १९७७), नेपाली एकाङ्की यात्रा, दानजिनलङ : िेपाली सानित्य सजचनयका
लख्खीदेिी सन्द्ु दास, (२००८), समय र समीक्षणा, दानजिनलङ : श्याम ब्रदसि।

एकाइ ६
र्ारिीय आधुहनक नेपाली साहित्य
एकाइको सरं चना
१. प्रस्ताििा
२. उद्देश्य
३. पररचय
४. भारतीय िेपाली कनिता
५. भारतीय िेपाली कथा
६. भारतीय िेपाली उपन्द्यास
७. निष्कषि
८. अभ्यास प्रश्न
६.१ एक शलदमा उत्तर नदििु ोस्
६.२ खाली स्थाि भिििु ोस् ६.३ क र ख अंश नमलाएर उत्तर नदििु ोस्
९. थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री
१. प्रस्िािना
भारतमा गोखािजानतको आफ्िै म नलक सस्ं कृ नत, सस्ं कार, भाषा र सानित्य छ। प्रस्ततु अध्ययि भारतमा गोखाि
भिेर प्रनसद्ध जानतद्वारा संरनचत, संरनक्षत तथा निकास गरे को िेपाली सानित्यले िेपाली मल
ू सानित्यको प्रिधििमा के
कस्तो अिदाि नदएको छ भिेर नििङ्गम अध्ययिमा के नन्द्रत रििे छ। प्रस्ततु एकाइमा भारतीय िेपाली सानित्यका
निनिध निधामध्ये पद्य तथा आख्याि सानित्यको इनतिासलाई समेनटएको छ । आख्यािेत्तर सानित्यलाई यिाौँ
समेनटएको छै ि ।
गोखाि भिेर बनु झिे जानत के िल िेपालको गोखाि नजल्लाबाट ससं ारभरमा फै नलएका गोखािली िागररकको अथि
िनदएर निमाली खण्डमा बसोबासो गिे निश्वप्रनसद्ध एउटा सामररक जानत भिेर बझ्ु िु पदिछ । यो जानत िेपाल, भारत,
बमाि, भटु ाि जस्ता स्थािमा निशेषतः बसोबासो गदिछि् । यसका साथै उिीिरू अमेररका, अस्रेनलया, यरु ोप, नसंगापरु ,
मलेनसया प्रभृनत देशिरूमा पनि ितिमाि समयमा बसोबासो गरररिेका छि् । भारतको सन्द्दभिमा कुरा गदाि भारतीय

गोखािली जानतलाई िेपाली पनि भनिन्द्छ । िेपाली भिेर उिीिरूले बोल्िे भाषालाई पनि बझु ाइन्द्छ । यो भाषा भारतीय
संनिधािको आठ ौँ अिसु नू चमा अन्द्तभक्त
िु एउटा प्रमख
ु भारतीय भाषा िो । यसका प्रयोगकताि भारतका निनभन्द्ि स्थलमा
फै नलएका छि् । यसथि यस खण्डमा यिी ौँ भाषालाई मातृभाषा बिाएर आफ्िै नभन्द्िै निमाली सस्ं कृ नत तथा सस्ं कार मान्द्िे
भारतको एउटा जानतद्वारा निकनसत सानित्यबारे यिाौँ िेपाली सानित्यभिेर अध्ययि गररएको छ ।

२. उद्देश्य
प्रस्ततु एकाइ पनढसके पनछ निद्याथीले जान्द्िेछि् –
 भारतीय िेपाली सानित्य भिेको के िो?
 आधनु िक भारतीय िेपाली पद्य निधा
 आधनु िक भारतीय गद्य निधा
 आधनु िक भारतीय आख्याि सानित्य ।
 आधनु िक भारतीय आख्याि तथा पद्य निधाको निकासक्रमको नििङ्गम अिलोकि ।

३. पररचय
िेपाली भिेर भारतीय पररप्रेक्ष्यमा पिू क
ि ो असम- पिू ािजचल तथा बमािसम्म फै नलएको निशाल भभू ागदेनख
पनिममा राजस्थाि त उत्तरमा कनश्मर अनि दनक्षणमा कन्द्याकुमारीसम्मको भभू ागमा छररएर बसोबास गिे एउटा
निमाली जानतलाई बोध गराउौँछ। िास्तिमा िेपाली जानत निमालयिररपररका क्षेत्रबाट िै छररएका तथ्य भेनटन्द्छि।्
िेपालको पररप्रेक्ष्यमा भिे िेपाली भिेर िेपाली िागररकलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधि गररन्द्छ भिे िेपाली जानत भिेर खस
नकराती सस्ं कृ नत मान्द्िे मानिसको समदु ायलाई बनु झन्द्छ। िेपाली भभू ाग निनभन्द्ि समयमा फै लिे र खम्ु चिे क्रम जारर
नथयो। सगु ली सनन्द्धद्वारा िेपाल देशको ठूलो भभू ाग नब्रनटस भारतमा गानभएपनछ िेपाली जानतले आफूलाई भारतको
अनभन्द्ि अङ्गका रूपमा स्ितन्द्त्रतापिू ि कालबाट िै स्िीकार गरे र भारतकै समृनद्ध तथा सरु क्षाका निनम्त सदैि तत्पर
रनिआएको सििनिनदत छ।
नकला, काौँगडा, निमाचल प्रदेशका के िी भभू ाग, भाग्सु देिरादिू देनख नसनक्कम, पनिम बङ्गाल, पिू ोत्तरका
सातिटै राज्यमा प्रमख
ु रूपमा िेपाली जानतको बसोबासो पाइन्द्छ । िेपाली जानतले पररचयको सङ्कट भोग्दै आएकै
कारण उिीिरूले गोखािल्यान्द्ड आन्द्दोलि गरे र एउटा छुट्टै गोखाि बासभनू मको माग बारम्बार गरररिेका भए तापनि
ितिमाि समयसम्म उिीिरूले छुट्टै राज्य पाएका छै िि् । भारत स्ितन्द्त्र भएपनछ भारतमा निनभन्द्ि राज्य गठि िुिे क्रममा
भाषा, सस्ं कृ नत जस्ता िटकका आधारमा राज्य गठि तथा पिू गिठि भएको थािा लाग्दछ । तर भनू मनसतै भारतमा
गानभएका गोखाििरूको माग बेला बेला निसं ात्मक भएर के िी मानिसिरूले ज्याि गमु ाए तापनि अझै सम्बोधि िभएका
कारण उिीिरू एकै स्थािमा सङ्गनठत भएर बसेको पाइौँदिै । यसैले भारतका सबै राज्यमा बाक्लो-पातलो रूपमा

गोखाििरूको उपनस्थनत पाइन्द्छ । उिीिरू सिज जीििको खोज, उच्च नशक्षा, आनथिक आजिि आनदका निनम्त आफ्िा
थात थलो छोडेर अन्द्य स्थािमा गएर सङ्िषि गररबसेका देनखन्द्छि् । उिीिरू मल
ू तः सामररक जानत िुि,् यसथि भारतमा
गोखाि रे नजमेन्द्टको गठि गरी नब्रनटस भारतमै उिीिरूलाई भारतको नकल्ला र फ्रनन्द्टयर (साौँध-नसमािा) सरं क्षण गिे
प्रमख
ु दानयत्ि प्रदाि गररएको नथयो।
भारतीय िेपाली सानित्यको इनतिास के लाउौँदा नयिै नब्रनटसकालीि सेिामा भिाि भएका ररकुटे िा ररक्रुट
सेिाद्वारा सम्पोनषत तथा रनचत सानित्यबाट आरम्भमा िेपाली सानित्यको प्रारूप बन्द्दै गएको देनखन्द्छ। ििीि पररिेश,
सैन्द्य जीििका जनटलता तथा निनभन्द्ि चिु तीलाई सामिा गदै मोचािमा खनटएका नब्रटनसकालीि भारतीय सेिा िा
फ जीिरूले निनभन्द्ि सिाइ तथा लिरी सानित्यको नसजििा गरे को थािा लाग्दछ। यस्तै नचयाबारीमा िममल
ू क कायि
गिे, ििीि सडक निमािण गदाि ढोल तान्द्दै गाउिे िमगीत, खेतबारीमा काम गदाि गाइिे नकसाि जीििआधाररत
िमगीत, कोइलाखािीमा काम गदाि गाइिे गीतिरू पनि िेपाली सानित्यका आनदरूप िुि।् धमिभीरू िेपाली समाजमा
निशेष निन्द्दू तथा ब द्ध धमाििलम्बीको बािुल्यता रिेको नथयो। तर नब्रनटस साम्राज्यको स्थापिा तथा नमसिरीको
सनक्रयतामा दानजिनलङ, नसनक्कम, िागाल्यान्द्ड, नत्रपरु नसतै अन्द्य भारतीय प्रान्द्तमा पनि इसाइ धमिको प्रचार प्रसारले गदाि
िेपाली भाषी मानिसिरू पनि धमािन्द्तरण गरी इसाइ िुि थाले। यस्तै अन्द्य धमि सम्प्रदाय, गरुु आनदको प्रभािमा पनि
कालान्द्तरमा पिू ोत्तर भारतमा साइ, नशरडी, ओम शानन्द्त, जस्ता थप्रु ै धमिगरुु िरूको प्रभािमा आध्यानत्मक सानित्यको
पनि सृजिा भएको थािा लाग्दछ। िेपाली भनक्त सानित्यमा निगणिु तथा सगणु भनक्तधाराको बािुल्यता रिेको थािा
पाइन्द्छ। सगणु भनक्त सानित्यमा राम-कृ ष्ण आनदलाई आलम्बि बिाएर भजि, गीत आनद रनचएको पाइन्द्छ भिे निगणिु
सन्द्त परम्परामा जोसमनि सन्द्त तथा ज्ञािनदलदासका भजििरू निशेष चनचित छि।्
भारतीय िेपाली सानित्यको अको निषय भिेको पररचयको सङ्कट िो। पररचयको सङ्कट भोनगरिेका
भारतीय िेपालीिरूले गोखािल्यान्द्ड आन्द्दोलि भिेर आफ्िो िासभनू मका निनम्त सङ्िषि गदै निनभन्द्ि अनिश
ं ात्मक
आन्द्दोलि गरररिेका छि।् भाषा तथा जानतका आधारमा भारतमा कनतपय ििीि राज्यको निमािण भइसके को भए
तापनि गोखािलीको छुट्टै बासभनू मको माग अझै सम्बोनधत िुि सके को छै ि। तर यस्ता अनस्तत्िका सङ्कट, पररचयको
सङ्कट तथा बेला बेला निदेशी भिेर लाजछिा सििपु दािको पीडा निनभन्द्ि कनिता, कथा, उपन्द्यास, गीत आनदका
माध्यमबाट व्यक्त भएको देख्ि सनकन्द्छ। यस्तै िेपाली जानतमा जातपात, छुिाछुत, अनशक्षा, निधििता, लैङ्नगक
असमािता तथा आजचनलक सङ्कीणिताले निम्त्याएका निडम्बिालाई निषय िस्तु बिाएर लेनखएका सानित्य पनि
उपललध छि।्
िेपाली सानित्य जस्तै भारतीय िेपाली सानित्यले पनि सानिनत्यक िाद, आन्द्दोलि तथा प्रयोगका चरणिरू
पार गदै निरन्द्तर अनि बनढरिेकै छ । यसैबारे प्रस्ततु अध्यायमा यथास्थाि के िी पररचयात्मक चचाि गररिेछ ।

िेपाली सानित्यले निनिध मोड उपमोड पार गरे र िेपाली सानित्यको ितिमाि अिस्थासम्म आइपगु क
े ोछ।
यसलाई मल
ू तः प्राथनमक, माध्यनमक तथा आधनु िककालका रूपमा निभाजि गरी अध्ययि गिे गररन्द्छ । िेपाली
सानित्यमा शारदाको प्रकाशिलाई कोशे ढुङ्गोको रूपमा िेिे गररन्द्छ । माध्यनमककालीि प्रिृनत्तबाट बेग्लै प्रिृनत्तयक्त
ु
सानित्यलेखिको आरम्भ भएपनछ िेपाली सानित्यमा निनिध निधाको निकासमा तीव्रता आयो । पत्रपनत्रकाको
प्रकाशि व्यिस्था तथा निनिध प्रयोगले िेपाली सानित्यलाई अग्रगनतमा गनतमाि तल्ु याएको िो ।
िेपाली सानित्य के िल िेपालमा मात्रै िभएर निश्वभरर िै छररएर बस्िे िेपालीिरूद्वारा नसंनचत सानित्य िो ।
िेपाली भाषालाई िेपाल िनजकै रिेको नछमेकी राष्र भारतमा संनिधािद्वारा संरक्षण नदएर आठ ौँ अिसु चू ीमा अन्द्तभक्त
िु
गररएको छ । उन्द्िाइस ौँ शतालदीको आरम्भकालबाट िै िेपाली भाषालाई पठिपाठिको माध्यम रूपमा सरं क्षण
नदिपु दिछ भिेर पारसमनण प्रधािको िेतत्ृ िमा अथक प्रयास भएको थािा लाग्दछ । १९१६ -मा दानजिनलङ सरकारी िाई
स्कुलमा कलकत्ता निश्वनिद्यालयका तत्कालीि उपकुलपनत प्रो.सिािनधकारी समक्ष अन्द्य भाषा जस्तै िेपाली मातृभाषा
एउटा निषय पढ्ि पाउिपु िे माग राख्दै दश कक्षामा पनढरिेका अन्द्य साथी सनित पारसमनण प्रधािले आिेदि चढाए ।
उपकुलपनत यी निद्याथीिरूको भाषा प्रेम देखरे प्रभानित भइ िेपाली मातृभाषा नशक्षाका लानग तीििटा मािदण्ड परु ा
गििपु िे सझु ाउ नदए मािक व्याकरण, मािक शलदकोश र मािक पनत्रका । तर त्यस समय यी सबै िेपाली भाषामा
उपललध नथएिि् । तर पारसमनण प्रधािले आफ्िो म्यानरक सके पनछ पनि यस कायिका पनि यस कायिका निनम्त लानग
परे र चनन्द्रका पनत्रका १९१८ देनख प्रकानशत गराएर छिटा अङ्क कलकत्ता निश्वनिद्यालयमा पगु रे उपकुलपनतकिाौँ
पर्ु याए । यसपनछ २४ जल
ु ाई १९१८ मा िेपाली भिािकुलर म्यानरक, आइ.ए र बी.ए. मा लागु गररिे अनधसचू िा जारी
भयो ।
९ फरिरी १९१९ मा भारतका पनिलो िेपाली नशक्षकका रूपमा पारसमनण प्रधाि नियक्त
ु भए । कलकत्ता
निश्वनिद्यालयको अनधसचू िाको आधारमा कालेबुङको एसयएु मआई (स्कनटस यनु िभनसिटी नमसि इन्द्सनच्टट्यटु )-बाट
िेपाली निषयको नशक्षा पाठशालामा लागु गिे प्रक्रम थानलयो । त्यिाौँका नशक्षक पारसमनण प्रधािले अब छात्रोपयोगी
नेपाली व्याकरण लेख्ि थाले । कालान्द्तरमा बङ्गालको डाइरे क्टर अब् पनललक इन्द्स्रक्सन्द्सको अिमु ोदि सनित
म्याकनमनलयि एन्द्ड को.– बाट उक्त पस्ु तक १९२१ मा प्रकानशत भयो । पारसमनण प्रधािकै िेतत्त्ृ िमा र अथक
प्रयासस्िरूप िेपाली भाषालाई पठि पाठिको माध्यम भाषाका रूपमा मान्द्यता प्राप्त भएको थािा पाइन्द्छ । १९३५ मा
च थो िेणीसम्म िेपाली माध्यमलाई सरकारी अिमु नत प्राप्त भयो भिे १९३१ मा नमडल क्लास अथाित् छै ट ौँ िेणीसम्म
िेपाली माध्यम िुिसक्िे अिमु नतको अनधसचू िा जारी भयो । बाध्यतािश् सबै कक्षा र निषयका पाठ्यपस्ु तक लेख्िे
दानयत्ि पारसमनणले िै उठाए । म्याकनमलि कम्पिीले िै छाप्िे नजम्मा नलए । पारसमनण प्रधािले बङ्ला भाषा
माध्यमका असल पस्ु तकिरूको िेपाली भाषामा रूपान्द्तरण गरे । ती पस्ु तक िुि् – अिाथिाथ बसक
ु ो र्ूगोल पाठ,
रायच धरीको पृथ्िीको इहििास, िेमन्द्े र कुमार सेिको प्रकृहि पररचय, जे.सी. चक्रितीको अङ्क गहणि,
मासिडेिको र्ारिीय इहििास आनद । यी बािेक म नलक कृ नतका रूपमा िेपाली साहित्य र्ाग १-४, नेपाली सरल

गहणि १-४, प्राथहमक र्ूगोल र हिज्ञान आनद पनि तयार गरे । पारसमनण प्रधािले ‘हिन्दी साहित्य समाज’को
नसको गदै ‘गोखाि सानित्य समाज’को स्थापिा गदै पस्ु तकालय पनि स्थापिा गरे र िेपाली सानित्यको िीिृनद्धमा
मित्त्िपणू ि योगदाि तल्ु याएका छि् । त्यससमय प्रचनलत िाम गोखािलाई िै उिले आफ्िो सस्ं थाका िामका रूपमा
स्िीकारे को देनखन्द्छ ।
सानित्य साधिामा सनक्रय रििे पारसमनणले आफ्िा छोरा िगेन्द्रमनण प्रधािलाई द स्टुडेन्ट्स स्टान्डडा
हडक्सनेरी (इङ्नलस-िेपाली) १९४८ -मा तयार पािि लगाए । आफूले भिे सात ौँ र आठ ौँ िेणीका पाठ्यपस्ु तक
लेख्िमा व्यस्त रिे । त्यससमय उिले िेमन्द्े र कुमार सेिको प्रकृहि पररचय, बासु र लानिरीको र्ूगोल पाठ, राय
च धरीको पृथ्िीको इहििास, जे.सी चक्रितीको बीज गहणि, िल एन्द्ड स्टेििे को रेखा गहणि, जे. नफिामोरको
अङ्ग्रेज जाहिको इहििासको िेपाली रूपान्द्तरण गरे को थािा लाग्दछ ।
१ नडसम्बर १९४७, मा दानजिनलङमा मनण नप्रनन्द्टङ प्रेसको स्थापिा गरे र भाितीको प्रकाशि १९४९ देनख
आरम्भ गरे । बाह्र िषिसम्ममा यस पनत्रकाका १०८ िटा अङ्क प्रकानशत भएको थािा पाइन्द्छ । यसैको आधारमा
कलकत्ता निश्वनिद्यालयले भारत स्ितन्द्त्र भइसके को बेला १९५३ मा बङ्गालको नशक्षा निभागले म्यानरकसम्म
िेपाली माध्यम स्िीकृ त गदै अनधसचू िा जारी गरे पनछ िेपाली भाषामा भारतमा पठि पाठि कक्षा दशसम्म स्िीकृ नत
प्राप्त भयो ।
काशीमा अिनस्थत निन्द्दू निश्वनिद्यालय र निन्द्दू राष्र (िेपाल) माझ सम्झ ताको माध्यमले तत्कालीि राणा
शासकिरूले िेपाली नशक्षक कानिनिनिलाई नदिे प्रबन्द्ध ई. १९४३ मा गरे । यसरी १९४३ देनख काशी निन्द्दू
निश्वनिद्यालयमा िेपाली निषयमा स्िातक स्तरमा पढाइि थानलएको बनु झन्द्छ । स्ितन्द्त्रतापिू ि िेपाली निषयलाई यिाौँ
निदेशी भाषा निभागमा रानखएको नथयो भिे स्ितन्द्त्रोत्तरकालदेनख भारतीय भाषा निभागमा िेपाली निषय रानखएको
थािा लाग्दछ । अन्द्य भारतीय भाषानसतै िेपाली भाषाले पनि निद्यालयदेनख निश्वनिद्यालसम्म पठि पाठिका रूपमा
स्िीकृ नत र मान्द्यता पाएपिात् िेपाली सानित्यले पनि ििीि गनत र मोड उपमोड नलएको थािा लाग्दछ ।
िेपाली भाषाले टङ्कण यगु मा प्रिेश गरे र मरु ण तथा छापाखािामा प्रिेश पाएपनछ निनभन्द्ि पत्रपनत्रकामा
आफ्िा लेख छपाउिे उद्देश्यले िेपाली सानित्यकारिरूलाई अझ ि स्याएको िो । फलस्िरूप निनभन्द्ि पत्रपनत्रकाले
अङ्क तथा निशेषाङ्कका रूपमा कथा, कनिता, उपन्द्यास, आनदको पोषण गिि थालेका िुि् । भारतमा शािदा,
माधिी, चन्र, चहन्रका जस्ता पत्र पनत्रकाले माध्यनमककालीि कनि-लेखकलाई आधनु िकताको जग बसाउि र
सङ्क्रमणकालबाट आधनु िकतानतर अग्रसर िुि निशेष प्रेररत गरे को िो ।

४. र्ारिीय नेपाली कहििा
दानजिनलङमा ज्ञािनदल दासका झ्याउरे र्जन, टुङ्ना र्जन, के िी हनगाण
ु र्जनिरू अहन उदय लिरी
(१८७७) आनदले भनक्तधाराको निगणिु भनक्तसानित्यको पोषण गरे को पाइन्द्छ । उिैद्वारा प्रनतपानदत जोसमिी सम्प्रदायमा
कालान्द्तरमा थप्रु ै सन्द्त कनििरूको आनिभािि भएको पाइन्द्छ । जसमध्ये बबगिु ी गरू
ु ङ एक िुि् ।
सिाई र लिरीकाव्यको रचिा भारतीय िेपाली सानित्यको म नलकताको एउटा निशेष स्रोत िो । भारतभनू ममा
आजचनलक कनिता शैलीमा सिाई लिरीलाई झ्याउरे मा रचिा गररिे गररएको पाइन्द्छ । भारतीय धमि र अध्यात्मलाई
सिाइको माध्यमबाट कृ ष्णलाल िेिारले लक्ष्मी धमा सम्िाद, ज्ञािनदल दासले उदय लिरी, बिगिु ी गरुु ङको
ब्रह्मित्त्िको सिाई (ई. १९९३), सरु िीर गरुु ङको र्हक्तको सिाई आनदबाट धमि, अध्यात्म र परमात्माको
आराधिाका माध्यम बिाएको पाइन्द्छ । भारतका क्षेत्र निशेषलाई आधार तल्ु याएका सिाइ तथा लिरी सानित्यले पनि
तत्कालीि भारतमा गोखािली जानतको बसोबासोबारे अनि तत्कालीि प्राकृ नतक आपदा र यद्ध
ु को िणििलाई पनि
अनभव्यनक्त नदइएको पाइन्द्छ । तल
ु ाचि आलेको मनीपुकाा लडाहञको सिाई (ई. १८९३), धििीर भौँडारीको
अब्बर पिाडको सिाई (ई. १८९४), र्ैंचालाको सिाई (पनिलो भाग : ई. १८९७), आत्माराम मगरको
र्ैंचालाको सिाई (दोस्रो भाग : ई. १९०५), डाकमाि राईको दाजालीङ्गका पैराको सिाई (ई. १८९९), नदलनु संि
राईको नि.सं १९५६ सालको पैह्राको सिाई (ई. १९००) कृ ष्णबिादरु उदासको अछामको सिाई (ई. १९०८),
गजिीर रािाको नागाहिल्सको सिाई (ई. १९१३), लालबिादरु आउौँमानसको र्ोटको लडाईको सिाई, अनि
कृ ष्णप्रसाद रे ग्मीको हिरि लिरी (ई १९०४), िृषध्िजनसंिको अमृि लिरी (ई. १९११), रत्ििारायण प्रधािको
प्रेमलिरी (ई. १९१३), बलबिादरु सारु मगर प्रभृनत्त आठ जिा लोक प्रनतभािरूको आनन्द लिरी (आठ भाग, ई.
१९१३-१६), बेिामी कथके को मदन लिरी, गङ्गाप्रसाद बैदार र नदलबिादरु सरदारको सिलेखिमा प्रकानशत
धामीको सिाई (१९३७) आनद सिाई र लिरी काव्यले भारतीय िेपाली सानित्यको आरम्भकालमा निशेष मित्त्ि
राखेको पाइन्द्छ । िाजीरमाि राईको मीठा मीठा नेपाली गीि सङ्ग्रि (ई. १९००) लाई िेपाली सानित्यमा निशेष
माि प्रदाि गररएको छ ।
िेपाली कनिताको आरम्भकालमा के िी पनत्रकाले निशेष मित्त्ि राख्दछि् । मनणनसिं गरुु ङको पनत्रका गोर्ाा
सेिक (१९३४) भारतीय िेपाली सानित्यको उत्थािमा ऐनतिानसक मित्त्िको पनत्रका िो । १९४० देनख कनितामा
देशप्रेम र चररत्रोत्थािका चचाि भएका देनखन्द्छि् भिे भारतको स्ितन्द्त्रताले ल्याएको उन्द्मक्त
ु िातािरणनसतै १९४८
देनख िरनसिं थापाको हिमाहर पनत्रकाको प्रकाशि, १९५० बाट हबन्दक
ु ो प्रकाशि अनि १९६० पनछ ब्रह्मपत्रु र प्रभात
अनि १९७० बाट िाम्रो ध्िहन पनत्रकाको प्रकाशिले िेपाली कनितालाई उििरता प्रदाि गरे को पाइन्द्छ ।
िेपाली कनितामा कनि लेखिाथ प डेलको उदय भएपनछ िेपाली कनिताले प्राथनमक कालीि िीर तथा
भनक्तधारा अनि माध्यनमककालीि प्रमख
ु प्रिृनत्त शृङ्गाररक कनिताबाट पररष्कारिादी धारमा प्रिेश गरायो । यसैलाई

िेपाली कनितामा आधनु िकता नभत्र्याउिे पदक्षेप पनि मानिन्द्छ । पारसमनण प्रधािको िेतत्त्ृ िमा दानजिनलङबाट प्रकानशत
चहन्रका पनत्रकाका ६ अङ्कमा पनि कनितािरू प्रकानशत भएका पाइन्द्छि् । यसकै उपज कनि धरणीधर कोइरालाका
जातीय चेतिाका कनितािरू पनि िुि् ।
लेखिाथ प डेलकै समकालीि कनि धरणीधर कोइरालाको उदय भारतीय िेपाली कनितामा निशेष
उल्लेखिीय मानिन्द्छ । उिको नैिेद्य (ई १९२०) कनिता सङ्ग्रि चनचित छ । उिका अन्द्य प्रकानशत काव्य रचिा िुि् –
स्पन्दन (१९४७), नेपाल मञ्जरी आनद । उिले िेपाली जानतलाई जातीय जागरणका निनम्त आह्वाि गदै उद्बोधन
(जाग जाग अब जाग ि जाग) भन्द्िे जस्ता कनिताका माध्यमबाट जातीय जागरणको आह्वाि गरे का छि् । दानजिनलङमा
जानत, भाषा तथा िेपाली सानित्यका निनम्त मररमेट्िे सधु पामध्ये नयिी एक िुि् । उिका अन्द्य साथी पारसमनण प्रधाि
तथा सयू िनिक्रम ज्ञिालीको िेतत्त्ृ िमा त्यस समय दानजिनलङमा जातीय जागरणको उद्बोधि गराउिे कायि भएको िो ।
पररष्कारिादी आन्द्दोलिले िेपाली कनिताको ओज तथा पररष्करणप्रनत चासो देखाएको नथयो । उिलाई
पछ्याउौँदै मिािन्द्द सापकोटाले मन लिरी (ई. १९२६), लेखे भिे पारसमनण प्रधािका बटुलबाटुल (ई. १९५७),
जपमाला (१९७२) जस्ता कृ नत यसैकालमा देखा परे का िुि् ।
िेपालमा लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा तथा नसनद्धचरण िेष्ठद्वारा स्थानपत र पोनषत स्िच्छन्द्दतािादी – प्रगनतिादी
काव्यधारलाई पछ्याउौँदै भारतबाट पनि िीरे न्द्र, ओनकउयामा ग्िाइि, अगमनसिं नगरी, िररभक्त कटुिाल आनदका
काव्यरचिा प्रकाशमा आउि थाले । नयिमा कतै स्िच्छन्द्दतािादी, प्रगनतिादी चेतिा प्रबल देनखयो भिे कतै क्रानन्द्त,
निरोि तथा आमल
ू पररितििको स्िर पनि उनलिएको पाइन्द्छ ।
१९४७ मा भारतले स्िाधीिता पाएपनछ दानजिनलङबाट रूपिारायण नसंि र पारसमनण प्रधािको सम्पादि तथा
िगेन्द्रमनण प्रधािको प्रकाशकत्िमा भािती पनत्रका (१९४९) बाट निस्कि थालेपनछ भारतीय िेपाली कनितामा ियाौँ
िम्ु ती आरम्भ भयो । िीरे न्द्र सलु बा (िी निरे न्द्र) र दानियल खानलङ िा दाि खानलङको संयक्त
ु लेखिमा एकान्ि
(१९५०) प्रकानशत भयो । यसलाई दानजिनलङे कनिताको माइलखट्टु ी मानिन्द्छ । दानियलका कनितामा रिस्यिादको
सज्ञं ा नदइएको छ । निरे न्द्र सलु बाका एकान्ि ( सिलेखि – १९५०), मेघमाला, (१९६३), स्िहणामा (१९८१),
हिस्िा (२००४) जस्ता काव्य कृ नत प्रकानशत भएका छि् ।
नसनक्कममा कनिता निधाको िडेरी बसाल्िे कायि यिाौँ स्थानपत सानिनत्यक संस्था अपतन साहित्य परिषद
(१९४७) ले गरे को थािा लाग्दछ । यसमा अगमनसिं तामाङ, पदमनसिं सलु बा, तल
ु सीबिादरु छे त्री, िबिु नछररङ
लेप्चाद्वारा आफ्िा िामको प्रथम अक्षरलाई नलएर िामाकरण गरी सानित्य सेिाको थालिी भएको िो । पनछबाट
सन्द्तिीर सलु बा र रामदत्तलाल ठाकुरप्रभृनत जोनडएपनछ नसनक्कमेली कनिताले गनत नलएको िो ।

पररष्कारिादी काव्यधाराबाट िै आफ्िो काव्य यात्रा आरम्भ गिे तल
ु सी अपतिले नसनक्कमको भनू ममा
अपति सानित्य पररषद आरम्भ गरे र सानित्य सेिा गरे को थािा लाग्दछ। नयिले मृत्युशोकलाई कनिताका माध्यमबाट
व्यक्त गरे का छि् । उिको बापू िन्दना (१९५२) (भारतका राष्रनपता मिात्मा गान्द्धीको ित्यापनछ लेनखएको
काव्यरचिा िो भिे गोखाि लीगका िेता डम्बरनसिं गरुु ङको निधिमा उिले डम्बर स्मृहि भन्द्िे शीषिकको कनिता
लेखक
े ा छि् । नयिका प्रकानशत काव्यकृ नत िुि् – इन्द्रकील पुष्ट्पाञ्जली (ई १९५०, सिलेखि), सङ्कल्प (ई.
१९५४), के िोला (ई. १९५९), आँकुरा (१९६५), कला कमल (खण्डकाव्य, १९६७), अनुराग (खण्डकाव्य,
१९९० निेर आज मलाई (ई. १९७६), कणा कुन्िी (१९८८), बहु द्ध बङ्गारो (१९९२), आनद िुि् ।
भारतमा जातीय कनि भिेर माि प्रदाि गररएका अगमनसंि नगरीका खण्डकाव्य युद्ध र योद्धा िथा आँसल
ु ाई
भारतीय िेपाली सानित्यको निनशष्ट रचिा मानिन्द्छ । उिका याद (१९५५, खण्डकाव्य), आँसु (१९५६);
आत्मव्यथा (१९५९, खण्डकाव्य), जीिन-हगि (१९६०, कनिता सङ्ग्रि), युद्ध योद्धा. (१९७०, खण्डकाव्य),
जलेको प्रहिहबम्ब; रोएको प्रहिध्िहन (१९७८, कनिता सङ्ग्रि जस्ता कृ नत प्रकानशत छि् । िरे न्द्र प्रसाद कुमाईको
रोदन (खण्डकाव्य) को प्रकाशि अनि ओनकउयामा ग्िाइिको हचत्रलेखा (१९५७), र्ािसम्र्िा (१९५८),
अनाहमका (१९५८), सुनाखरी (१९७८) लाई पनि िेपाली कनितामा निशेष पदक्षेप मानिन्द्छ। नयिका कनितामा
ब द्ध दशिि तथा जीििको िश्वरताको आनधक्य देनखन्द्छ । प्रकृ नतप्रेम नयिका कनिताको मल
ू भाि िो । नयिका
कनितामा परमतत्त्िको स्तिि तथा आत्मके नन्द्रकता पाइन्द्छ । उिका कनितामा जापािी सतोरी नसद्धान्द्त र उपन्द्यासमा
जापािी जेिको झलक देनखएको पाइन्द्छ ।
भारतबाट लेख्िे अन्द्य कनिमा नशिकुमार राई – डाँफेचरी , दानियल खानलङ ( एकान्ि – सिलेखि –
१९५०), रामलाल अनधकारी – हचयाबारी ( १९६५), छोरी छोरी र्एको घर (खण्डकाव्य-१९६९), हजजीहिषा
(१९९६), हललाममा छन् मेरा कहििा (२०००), मा हनषाद (२००३) । यी नसतै जी नछररङ, प्रेम शेपाि निरोकी,
सानित्री सन्द्ु दास, कुमार निनसङ, िरबिादरु दािाल, मिािन्द्द प ड्याल, भाइचन्द्द प्रधाि, अच्छा राई रनसक, अगमनसंि
तामाङ, लक्खीदेिी सन्द्ु दास, सािमु नत राई प्रभृनतका कनिताले भारतीय िेपाली सानित्यको निकासमा मित्त्िपणू ि
भनू मका नििािि गरे को पाइन्द्छ ।
प्रयोगकालीि समयमा आयामेली आन्द्दलोि दानजिनलङे समाजको एउटा मित्त्िपणू ि देि िो । यसकालमा कनि
ईश्वर बल्लभ, बैरागी काइौँला तथा इन्द्रबिादरु राईको िेतत्त्ृ िमा यसको बीजारोपण भयो । इन्द्रबिादरु राई निशेषतः गद्यमै
के नन्द्रत रिेका पाइन्द्छि् भिे काइौँला र िल्लभका कनिताले तेस्रो आयामको िेतत्त्ृ ि गर्यो । िुि त कालान्द्तरमा ईश्वर
बल्लभ र बैरागी काइौँला िेपाल फनकि ए तर उिीिरूले दानजिनलङकै भनू ममा बसेर तेस्रो आयामको आनिभािि गरे का िुि्
। ईश्वर बल्लभका कृ नत – आगोका फूलिरू िन् आगोका फूलिरू िोइनन् (१९७२), एउटा सिरको हकनारमा
(१९७७), समान्िर (१९८१), कस्मै देिाय (१९८१), धुिाँको जङ्गल (२००४) प्रकानशत भएका छि् ।

िैरागी काइौँला – कनि काइौँला आयामेली आन्द्दोलिका एकजिा सशक्त कनि िुि् । तेस्रो आयाम तथा फूल
पात पत्कर (१९६१) जस्ता पनत्रकानसत सम्बद्ध नयिका िैरागी काइँलाका कहििािरू (१९७४), अन्धा मान्छे र
िात्ती (२०११) जस्ता कनिताकृ नत प्रकानशत भएको पाइन्द्छ ।
गमु ािनसंि चामनलङ – जीिन पररहधहर्त्र (१९६३), अन्िद्वान्द्व (१९६४) सूया उदाउनुर्न्दा पहिल्यै
(१९६८), कारागरहर्त्र प्रिीक्षा र अन्य कहििा (१९७८) प्रकानशत पाइन्द्छ । गमु ािनसंि चामनलङका कनिता
प्रयोगिादी छि् । नयिले जातीय नबम्बिरूका साथै जीिि र जगत्सम्बन्द्धी तत्त्ि नचन्द्तिका साथै राजिीनतक िटिािरू
पनि अङ्नकत गरे का छि् ।
के दार गरुु ङका आज फे रर एउटा सम्झना र नयाँ हदनिरू (१९७०), िरंगमाहथ लिर लागेर आएको
अको प्रिर (१९७३), मिाशहक्तिरूको पूजा (१९७५), छाँगुिरू सँधै सेिै र्एर खस्ने गछा न् (१९८४),
फै हलएका िाििरू सूयाग्रिण नीला दििरू (१९८९), उलान्छन् छालिरू समय र र्जिारर्ाटािरूजस्िै (१९९५),
म आफनै कहििािरूको र्ारी हघसाएर हिँहडरिेछु (२०००) र खरीको बोट र सनु ाखरीिरू (२००५) जस्ता कृ नत
प्रकानशत भएका छि् ।
यसै कालमा उदाएका भारतीय िेपाली कनििरूमध्ये भाइचन्द्र प्रधाि, अच्छा राई ‘रनसक’, िरबिादरु दािाल,
िरे न्द्रप्रसाद कुमाई, िकि जङ्गनसिं छे त्री, सािमु नत राई, लक्खीदेिी सन्द्ु दास, राम ‘अपति’, जगत् राई, जगत् छे त्री,
रामलाल अनधकारी, बद्ध
ु कुमार मोक्ताि, आरती राई, चन्द्रनमत लक्सम, अनसत राई, िन्द्द िाङ्नखम, खड्गनसंि राई
‘काौँडा’, मोिि दख
ु िु , लक्ष्मण िीमल, एम. पनथक, मोिि ओझा, शरद् छे त्री, दलनसंि ‘अके ला’, िरे शचन्द्र खाती,
िोदेि रुम्बा, मोिि ठकुरी, सम्पणू ाि राई, निकास गोतामे, जय योजजि ‘प्यासी’, भीम सन्द्तोष, टेकध्िज नजम्बा
‘आशा’, देि भण्डारी, यद्ध
ु िीर राणा, एम. बी राई, पाििती रूम्बा, कुमार निनसङ आले, बी. योजजि, भीम थापा,
िोज्यािङ स्याङ्देि, शङ्कर सलु बा ‘फागो’, भक्त राई, ज्ञािेन्द्र खनतिडा, राजेन्द्र भण्डारी आनद ।
खड्कनसंि ‘काौँडा’को मेरो नामले पुगेन मलाई (१९९३) प्रकानशत छ । तर नयिी ६० कै दशकबाट
कनितायात्रामा दीपक शीषिकको कनिता १९५७ मा प्रकानशत भएपनछ काव्य यात्रमा लागेको थािा पाइन्द्छ । नयिका
कनितामा पयािप्त राष्रिादी भाििा निनित भएको पाइन्द्छ ।
लक्खी देिी सन्द्ु दास – संर्ाहिि अथा समहपाि एकान्ि २००० सालमा प्रकानशत भएको छ । नयिले ५०
को दशकदेनख कनिता र कथाका माध्यमबाट आफ्िो सानिनत्यक यात्राको थालीिी गरे की िुि् । नयिका कनतपय
कनिता निन्द्दी भाषामा पनि प्रकानशत भएका नथए ।
लोकिाथ प्रधाि, (निरूिा,१९६६), पदम भजु ल
े (र्क्कानोिरू, १९७५), िरे न्द्र खड्का र टीका पराजल
ु ी
(फूलिरू : काँडािरू, १९७७), िरे ि आलेका बैंसिरू (१९७७), नकतापनसिं राईको जीिनफूल (१९८२), का

कनिता डुिसि छे त्रबाट प्रकानशत भएको पाइन्द्छ । प्रयोगकालमा भारतका शरद् छे त्री – चोइहटएको आकाश :
महक्कएको चेिना (१९७३), पयाटन र के िी हप्रय कहििािरू (१९७९), कहििा खोर्जदै शरद्, शरद् खोर्जदै
कहििा (१९९२), िन्द्द िाङ्नखमको प्रेमालाम (१९७१), इन्द्रबिादरु गरुु ङ ( आगोिरू अहन फूलिरू, १९८४,
के िी कृ नत के िी निस्मृनत (१९९१), बरीिारायण प्रधाि, मायादेिी योजजि, आनदले डुिसि छे त्रबाट कलम चलाएको
थािा पाइन्द्छ ।
नसनक्कमेली भनू मबाट सनक्रय रिेका कनि नगमी शेपािको बाँझो हदनमाहथ पह्लाएका के िी फूलिरू (
१९७८), हिपोहक्रट चाँप, गुराँस र अन्य कहििा ( १९८८), राज के िेष्ठ र पणू ि राईका कनिता ( कनिता सङ्ग्रि,
१९८०), सन्द्तोष िरदेिाको अहस्ित्ि हिम्रो र मेरो (१९८१), पणू बि िादरु निष्टको हनम्िो (१९८२), राज के िेष्ठ र
भपू ेन्द्र अनधकारीका िामी दुइका मुक्तक (१९८३), जीिि नथङको साङ्लीहर्त्र बाँहधएका घोडाका टापिरू
(१९८३), िीरभर काकीढोलीका हनमााण त्यो मोडसम्मको (१९८४), आर्ास (१९८६), कहििा पहखाएर
आधारािसम्म (१९८८), एकमुठी कहििा (१९९४), शब्द र मन (२०००) नशिप्रधािका रेशािरू (१९८४),
सघं ाि (१९८५), उपमाि बस्िेतका यी सस्ु के रा देिराली चौिारी र िर पीपलका (१९८४), मूिा – अमूिा
अहर्व्यहक्त (१९८५), िुषारोले कठ्याङ्हग्रएका रूग्ण, हचसा पलिरू (१९९५), घुम्टोहर्त्रको घुमैलो
आकाश (२००४), प्रद्यम्ु ि िेष्ठको पुष्ट्प िाहटका (१९८५), मि (१९९७), मोि (२००१) र माया (२००५), रनिि
गरुु ङको सोक्पा (खण्डकाव्य, १९८६), कोहपला (१९८६), गोपाल गाउौँलेका के िी अहर्व्यहक्त स्िाहर्मानका
(१९८६), उदयचन्द्र िनशष्ठको अष्टािक्र गीिा (१९८७), देिकुमार दमु ी र तारा देिी प्रधािका दोर्ान ( १९८७),
निजय बान्द्तिाको आफै हर्त्र आफै सुनौ ँ (१९८८), रामदत्तलाल ठाकुरको राम अपिनका के िी कहििािरू
(१९८९), रोबटि रोजर रूछे िबङु को रमाइलो हबिानीरो कथा (कनिता सङ्ग्रि, १९९०), प्रिीण राई जमु ेलीका
घाउका आििािरू (१९९५), शब्दािीि (२०००), इम्पास्टो अक्षर (२००६), िीरू बाङ्देलका आिट
मानेर्ञ्र्जयाङको (१९९५) र कसाईको बस्िीमा (२००५), भीम दािालका समृद्ध व्यथा : कङ्काल
अहर्व्यहक्त (१९९७) र रगिको िस्िाक्षर (२०००), निजय कुमार सलु बाका िेस्रो दृश्यको नेपथ्यहिर (कहििा
सङ्ग्रि, २००४), नथरूप्रसाद िेपालको मनको आकाशमा सनु का चरीिरू (२००३), भारतीय िेपाली सानित्यमा
यग्ु मकको आरम्भ गिे कालनु संि रणपिेंलीका मूल्यन अिमूल्यन (खण्डकाव्य, १९९४), युग्मक (१९९८), दुई िरफे
कहििा सङ्ग्रि र बाँच्नुको क्रम (२००४), सधु ा एम राईको फूलको यौिन फूलैहसि जोड (१९९५) र
हिरोधार्ाष (२०००), निणािी खरे लका प्रश्न हचह्न (१९९७) र मेरो बकपत्र (२००३), एक िरफे कनिताबाट ििीि
प्रयोग गिे कनि अमर बानिया लोिोरोका र्ािधन (२००५), काव्याणु (एक िरफे कनिता सङ्ग्रि, २००६) , डा.
शानन्द्त छे त्रीको र्जिालामुखी र छालिरू (१९९२) जस्ता कनिता कृ नतको प्रकाशिले भारतीय िेपाली कनितालाई
पोषण गरे को पाइन्द्छ । नसनक्कमबाटै काव्य शास्त्रीय छन्द्दमा कनिता रचिा गिे प्रनतनष्ठत कनििरू िुि् चक्रपानण भट्टराई,
भिािी निनमरे , किकधारा स्िामी स्िदेशािन्द्द र के एि शमाि । नसनक्कमबाट ििीि प्रयोगमा आबद्ध अकाि मित्त्िपणू ि

कनि िुि् भीम ठटाल । नयिको हजद्दी बालक (२००६)मा निचारप्रधाि कानव्यक अनभव्यनक्त पाइन्द्छ । टी बी चन्द्र
सलु बाको अभ्यस्ि (कनिता सङ्ग्रि), अनुद्वेगको रूप (१९९७), दुख सागर (गीनत काव्य) प्रकानशत छि् ।
प्रगनतिादी काव्यधाराबाट भारतीय िेपाली कनििरू पनि टाढा बनसरिि सके िि् । उिीिरूले आफ्िा
कनितामा पयािप्त मात्रामा प्रगनतिादी नचन्द्तिको ििप्रयोग गरे को पाइन्द्छ । असीत राई – अक्टोपस (१९७१),
आफूलाई के िी पर उर्ाएर िेदाा (१९८२), शिाब्दी सम्बोधन (२००४), जस्ता कृ नत प्रकानशत छि् । नयिका
रचिामा नचयाबारी र ग्राम्यजीििको नचत्रणका साथै िमजीनि िेपाली समाजका पक्षमा प्रगनतिादी स्िर सशक्त भएर
देखा परे को छ । जस योजजि प्यासीको एउटा देशको खोजमा (१९८५), शाहन्ि सन्देि (२००२), बोलाऊँ र्ने
हिमीलाई (गीि सङ्ग्रि २०१०) जस्ता कृ नत प्रकानशत छि् । मोिि दख
ु िु ले कनिता, खण्डकाव्य अनि छ िटा
मिाकाव्य रचेका छि् ।
भारतीय प्रगनतिादी धारमा देनखएका अन्द्य उल्लेखिीय कनििरू िुि् – कुमार निनसङ, प्रेम शेपाि निरोकी, बद्ध
ु
कुमार मोक्ताि, गोपीिारायण प्रधाि प्रभृनत कनििरूले िेपाली सानित्यमा भारतबाट निशेष योगदाि पर्ु याएको थािा
लाग्दछ ।
भारतीय िेपाली सानित्यमा सङ्रमण पनत्रकाको आफ्िै मित्त्ि छ । १९९० देनख काशी निन्द्दू
निश्वनिद्यालयको भारतीय भाषा निभागको िेपाली प्रभागका निद्याथीिरूबाट यसको प्रकाशि थानलयो । कथाका
क्षेत्रमा सजजय निष्ट अनि आए भिे कनिताका छे त्रमा के िलचन्द्र लामा, सजजय बान्द्तिा, सधु ीर छे त्री, राज के सलु बा,
निमल छे त्री, नकरणकुमार राई, उदय थल
ु ङु , रे नमका थापा र कनिता लामा । यसै कालमा ििलेखि स्तम्भका
माध्यमबाट उिीिरूका धारणालाई मल्ू याङ्कि गिि ििश्याम िेपाल र नदिाकर प्रधाि अनि आए । अनिल्ला
कनिताले माििनितलाई के न्द्रमा राखेर परम्परा, अनस्तत्ििाद र अिभु िले प्रेररत िैज्ञानिक प्रगनतको पक्ष नलन्द्थ्यो भिे
समकालीि कनिताले चानिौँ नितानित –निरपेक्ष भाि राखेर तकि र निज्ञािको भाषा अप्िाएरै िैज्ञानिक प्रयोगसनित
माििीय सम्िेदिामा निश्वास राख्दछ भन्द्िे मत नदिाकर प्रधािले व्यक्त गरे का छि् । यसकालमा कालेबङु बाट राजेन्द्र
भण्डारी, नसलगढीबाट ज्ञािेन्द्र खनतिडा, राजा पनु ियािी, नमररकबाट नसद्धाथि राई, नबजिबारीबाट मिप्रसाद सलु बा,
दानजिनलङबाट सनतश रसाइली आनद सनक्रय भए । समकालीि प्रिृनत्तलाई टड्कारो रूपमा प्रयोग गिे कनिमा राजेन्द्र
भण्डारी अग्रणी मानिन्द्छि् । यसै कालमा कनि निचन्द्र प्रधािले धाराप्रिाि सङ्ग्रि निकाल्दै कनितालाई ििरोमानन्द्टक
धारामा मजचीय बिाएर आिृनत स्तरमा ख्यानत नदिे कायि निचन्द्र प्रधािले गरे का िुि् ।
यस दशकपनछ कालेबङु बाट निचलि लेखिका माध्यमबाट सधु ीर छे त्री, मिोज बोगटी, उज्ज्िल बमजि,
उमेश उपमा, सरु ज रोसरू र प्रभृनत देखा परे । ििलेखि र प्रयोगमा राजेन्द्र ढकाल, सिु ास सोताङ, कमल रे ग्मी, सक
ु राज
नदयाली, बासदु िे पल
ु ामी, निरज थापा, ररपि रोसरु ी, नििोद छे त्री, नििोद प्रधाि, नकशोर छे त्री, उपमाि बस्िेत,

कणिबिादरु चामनलङ, मिेन्द्र स्याङ्बो, राजा पनु ियािी, नटका भाइ, जय क्याक्टस, नमलि बान्द्तिा, सरु े न्द्र थीङ,
लेखिाथ छे त्री, मिेश दािाल आनद कनितामा सनक्रय देनखए ।
१९७० को दशकदेनख स्िच्छन्द्दतािादको प्रभािले पिू ािजचललाई निशेष प्रभानित गरे को देनखन्द्छ । िररभक्त
कटुिालले थालेपनछ पष्ु पलाल उपाध्याय, गोकुलप्रसाद जोशी, गोपीिारायण प्रधाि, कृ ष्णप्रसाद ज्ञिाली, निरिी
सलु बा, जगत्बिादरु प्रधाि, गजेन्द्र छे त्री, गरुु भक्त नधताल, पदमबिादरु थापा, िरीश परु ी, मनणनसंि थापा, मीरादेिी राई,
राजनसंि नलम्ब,ू खेमलाल पोख्रेल, धमिलाल भसू ाल, मिबिादरु थापा, यद्ध
ु िीर राणा, अनििाश शेष्ठ तथा ििसापकोटा
प्रभृनतको उदय भएको पाइन्द्छ । पिू ोत्तर भारतका भनिलाल लानमछािे, िि सापकोटाअनिरूद्ध ,गोपालबिादरु िेपाली ,
मोिि सिु दे ी आनदका कनितामा क्रमश ,खडकबिादरु क नशक ,इन्द्रकान्द्त काकी,पदम छे त्री,यद्ध
ु िीर राणा ,ग तम
ििप्रगनतिादी चेतिा झनल्कयो।
पिू ोत्तर भारतको प्रसङ्गमा मनणपरु को योगादािलाई नबनसििु िुदौँ िै । तल
ु ाचि आलेको मऩीपुको सिाई बाट
िै िेपाली सानित्यमा मनणपरु को मित्ता र भनू मका प्रष्ट िुदौँ छ । भारतीय िेपाली सानित्यमा तल
ु चि आलेको ‘मऩीपक
ु ो
लडाइँको सिाई १८९३सि् )) प्रकानशत पस्ु तकलाई सिि भारतीय िेपाली सानित्यमा सििप्रथम िुिे स भाग्य प्राप्त छ ।
मनणपरु का अकाि उपज िुि् चन्द्रश्वे र दिु े । नयिले धेरै लामो समय मनणपरु मा बसेर िेपाली सानित्यको उत्थािका निनम्त
कायि गरे का छि् । िेपाली आफ्िो मातृभाषा िभए तापनि िेपालीलाई आफ्िा अनभव्यनक्तका माध्यम तल्ु याउिे दिु क
े ा
िेपाली भाषामा प्रकानशत काव्य रचिािरू िुि् - मेची बग्दै नथयो १९६०खण्डकाव्य )), सम्झिाको डोको
१९७०कनितासंग्रि )), भािभु क्त र िाौँसी १९७५खण्डकाव्य )), लािुरे १९७८कनिता )), भािी पत्िी कनिता )
(१९६० । नयिका अन्द्य निधामा पनि थप्रु ै रचिा प्रकानशत छि् । मनणपरु का अन्द्य कनििरूमा सीताराम लम्सालको
लोक नशक्षा मजजरी ) १९७५, आलोक ग तमको (मान्द्छे नभत्रको मान्द्छे बोल्छ (२००७), अनिरुद्ध ग तमको चश्मा
नभत्रका िायल आौँखा १९८३कनिता )) र अज्ञात शलदका पनछ पनछ (१९८६), कृ ष्णप्रसाद काफ्लेको मिका खटु ् का
(छंदोबद्ध काव्य )(१९९१), िाद्ध मजजरी (१९९२), माििता (२०१४), पदमबिादरु राईको कस्तरु ी (कनिता)
२००२, भिािी अनधकारी कोर गी मशेक मडाल २००३मनणपरु ी कनिता )), कीनतिमनण खनतिडा, दीपक पन्द्थ
पनू णिमाको जिु २००८गजल )), मन्द्थि २०११धानमिक सामान्द्य ज्ञाि )), िेत्र अनधकारी कनलला बेलपत्र (२००८),
िोमप्रसाद नशिाकोटी ज्ञािरत्ि सग्रं ि )२०१०(, देिी थापा मामाको आमा २०१०लिक
ु था )) , इचे शनमिला काव्य )
२०११मनणपरु ी ), बाबा २०१२लिक
ु था )), सासू २०१३लिक
ु था )), माइती २०१४लिक
ु था )), बरी िारायण
खनतिडा कुमारी दीक्षा १९९९धानमिक )), कुम्भ िाद्ध (कधानमि), डा सीताराम अनधकारी आधनु िक मान्द्छे
२०११ (कनितासग्रं ि), रािुल राई एकमठु ी कनितािरू२०१३ (कनिता) , कालो अक्षर २०१७ (कनिता), ििश्याम
कोइराला नमसकल २०१२ (कनितासंग्रि), सृनष्टका दईु धारा ,२०१३ (खण्डकाव्य)खत्री कुमार प्रकृ नत र मान्द्छे
(२०१४), सृनष्ट प ड्याल पन्द्थ, िसन्द्ती प डेल नबिािको प्रतीक्षा(२०१७) , सीतादेिी छे त्री एउटा िरमा (२०१७)आनद
प्रकानशत भएका छि् । यसले मनणपरु को िेपाली सानित्यको उििरा अिस्थाबारे के िी सङ्के त नदौँदछ ।

ितिमाि समयसम्म पनि िासभनू मको समस्या खपेका भारतीय िेपालीका मद्दु ालाई आधाररत बिाएर कनि
मिप्रसाद सलु बा र रे नमका थापाले नकिारीकरणको नसद्धान्द्तलाई भारती िेपाली सानित्यमा िि प्रयोग गरे का छि् ।
उिीिरूको हकनाराका आिाजिरू कृ नत प्रकानशत भएपनछ ििश्याम िेपाल, नदिाकर प्रधाि, पेम्पा तामाङ प्रभृनतले
यसको समीक्षागत मल्ू याङ्क गरररिेको पाइन्द्छ । भारतीय िेपाली सानित्यमा समसामनयक कनिताले मिाकाव्य,
र्ण्डकाव्य, लामो कहिता जस्ता स्िरूप प्रायः त्याग गरे को छ भिे फुटकि कहिता, मक्त
ु क, यग्ु मक, गीत, गजल,
तीिक, िाइकु, नज्म, रूबाइ ि एकििफे कहितासम्म फनस्टएको पाइन्द्छ । असमको कोलाज आन्दोलन एक समय त्यिाौँ
खबु ै लोकनप्रय भएको नथयो । यसलाई अनििाश िेष्ठले िेतत्त्ृ ि गरे का नथए । कनितामा ििप्रयोग गदै मिप्रसाद सलु बा र
रे नमका थापाको हकनािािाद, सधु ीर छे त्रीको हिचलन, बासदु िे पल
ु ामी र अन्द्यको समािेशी, राजा पनु ियािीको िस्तक्षेप
आनद जस्ता ियाौँ कनितात्मक अनभयािलाई अनि बनढरिेका छि।् कनिता अब िेररिे िस्तक
ु ा रूपमा पनि निकनसत
भएको पाइन्द्छ। िाचिको माध्यमबाट कनितालाई जिसमाजमा रूनचकर बिाउि ियाौँ ियाौँ उपाय गररएको पनि पाइन्द्छ।
२०१६ देनख अहभसङ्गी भन्द्िे ियाौँ अनभयाि आरम्भ भएको छ। यसको माध्यमबाट कनिताको िाचिको नभनडयो
नसडी पनि निस्के का छि।् यसको िेतत्ृ ि दानजिनलङकी पनित्रा लामाले गरे की छि् भिे उषानकरण सत्यदशी, कृ नतका
दािाल, निक्की थापा आनद यस प्रयोगमा सनक्रय बिेका छि।्

५. र्ारिीय नेपाली कथा
िेपाली कथाको इनतिास पनिल्याउौँदै जाौँदा भािदु त्तले रचिा गरे को हििोपदेश हमत्रलार् ( नि.सं १८३३)
िेपाली कथाको नलनखत प्रारूपका रूपमा प्राप्त िुन्द्छ । यो संस्कृ त िैनतक कथाको अििु ाद िो । यसपनछ ई. १८१९ मा
मुन्सीका िीन आिान कथा देखा पदिछ । देिरादिू बाट प्रकानशत िुिे गोिर्ा संसाि (१९२६) देनख म नलक सामानजक
कथा लेनखि थालेको देनखन्द्छ । यस कथाको मख्ु य उद्देश्य समाज सधु ाि गििु नथयो यसैले गदाि यिाौँ प्रकानशत कथािरू
सामानजक निषय िस्तक
ु ै नथए । १९८६ िैशाखमा यसै पनत्रकामा छानपएको “एउटा गरीब साकीको छोरी” कथा
रामनसंि गोखािलीले लेखक
े ा िुि् । यसमा तत्कालीि समाजमा व्याप्त धिी र निधििमाझको खाडल अनि जातपात जस्ता
निषय नलएर िुिे भेदभाि र छुत अछुत जस्तो सामानजक निषयिस्तल
ु ाई कथाको मल
ू कथ्य बिाइएको नथयो । यसै
पनत्रकामा प्रेमनसंि आलेको “करिीको फल” प्रकानशत भयो ।
आधनु िक निधाका रूपमा िेपाली कथा परम्पराको आधनु िक इनतिास पनिल्याउौँदै जाौँदा शारदाको प्रकाशि
१९३४सि् )) अनि कथाकुसुमको प्रकाशि १९३सि् )८ (-सम्म पनु गन्द्छ । कथा कुसुम कथासङ्ग्रिमा प्रकानशत गरुु प्रसाद मैिाली, बी पी कोइराला, बालकृ ष्ण सम र पष्ु कर शमशेरका कथािरू सङ्कनलत छि् । िालसम्म प्राप्त यिी
िै िेपाली कथा सानित्यको मनु रत प्रथम कथासङ्ग-ा्रि िो । कथा कुसुमको सम्पादकीयमा सम्पादक सयू िनिक्रम
ज्ञिालीले आधनु िक कथाको नसद्धान्द्तको स्थापिाका साथै यसमा सङ्ग्रनित कथाको समालोचकीय मन्द्तव्य पनि व्यक्त
गरे का छि् ।

आधनु िक िेपाली कथाको निकासमा भारत र िेपालबाट छानपिे पत्रपनत्रकाको मित्त्िपणू ि योगदाि छ ।
शारदाको प्रकाशिपिू दि ने ख िै गोिर्ा पत्र, गोर्े र्बि कागत, गोर्ाा ससं ाि, माधिी, चन्र, चहन्रका आनद पनत्रकािरूमा
िेपाली कथािरू प्रकानशत भएका नथए ।
भारतबाट प्रकानशत तीििटा मित्त्िपणू ि कथा १९१४ मा काशीबाट प्रकानशत रतिनसंि गरुु ङको
औटपोस्टको कथा, रामनसंि गोखािको एउटा गरीब साकीकी छोरी, प्रेमनसिं आलेको करनीको फललाई
भारतबाट प्रकानशत भएका प्रारनम्भक िेपाली कथा मान्द्ि सनकन्द्छ भन्द्िे मत ईश्वर बरालको रिेको पाइन्द्छ । पारसमनण
प्रधािको मान्द्यता भिे अनल नभन्द्ि छ । उिी लािुरे छद्मिाम प्रयोग गरे र सयू िनिक्रम ज्ञिालीद्वारा रनचत देिीको बली
(१९२६) कथालाई भारतबाट प्रकानशत भएको प्रथम म नलक िेपाली कथा मान्द्छि् । िेपाली सानित्यमा १९२७ मा
ठाकुर चन्द्दिनसंिको सम्पादिमा देिरादिू बाट प्रकानशत िुिे गोर्ाा संसाि पनत्रकामा रूपिारायण नसंिको अन्नपूणाा
कथा प्रकानशत भयो । यसै कथाले दानजिनलङको िेपाली कथा सानित्यको थालिी गरे को िेय प्राप्त गरे को पाइन्द्छ ।
कथा निरत्नमा सङ्ग्रनित िेपाली कथा तथा भ्रमर उपन्द्यासका रचिा गिे रूपिारायण नसंिको आनिभािि भएपनछ
आधनु िक िेपाली कथा सानित्यले ििीि उचाई प्राप्त गर्यो । १९५० मा जागृहत िामक िस्तनलनखत पनत्रकामा
मायादेिी योजजिको मन्दा कथाबाट डुिशिमा िेपाली कथालेखिको आरम्भ भएको ठानिन्द्छ । रूपनारायण हसिं कै
समकालीन इन्द्र सुन्दासको प्रथम कथा सपनाको सम्झना पररिर (१९३६)््िन पहत्रकामा कालेबुङबाट
प्रकाहशि र्एको पाइन्छ ।
पारसमनण प्रधािको सम्पादिमा र्ारिी मा छानपएका कथामध्ये चयनित कथािरू-(५८-१९४९) कथा
र्ारिीमा प्रकानशत भएका छि् । यसै समयमा रूपिारायण नसंिका कथा पनि पनत्रकामा प्रकानशत भएका पाइन्द्छि् ।
यस यगु लाई िेपाली सानित्यको रोमानन्द्टककालीि यगु का रूपमा निद्वाििरूले
िामाकरण गरे का छि् । यसरी आरम्भ
्
भएको कथा लेखिलाई भारत तथा िेपाल दिु नै तरका कथाकारिरूले पोषण गरे का छि् । भिािी नभक्षु, गोनिन्द्द मल्ल,
नशिकुमार राई, इन्द्र सन्द्ु दास, िायमिदास राई ‘नकराौँत,’ िररप्रसाद गोखाि राई, लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा, अच्छा राई
रनसक, के शिराज नपंडाली, गोनिन्द्दप्रसाद लोििी आनद कथाकारिरूले पोषण गदै रोमानन्द्टककालीि कथालेखिको
ऐनतिानसकतालाई गणु ित्ता प्रदाि गरे । यस कालमा प्रकानशत प्रमख
ु प्रनतनिनध कृ नत िुि् –






कथाकुसमु (सि् १९३५)
दोषी चस्मा (सि् १९४९)
कथा निरत्न (सि् १९५०)
कथा र्ारिी (सि् १९५०)
मैयासािेब (सि् १९६०)

यस समयका निशेषता पनिल्याउिे िो भिे प्रथम चरणमा सामानजक यथाथििादी, नियनतिादी, आदशोन्द्मख
ु
कथािरू लेनखिका साथै बी पी कोइरालाद्वारा य ि मिोिैज्ञानिक कथा पनि लेनखि थाले । उता सम र पष्ु करका
कथामा ब नद्धक चाल र तानकि क चतर्ु याइ देनखयो भिे यता रूपिारायणका कथामा सामानजक िास्तनिकताको

आदशोन्द्मख
ु नचत्रण देनखन्द्छ । मैिाली र नसंिलाई पछ्याउौँदै नशिकुमार राई, इन्द्र सन्द्ु दास, िायमि दास राई ‘नकराौँत’,
िररप्रसाद गोखाि राई आनद कथाकारले कथा रचे भिे बी पी कोइरालालाई नभक्षु र गोनिन्द्दमल्लले पछ्याएको देनखन्द्छ ।
भारतीय िेपाली कथा सानित्यको अध्ययि गदाि रूपिारायण नसंिको कथा निरत्न कथा सङ्ग्रिको प्रकाशि
१९५० मा भएपिात् अन्द्य के िी कथा सङ्ग्रि यस दशकमा देखा परे का छि् । तीमध्ये परशरु ाम रोकाको पञ्चामृि
(१९५०), नशिकुमार राईको फ्रहन्टयर (१९५१), यात्री (१९५७), भाइचन्द्द प्रधािको षट्दल (१९५२), जयिारायण
नगरीको कहसङ्गर (१९५१), काजीमाि कन्द्दङ्िाको आठकथा (१९५३), अच्छा राई रनसकको सप्तकोशी
(१९५५), देिकुमारी नसन्द्िाको एकादशी (१९५४), झझल्को (१९५८), िरबिादरु दािालको िर हपपल (१९५९),
आनद प्रकानशत भएको पाइन्द्छ । यसकालमा स्िच्छन्द्दतािादी कथालेखिनसतै आदशोन्द्मख
ु ी यथाथिलाई पनि कथ्य
निषय बिाइएको देनखन्द्छ । सामानजक यथाथि प्रस्ततु गदै आदशोन्द्मख
ु भएर एउटा स्िच्छ छनियक्त
ु समाज निमािण यस
कालका कथाको ध्येय देनखन्द्छ ।
अच्छा राई रनसक र के शिराज नपंडालीले िास्य व्याङ्ग्यात्मक कथा लेखे भिे, लोििी भिे सामानजक िगिभदे
र आनथिक निषमताको निरोध तथा कम्यनु िष्ट िारािादी कथा लेखितफि लागेको देनखन्द्छ । गोर्ाा (१८४५) मा
‘शङ्कर स्िुहि’ िास्य व्यङ्ग्यात्मक कनिता प्रकानशत गरे र सानित्यमा पदापिण गिे रनसक का रचिामा िास्य
व्यङ्ग्यले ममि छोएको छ । उिका प्रायः रचिामा राजिीनतको तसु पाइन्द्छ भिी मिािन्द्द प ड्यालले ‘रहसकका के िी
अप्रकाहशि कृहि’मा उल्लेख गरे का छि् । यता देिकोटाले भिे सामानजक निरूप, सामानजक निसङ्गनत र
अन्द्धनिश्िासप्रनत व्याङ्ग्यात्मकतालाई आफ्िा कथामा उतारे । कथाको निकास िुदौँ ै गदाि बी पी कोइराला, देिकोटा
आनदबाट प्रभानित भई कथामा प्रयोगात्मकता नभत्र्याउि धेरै ििीि यिु ा लानगपरे । एकानतर रूपिारायण र मैिालीकै
पररपाटीलाई पछ्याउौँदै इन्द्रबिादरु राई, रमेश निकल, शरद छे त्री, रामलाल अनधकारी, सािु लामा आनदले कथा
लेखिलाई निरन्द्तरता नदए भिे बी पी, नभक्षु र गोनिन्द्द मल्ल गोठालेलाई पछ्याउौँदै मिोनिश्लेषणात्मक प्रिृनत्तलाई
आफ्िा कथामा उतािे कथाकारिरू निजय मल्ल, पोषण पाण्डे, राधाकृ ष्ण शमाि, बालकृ ष्ण पोख्रेल, प्रेमा शाि, कुमार
िेपाल आनद िुि् । बाल मिोिैज्ञानिक कथालाई उििर र फाौँनटलो बिाउि देिकुमारी थापाका कथािरूको मित्त्िप
यी बािेक के िी ियाौँ कथा पररपाटी नलएर देखापरे का प्रयोगिादी कथाकारले यस युगलाई िेतत्ृ ि गरे ।
जसमध्ये शङ्कर लानमछािे निज्ञाि कथा, कथािीि कथा आनद निनधलाई आत्मसात् गरे र कथालेखिमा लागे
अकािनतर पाररजात, अजििु निर ला, ध्रिु चन्द्र ग तम, मजजल
ु राल्फा आनदले आधनु िक समाजमा अनस्तत्िको सङ्कट,
माििीय मल्ू यको नििटि, निसङ्गनत, िैराश्य र जगु प्ु सा जस्ता नस्थनत र भाििरूको व्याङ्ग्यात्मक र स्िैरकल्पिामल
ू क
शैलीमा प्रस्तनु त गरे ।
भारतमा पनि यसको प्रभािमै ियाौँ ियाौँ नकनसमले प्रयोग गिे क्रममा कथाकार इन्द्रबिादरु राईले हबपना
कहिपय कथा थििादको प्रयोग गरे भिेसङ्ग्रिका कथामा प्रकृ नतिादी यथा-कथास्थामा उिी आयामिादी प्रयोगतफि
उद्यत भए । कठपुिलीको मन कथासङ्ग्रिसम्म आइपग्ु दा लीलािादी प्रयोगको यात्रा उिले अौँगानलसके को पाइन्द्छ । प्रयोगकालीि कथालेखिको अध्ययि गदाि अको निशेषता के देनखन्द्छ भिे िेपालका िेपाली कथाकारिरूले
मिोनिश्लेषणात्मक प्रिृनतको प्रयोग बढी गरे भिे भारतीय िेपाली कथाकारिरूले प्रायजसो सामानजक यथाथि:,
अनस्तत्ििाद, िैराश्य, जगु प्ु सा, प्रेम, दयिीयता आनद क्षेत्रमा के नन्द्रत भएर कथा लेखक
े ा छि् ।

िेपाली कथा लेखिको प्रयोगकालमा सशक्त प्रयोक्ताका रूपमा कथाकार पाररजात देखा पररि् । यसकालमा
प्रकानशत कथा सङ्ग्रिमध्ये इन्द्रबिादरु राईको निपिा कनतपय (१९६०), कथास्था ,(१९७२(, अनसत राईको िसन्द्त
राग (१९६३), अमल्ू य परु स्कार (१९६६), मोिि थापाको नसपािीकी स्िास्िी (१९६०), ऋनषको सप्तनषि (१९६०),
निक्रम रूपासाको त्यो अनतत त्यो ितिमाि (१९६२), भाइचन्द्द प्रधािको म मरे को छै ि (१९६३) आनद प्रकानशत भयो
।
भारतमा ६० को दशकबाट पस्ु तक प्रकानशत गरे र िेपाली कथा सानित्यको ढुकुटी भिि उद्दत मख्ु य
कथाकारिरू यस प्रकार छि:् - इन्द्रबिादरु राई , िसन्द्त कुमार राई, मोिि थापा, ऋनष, िीरनिक्रम गरुु ङ, निक्रम
रूपासा, प्रेम योजजि, प्रेम थापा, दगु ािप्रसाद िेष्ठ, भाइचन्द्द प्रधाि, बी.बी. राणा, अनग्ि डी. तामाङ, गरू
ु राज अनधकारी,
चन्र्दप्रकाश िेपाली, प्रेम नसंि, मायादेिी सलु बा, लक्ष्मीदास बस्िेत, समीरण छे त्री ‘नप्रयदशी’, िकि योजजि, प्रकाश
कोनिद, िररशचन्द्र बम्जि, गिनु संि गरुु ङ, धिबीर परु ी, छत्रिरनसंि शाक्य, तल
ु सीराम शमाि, िारदकुमार छे त्री, टी. आर.
नदयाली, रानधका राया, गानब्रयल राणा, नदल सलु बा, िररमदि गरुु ङ, इन्द्र सन्द्ु दास, काजी प्रधाि, िरीश मोक्ताि,
जीतमाि राई, मोिि नबरिी, एडोि रोङ्गोङ, गोपाल गरुु ङ, जी. नछरीङ, सयू िकुमार िेष्ठ, िकुल काजी, रामलाल
अनधकारी, नििोदकुमार राई, नदलीप नबरिी, ए.बी. गितराज, जगत् छे त्री, धििाङ सलु बा, िन्द्द िाङ्नखम आनद छि् ।
७० को दशकमा आइपग्ु दा परम्परा र प्रयोग सराबरी िुि थालेको पाइन्द्छ । यस कालमा के िी अकथा लाग्िे
निबन्द्धात्मक, सस्ं मरणात्मक औ मिोनिश्ले षणात्मक कथािरू लेनखए पनि कथाले मािि जीिि र सामानजक यथाथिको
धरातल छोडेको देनखौँदिै । नचयाबारी, कुलैिबारी औ ग्रामीण जीििको यथाथि पस्किे उपक्रमनसतै कथाकारिरू
िैनश्वक पीडा, निसङ्गनत र सङ्िषिनसत पनि साक्षात्कार भइरिेको पाइन्द्छ । यस दशकमा निम्ििगीय जीिि र के िी
क्रानन्द्तचेतका कथािरू अनधक लेनखको देनखन्द्छ । कुमार निनसङ, खश
ु िारायण प्रधाि, पणू ि राई, उदय कुमार प्रधाि,
यिु राज काफ्ले, के .बी. िेपाली, मनण राई, शरद् छे त्री, मोिि ठकुरी, आई.के . नसंि, जय धमाला, नदल साििी, अजििु
निर ला, बी.बी. लकान्द्री, ज्ञाि सतु ार, कृ ष्ण नगरी, दशरथ सलु बा, िररभक्त कटुिाल, माया ठकुरी, सािु लामा, िररप्रसाद
गोखाि राई, पारसमनण प्रधाि, निमिल याद, दगु ािप्रसाद अनधकारी, मानटल्डा राई, सरीता प्रधाि, शङ्कर सलु बा ‘फागो’,
कमल चामनलङ, चन्द्र खानलङ, काजी प्रधाि, सािभु ाइ शमाि, िस्त िेचाली आनद ७० का दशकमा बढी सनक्रय भएर
आएका छि् ।
भारतीय िेपाली कथामा ८०को दशकबाट के िी ििीि कथाकारिरूको आनिभाििले कथा फाट अझ उििर
बन्द्ि पगु क
े ो देनखन्द्छ । एकानतर पारम्पररक कथािरूमा पनि ियाौँ निषय, निचार र मद्दु ाले स्थाि नलइरिेका नथए भिे
अकािनतर कथाको शैली, नशल्प र सरं चिामा ियाौँ चेतको आगमि भइरिेको पाइन्द्छ । सानित्यमिारथी इन्द्रबिादरु राईले
यसै दशकमा ‘लीला-लेखि’को उद्घोषणा कथाकृ नत ‘कठपुिलीको मन’बाट गरे का िुि् । निनिमािणको उत्तराधनु िक
सजचेतिा, निधाभजजिात्मक नशल्प र पिु लेखि शैली जस्ता ियाौँ संरचिाले भारतीय िेपाली सानित्यमा प्रनिनष्ट पायो ।
ििीि प्रयोग र परम्पारलाई समािान्द्तर रूपमा अग्रसरण गदै यस कालमा देनखएका कथाकार िुि-् गप्तु प्रधाि,
पणू ि सलु बा, निप्रश, प्रदीप गरुु ङ, बी.एम. प्रधाि, लि गाउौँले, एम.एम. गरुु ङ, माधि बढु ाथोकी, िीरनिक्रम गरुु ङ, जगत्

छे त्री, माया ठकुरी, लोकिाथ उपाध्याय चापागाई,ं मोिि ठकुरी, सरु े श राई, नकतापनसंि राई, आई.के . नसंि,
लीलबिादरु छे त्री, कमला खप्तािली, निन्द्द्या सलु बा, पणू बि िादरु निष्ट, एस.एि. छे त्री, कणि थामी, लक्षमण बोिरा, जय
धमला, शरद् छे त्री, पणू ि राई, टेकबिादरु गरुु ङ ‘तामी’, धिबीर परु ी, भीम ‘सन्द्तोष’,आयि लानमछािे, खडगराज नगरी,
मनणकुमार प्रधाि, रूरमनण प्रधाि, सरला राई, नशिकुमार राई, समीरण छे त्री ‘नप्रयदशी’, मिािन्द्द प ड्याल,
िीिारायण प्रधाि, इन्द्रबिादरु राई, गिर सलु बा ‘उदासी’ शरण सलु बा आनद ।
९० को दशकका कथािरूको िैचाररक पररनधको निस्तृनत र नशल्पगत निनिधता उल्लेखिीय छ । फ्रायडीय,
मिोनिश्ले षण, अनस्तत्ििादी चेतिाको नतक्खर भाि र िैनश्वक सङ्िटिाका प्रभािमा नसनजित उदासीिता, मिोनिकार
तथा गमु ाउौँदै गएको माििीयताको नचन्द्ता यस दशकका कथामा पाइन्द्छ । ‘सङ्क्रमण लेखि’ नसतै यिु ाकथाकार
सजजय नबष्ट, उदय थल
े ी’ आनदको उदय उल्लेखिीय मान्द्ि सनकन्द्छ । सािभु ाइ शमाि, पणू ि राई,
ु ुङ, प्रिीण राई ‘जमु ल
गगं ा कप्ताि, राधाकृ ष्ण शमाि, आयि लानमछािे, समीरण छे त्री नप्रयदशी, टेकबिादरु तामी, रूर प ड्याल, गिर उदासी,
सरला राई, प्रेम थल
ु ुङ, भीम दािालिरू सौँगसौँगै ियाौँ कथाकारिरूले १९९०-को दशकको शरू
ु देनख िै नसनक्कमेली
कथा सानित्यलाई ििीि आयाम नदिे प्रयास गरे को देनखन्द्छ। यीमध्ये सािु लामा, भीम दािाल, प्रिीण राई जमु ल
े ी,
नडल्लीराम अनधकारी, निजयकुमार सलु बा, पेम्पा तामाङ, चम्पानदिस राई, कालनु सिं रणपिेंली, नििोद प्रधाि
“सोरकी’, कमला राई ‘आौँस’ु , नथरूप्रसाद िेपाल, नछररङ पाजजो शेपाि, पारसमनण शम, देिकुमार राई, धि निदोष
सलु बा आनद कथाकारिरूले नसनक्कमेली िेपाली कथा सानित्यलाई ििीि आयाम नदिे चेष्टा यस कालमा आएर गरे का
छि।् मिािन्द्द प ड्याल, के .बी. िेपाली, सयू िकुमार सलु बा, जगत् छे त्री, खडगराज नगरी, नछरीङ पाजजो शेपाि, बेिेनडक्ट
बी.बी. राई, मायादेिी योजजि, भीम ‘सन्द्तोष’, सजजय निष्ट, बी.बी. लकान्द्री, उदय थल
ु ङु , नदिेश खाती, पणू ि राई, गप्तु
प्रधाि, समीरण छे त्री ‘नप्रयदशी’, इन्द्रबिादरु गरुु ङ, नशिकुमार राई, अिमोल थापा, रण्जीत सलु बा, उपमाि िस्िेत,
के दार गरुु ङ, प्रेम प्रधाि, शरद् छे त्री, निष्णु शमाि अनधकारी, सलोि काथिक, मनणकुमार सुलबा, राधाकृ ष्ण शमाि, गिर
‘उदासी’, सम्पणू ाि राई, लक्ष्मीप्रसाद गरुु ङ, बेिनसंि राई, जी.आर. खल
ु ाल, नििोद प्रधाि ‘सोरकी’, िररश मोक्ताि,
कणि थामी, इन्द्रबिादरु छे त्री, निक्रमिीर थापा, चनु िलाल निनमरे , रामलाल अनधकारी, भगीरथ लोिार, सधु ा राई,
टी.बी. चन्द्र सलु बा, दलमाि डी. गरुु ङ, प्रणय लानमछािे, सिु ास सोताङ, इन्द्रमनण दिािल, रामबिादरु राई, धि ‘निदोष’
सलु बा, लक्खीदेिी सन्द्ु दास, निजयकुमार सलु बा, आशारािी राई आनदका कथा उल्लेखिीय छि् ।
नसनक्कमबाट कथा सानित्यलाई बढ़ी प्राथनमकता नदौँदै अनि सरे का पत्र-पनत्रकािरूमा स्रष्टा, प्रक्रिया,
क्रिमााण, िागबेली, चौंरी ड ॉंडा, समय दैक्रिक, बाल दपाण प्रमख
ु रिेका छि।् समकालीि नसनक्कमेली
कथाकारिरूले आफ्िा कथािरूमा ग्रामीण जिजीििको यथानथिक नचन्द्त्रणमा बढ़ी जोर नदएका छि।् यसका साथसाथै
सिरीकरणको कारण देखा परे का निनभन्द्ि समस्या र निकृ नतिरूलाई पनि कथाकारिरूले आफ्िा कथािरूमा निषय
िस्तु बिाएका छि् । प्रिृनत्तगत निशेषताको कुरा गदाि नसनक्कमेली कथाकारिरू यस अिनधमा आएर मिोनिश्ले षणतफि
पनि उन्द्मख
ु देनखन्द्छि।्
मल
ू तःकथाकारिरूले समाजको िास्तनिक नचत्रणलाई िणिि गिि िक्र दृनष्टको पनि प्रयोग गिि रूचाएको
देनखन्द्छ। एकानतर ऐनतिानसक निषयिस्तल
ु ाई समेट्िे तथा पाररिाररक जीििका दःु ख, कष्टलाई पनि आफ्िा
कथािरूमा उतािि यिाौँका कथाकारिरू निक्कै सनक्रय देनखन्द्छि।् पनछल्ला नपौँढ़ीका कथाकारिरू आनथिक निपन्द्िता र
बेरोजगारको समस्यालाई कथाका माध्यमद्वारा नचत्रण गिि रूचाएको पनि देनखन्द्छ। ियाौँ कथाकारिरूले आफ्िा

कथािरूमा मािि तस्करी, मादक पदाथिको तस्करी र रोजगारका निनम्त पलायि िुिपु रे को निसङ्गत जीििलाई पनि
नचत्रण गिि अनि सरे का छि।् समकालीि समाजमा िटेका सबै िटिा र पररिेशलाई निनिध रूपमा आत्मसात् गदै कथा
स्िरूपमा नतिको प्रस्तनु त रोचक बिेको देख्ि सनकन्द्छ । आजचनलक यथाथि, भ नतक निधििताले निम्त्याएको निसङ्गत
पररिेश, इनतिासानस्रत जातीय ग रि गाथा, स्ित्िबोध र माििीय आिेग –संिगे जनित िटिा प्रसङ्ग र नतिले नसजेका
जीिन्द्त कथात्मक अनभव्यनक्तले यस कालका कथागत िैनशष्ट निमािण गरे का छि् ।
कथ्य शैलीमा आएको ििीि चेतिा र निषयगत व्यापकता २००० को दशकको मित्त्िपूणि उपलनलध मान्द्ि
सनकन्द्छ। भारतीय िेपाली कथालेखिमा ििीि संरचिात्मक र निषय िैनिध्यता नलएर कथा नसजििा गिे कथाकारिरू
िुि् - थीरूप्रसाद िेपाल, शानन्द्त छे त्री, भनिलाल लानमछािे, िायमिदास राई ‘नकरात’, निरभर काकीढोली, लक्ष्मी
कानलकोटे, कमला राई ‘आौँसु’, प्रदीप गरुु ङ, प्रिीण राई ‘जमु ल
े ी’, ग री िेम्बाङ, चन्द्र शमाि, भािु खिास, एम.एस.
खाि, प्रकाश िाङ्नखम, निष्णु शमाि िेउपािे, ध्रिु लोिागण, मायादेिी र मिोज योजजि, निमा ‘निची’ शेपाि, नसद्धाथि
राई, गप्तु प्रधाि, माधि बढु ाथोकी, गरू
ु भक्त नधताल, नििोद प्रधाि ‘सोरकी’, बरीिारायण प्रधाि, गोबरधि बाौँस्तोला,
देिमाि नलम्ब,ू शरद् छे त्री, निन्द्द्या सलु बा, डेशल राई, गीता नलम्ब,ू िसन्द्त कुमार राई, उदय थल
ु ङु , पणू ि सलु बा, दलमाि
मनु खया ‘पीर’, मनणप्रसाद राई, धििाङ सलु बा, भीम ‘सन्द्तोष’, रणजीत सलु बा, जलि, धिबीर परु ी, कालनू सिं
रिपिेंली, टेकबिादरु गरुु ङ, ‘तामी’, जीतबिादरु सिु ार, एम.एस. खाि, भािु छे त्री, रोनबि राई ‘िेचाली’, असीत राई,
िेमन्द्तलता, रामबिादरु राई, मानटल्डा राई, िररप्रसाद नसंि, मनणकुमार सलु बा, िीिारायण प्रधाि, शङ्कर प्रधाि,
दलमाि डी. गरुु ङ, देिकुकार राई ‘जमु ेली’, खडगराज नगरी, गङ्गा कप्ताि, सनु मत्रा अनिरल, सरु ज धड्कि, आई.के .
नसंि, राजबिादरु राई, समीरण छे त्री ‘नप्रयदशी’, गोपीचन्द्र प्रधाि, डा. शानन्द्त थापा, साङ्मू लेप्चा, कमल चामनलङ,
कुमार चामनलङ, रूर प ड्याल, पदमबिादरु राई, सजजय निष्ट, नछरीङ ‘पाजजो’ शेपाि, नमङ नलिाङ, के दार गरुु ङ,
भगीरथ राित, प्रिीण राई ‘जमु ल
े ी’, सािु लामा, उदय थल
ु ङु , िीिा राई, निरज ‘अयोग्य’, िीता राई, समीर राई
‘शानन्द्त’, भपू ेि गदाइली,राजेन्द्र ढकाल, पीथि तोदे आनद ।
९०को दशकबाट के िी उल्लेखिीय कथा सङ्ग्रिको प्रकाशि भएको पाइन्द्छ । यी मध्ये सामानजक यथाथिका
निषय िस्तिु रूलाई व्यङ्ग्यात्मक अनभव्यनक्तका साथ प्रस्ततु गिे कथाकार िुि् नछररङ पाजजो शेपाि। उिको भालेको
डाक (१९९१) र अदृष्य िरिरू (१९९५) कथा सङ्ग्रि प्रकानशत छि।् यसै क्रममा लनलत राई र पष्ु प शमािको लाल
पष्ु प (१९९२), जीिि बान्द्तिाको जीिि बान्द्तिाका कथािरू (१९९१), जी.आर. खल
ु ालको परदेशनतर (१९९३),
काजी गजमेरको यात्रा उज्यालोको (१९९३), टी.बी.चन्द्र सलु बाको आौँशक
ु ा करूण थोपािरू (१९९३), बेि नसंि
राईको निशािी (१९९५), लक्ष्मी गरू
ु ङको समय र जीििका प्रनतच्छायाौँिरू (१९९६), निकास िेष्ठ र आशिीर राईको
ि लो सस्ु के रा (१९९६), िररश मोक्ताि “अल्लरे ’-को तथागत (१९९७), सािभु ाइ शमािको िाते नचट्ठी (१९९८),
सम्पणू ाि राईको िाभो (१९९६), निजय बान्द्तिाको नबलल्ययंटो (१९९६), िन्द्दू दतू राज निशाको निश्व रोएको नदि
(१९९४) र आत्मिरूको देशमा (२००५), नलिू खानलङको सस्ु के रा द्वय (२००५), अजििु चामनलङ यािाको अनस्तत्ि
(२००४) आनद प्रकानशत कथा कृ नतिरू िुि।्
२०१० को दशक यता भारतीय िेपाली कथाले यद्ध
ु कथा, भतू प्रेत, समनलङ्गी, ित्या-अपराध, अपाङ्गता,
मिोरोगी, क टुनम्बक य िव्यनभचार जस्ता नसमान्द्त पात्र र निषयिरूसमेत लेखिमा उठाउि थालेको देनखन्द्छ । २०१०

देनख यता भारतमा लेनखएका िेपाली कथा लेखिमा युिा पुस्तािरूको सचेत प्रयोगात्मक कथालेखि र थप ियाौँ-ियाौँ
निषयिरू समानिष्ट भएका छि् ।
अग्रजिरूका पारम्पररक र के िी प्रयगात्मक कथािरूनसतै निम्ि कथाकारिरूका कथाकृ नत यस कालको
उपललधी िो - गप्तु प्रधाि, शरद् छे त्री, एम ‘पनथक’, निन्द्द्या सलु बा, कालनु संि रिपिे ौँली, डा. जीिि िामदङु , िन्द्द
िाङ्नखम, सतीश रसाइली, िसन्द्त राई, मदि खड्का, शङ्कर प्रधाि, निरङ्कर थापा, ध्रिु च िाि, पिि राई
‘िामदङु ’, एम. एस. खाि, प्रदीप गरुु ङ, ग री िेम्बाङ, सजजय नबष्ट, राज बिादरु राई, शमशेर अली, सरु ज ‘धडकि’
निरज थापा, िीिारायण प्रधाि, ििीि पतझड ‘नसलास’, प्रेम गरुु ङ, िरीश मोक्ताि अल्लरे , राजेि मोक्ताि, भीम
धमला, बी.योजजि, छुदेि कानिमो, यिु ा बराल, खडगराज नगरी, राजेन्द्र ढकाल, कुिेर प्रधाि, सागर छे त्री रायमाझी,
निमल काफ्ले, मोिि पी. दािाल, माधि बढु ाथोकी, उदय सलु बा ‘गोखाि’, भगीरथ राित, उषा शमाि, कमल भण्डारी,
कै लाश गरुु ङ, सोिाम नछरीङ, रािुल राई ‘बोनगको’, मनणकुमार सलु बा, कमल चामनलङ, राजेन्द्र ढकाल, खसु ेन्द्र राई,
देि भण्डारी, रीता ठकुरी, साङ्मू लेप्चा, सजजीि छे त्री, प्रकाश िाङनखम, िरू ि राई ‘जदु ’ू , निनिता छे त्री, सन्द्ध्या आचायि,
कोमल सलु बा आनद उल्लेखिीय छि् ।
भारतबाट निनभन्द्ि पनत्रकािरूका कथा निशेषाङ्क र सम्मेलि कथा सङ्ग्रि (सम्पा.- तल
ु सी अपति,
लनक्खदेिी सन्द्ु दास र जगत् छे त्री), दानजिनलङका कथा र कथाकार ( सम्पा.- राजिारायण प्रधाि), िेपाली कथा यात्रा
(सम्पा. – रामलाल अनधकारी), भारतीय िेपाली कथा ( सम्पा. दयाराम िेष्ठ), कथा सागर (सम्पा.- ििश्याम िेपाल),
आधनु िक भारतीय िेपाली कथा (सम्पा. अनििाश िेष्ठ), भारतेली िेपाली कथा (सम्पा. लक्खीदेिी सन्द्ु दास),
स्ितन्द्त्रोत्तर कालका िेपाली कथािरू ( सम्पा. जीिि िामदङु ) आनदका कथा सङ्ग्रििरू पनि उल्लेखिीय छि् । यी
निशेषाङ्क र सङ्ग्रिरूले िेपाली कथाको ७५ िषे भारतीय कथा साधिालाई पोषण गरे को पाइन्द्छ । यस अिनधमा
समकालीि कथा सानित्यलाई निकास गिि नसनक्कमबाट स्रष्टाको भारतीय कथा निशेषाङ्क (१९९१), समय दैनिकको
कथा निशेष समय कथा (२००५), रचिा प्रकाशिको रचिा कथा अिष्ठु ाि (२००५) सौँगसौँगै निमािण, नसनद्ध, प्रनक्रया
आनद पत्र पनत्रकाले कथा सानित्यको उत्थािमा निशेष मित्त्िपणू ि भनू मका नििािि गरे को छ । भारतीय कथा सानित्यको
निकासको इनतिास िेदाि यिाौँ पािात्य सानित्यमा प्रनसद्ध रिेको अनस्तत्ििादको प्रभाि पनि टड्कारो देखा पदिछ ।
यसैले यी कथािरूमा अनस्तत्ििादी नचन्द्ति टड्कारो भएका छि् ।
जीििका जनटलतामाझमा पनि पात्र पात्राले आत्मसचेत भई निजस्िप्रानप्तका लानग गरे का निणिय िरण,
मृत्यबु ोध, सन्द्त्रासपणू ि नस्थनत, भािािेग, निकल्पिीिताका नस्थनत, एक्लोपि, जीििको निरथिकताबोध जस्ता निषय
पनि यी कथामा प्रनतपानदत छि् । यी कथामा अन्द्धनिश्वास, कुरीनत, िारीशोषण र त्यसबाट बानिर निस्कि िारीले गरे का
निणिय िा आत्मालोचिा, परुु षप्रधाि समाजको क्रुरताले निम्त्याएको त्रादस पररणनत, शोषणचक्र, सम्पन्द्ि र
निपन्द्िमाझको खाडल तथा त्यसले ल्याएको सामानजक निसमता र निसङ्गनत, िगिनििीि समाज व्यिस्थापिको
कामिा र यो लक्ष्य नलि गरे का निरोि आनद पनि भारतीय िेपाली कथा सानित्यका कथ्य िैनशष्ट्य बिेर आएका छि् ।

६. र्ारिीय नेपाली उपन्यास
भारतीय िेपाली उपन्द्यासको अध्ययि गदाि दानजिनलङबाट अििु ाद गररएका उपन्द्यासबाट उपन्द्यासलेखि
अभ्यास थानलएको पाइन्द्छ । प्रशमाि प्रधाि अथाित् पारसमनण प्रधािद्वारा १९१५ मा लेनखएको निरण्यमयी चररत्र
(संनक्षप्त अििु ाद), राधारािी (१९१६ नतर) तथा प्रनतमािनसंि लामाद्वारा १९१८ मा लेनखएको मिाकाल जाससू (
म नलक) िै िेपाली उपन्द्यासका आरनम्भक िमिू ा िुि् । यसपनछ रूपिारायण नसंिद्वारा नलनखत भ्रमर (१९३६) बाट
िेपाली सानित्यमा आधनु िकता नभत्रेको मानिन्द्छ । रूपिारायण नसिं को भानषक ओज, निषय िस्तु चयि तथा
आदशोन्द्मख
ु यथाथििादी प्रिृनत्तले िेपाली सानित्यमा उपन्द्यासको एउटा बेग्लै प्रारूप निमािण गरे को छ । यसपनछ
उिैको नबजल
ु ी ( अपणू ि, १९४९), लैिनसंि बाङ्देलको मल
ु ुकबानिर (१९४८), माइतिर (१९४९) र लङ्गडाको साथी
(१९५१) प्रकानशत भयो। अच्छा राई रनसकको िरज्िाइौँ (अपणू ि, १९५१ ताका रनचत), लगि (१९५५), दोभाि
(१९६४); नशिकुमार राईको डाक बङ्गला ( १९५९), सभु रा सलु बाको बाल मिाभारत (१९५६), कृ ष्ण नसंि
मोक्तािको चरणधल
ु ी (१९५९), अशेष यात्रा (१९६४), इन्द्र सन्द्ु दासको मङ्गली (१९५८), िरबिादरु दािालको
मध्यरातको तारा (१९६४), िारदकुमार छे त्रीको नियोगी (१९६३), व्यनथत नसपािीको म नििश छु (१९६३),
इन्द्रबिादरु राईको आज रनमता छ (१९६४), िन्द्द िाङ्नखमको लाश (१९६४) र प्रकाश गोनिदको सङ्गम (१९६४)
जस्ता उपन्द्यासले दानजिनलङ छे त्रबाट भारतीय िेपाली उपन्द्यास फाौँट उििर गराएका छि् । िेपाली उपन्द्यास लेखिमा
म नलकताको छाप, आजचनलकता, राजिैनतक सामानजक संचेतिा, पाररिाररक तथा सामानजक यथाथिको नचत्रण,
निनिध निषय िस्तु र प्रयोगले यो चार दशकको औपन्द्यानसक प्रिृनत्तलाई प्रनतनिनधत्ि गरे को पाइन्द्छ । यसैकालमा
सामानजक यथाथििादी, आदशोन्द्मख
ु यथाथििादी, स्िैरकल्पिात्मक यथाथििादी तथा आयामेली प्रिृनत्तद्वारा िेपाली
उपन्द्यासमा ििीि प्रयोग गररएको पाइन्द्छ । सिु ास निनसङका के िी उपन्द्यासमा राजिैनतक चेतिा प्रखर देनखन्द्छि् ।
उिको मिे उपन्द्यास, लङु ् खमु क्याम्प जस्ता उपन्द्यासले िेपाली जानतको पररचयको सङ्कटलाई सम्बोधि गरे को
पाइन्द्छ । मिे उपन्द्यासमा आएको एउटा प्रमख
ु प्रिृनत्त भिेको दानजिनलङ िाम्रो िो र यो भभू ाग िाम्रो राजिैनतक
स्ित्िनधकारनभत्र पििपु छि भन्द्िे भाि िो ।
भनू मनसतै भारतीय भएका गोखािले अझै कुिै निशेष भभू ागलाई आफ्िो भन्द्ि िपाएको पीडा अनि गोखाि
बासभनू मको अभीष्ट बोके का यी उपन्द्यासले पररचयको सङ्कट भोग्िे गोखािको पीडा उजागर गरे को छ । दानजिनलङ
भेकबाट प्रकानशत अन्द्य के िी प्रनतनिनध उपन्द्यास िुि् – भगीरथ राितको माटोको माया र बास सनल्करिेछ, बालकृ ष्ण
थापाको िट्टाबानिर, िकि योजजि निरिीको दईु मिु ाि एक स्रोत,असीत राईको यन्द्त्रणा आनद ।
भारतमा मरु ण र छापाखािाको व्यिस्था पनछ िेपाली सानित्यमा पनि प्रकाशिको व्यिस्था सल
ु भ बन्द्यो ।
यसपनछ थप्रु ै पत्रपनत्रकािरूले िेपाली सानित्यको पोषण गरे का छि् । माध्यनमककालका यस्ता पत्रपनत्रकािरूले
िेपाली उपन्द्यास लेखिलाई मलजल गरे र पृष्ठपोषण गरे को पाइन्द्छ । गोरखा पत्र (काठमाड ,ौँ १९०१), उपन्द्यास
तरङ्नगणी (उपन्द्यास प्रधाि पनत्रका, काशी १९०२), सन्द्ु दरी (काशी, १९०६), माधिी (काशी १९०८), चन्द्र (काशी,

१९१४), गोखािली (काशी, १९१४), चनन्द्रका (खरसाङ, १९१८), गोखाि संसार (देिरादिु , १९२६), तरुण गोखाि
(देिरादिु , १९२८) जस्ता पत्र पनत्रकाले उपन्द्यासलाई धारािानिक रूपमा प्रकाशि गरे र िेपाली उपन्द्यासल लेखिलाई
प्रखर तल्ु याउि मित्त्िपणू ि भनू मका नििािि गरे को पाइन्द्छ ।
भ्रमरबाट थानलएको रोमानन्द्टक लेखि परम्परा अनि िाङ्देलद्वारा प्रनतपानदत तथा प्रनतनष्ठत यथाथििादी
धारापनछ भारतमा थप्रु ै िेपाली उपन्द्यास लेनखि थानलयो । बाङ्देललाई पछ्याउौँदै उिकै पररपाटीमा लेख्ि प्रिृत्त िुिेमा
मोििबिादरु मल्ल – उजेली छाया (१९५१), पजचायत (१९५३), समयको िुरी (१९५७), मनु क्तिाथ नतनम्सिाको को
अछुत ? (१९५४), लीलाध्िज थापाको मि (१९५८), लीलबिादरु क्षेत्रीको बसाइौँ (१९५७), बरीिारायण प्रधािको
म ली( १९९३) आनद प्रमख
ु िुि् ।
भारतीय िेपाली उपन्द्यासलेखिमा प्रयोगकालीि उपन्द्यासमा निशेष तेस्रो आयामका प्रितिक त्रयमध्ये एक
इन्द्रबिादरु राईले एउटै मात्रै उपन्द्यास लेखरे पनि धेरै प्रनसनद्ध कमाएका छि् । पस्ु तकको सङ्ख्याले िोइि लेखिको
गणु ित्ता झल्काउिे एउटै कृ नतले पनि कृ नतकारलाई अमर तल्ु याउिे सामथ्यि राख्दछ भन्द्िे दशािउि उिको आज रनमता छ
उपन्द्यास पयािप्त छ । तेस्रो आयाम, लीला लेखि जस्ता प्रयोगद्वारा कथामा थप्रु ै ििीि पदक्षेप राख्िे इन्द्रबिादरु राईलाई
उिको यो एउटै उपन्द्यासले पयािप्त नचिाएको छ । यस्तै प्रयोगकालीि उपन्द्यासमा अग्रणी अकी उपन्द्यासकार िुि्
पाररजात । उिका दशिटा उपन्द्यासमा निनिध प्रयोग दृनष्टगोचर िुदौँ छ ।
पाररजातको प्रथम उपन्द्यास नशरीषको फूल (नि.सं. ले मदिपरु स्कार प्राप्त गरे को नथयो । उिका औपन्द्यानसक
कृ नतिरू िुि् - हशरीषको फूल(२०२२), मित्तािीन (हि.सं २०२५), बैंसको मान्छे (२०२९), िोरीबारी, बाटा र
सपनािरू (२०३३), पखााल हर्त्र र बाहिर (२०३४), उसले रोजेको बाटो (२०३५), अन्िमाुखी (२०३५),
अहनदो पिाडसँगै (२०३९), पररर्ाहषि आँखािरू (२०४६), बोनी (२०४८) । उिले अनस्तत्ििादी नचन्द्तिबाट
निसङ्गनतिाद िुदौँ ै प्रगनतिादसम्मको सानिनत्यक यात्रा गरे की छि् । यसथि उिका उपन्द्यास लेखिमा पनि यो प्रिृनत्त
समयािसु ार प्रिृत्त देनखन्द्छ ।
कालेबङु क्षेत्रबाट पनि थप्रु ै उपन्द्यासकारको उदय भएको पाइन्द्छ । यी मध्ये प्रमख
ु उपन्द्यासकारिरूका सनू च
िेदाि पारसमनण प्रधाि, धमिरत्ि ब द्ध, िरबिादरु दािाल, जय धमाला, भषू ण िुमागाइौँ, ज्ञाि सतु ार, भगीरथ राित,
सलोि काथिक, अनिल गरू
ु ङ, नदल सलु बा, प्रकाश राणा, नशिशमशेर रसाइली, यसमा िेमकान्द्त भण्डारी, मोिि दख
ु िु ,
रत्िकुमार शमाि, देि भण्डारी, लनलत पररयार, नदिेश खाती, प्रदीप गरू
ु ङ, िायमिदास राई, छुदेि कानबमो, स्िनस्तका
छे त्री, सष्ु मा शमाि देखा परे का छि।् पारसमनण प्रधाि – राधारािी (१९१९), धमिरत्ि ब द्ध (यमी)–समाजको य टा
झलकमा (१९३८), िरबिादरु दािाल- मध्यरातको तारा (१९६५), ज्ञाि सतु ार–य िि लनु टएपनछ (१९६६), पनखिनदिे
िै माया (१९७९), करूणा भाउजू , सलोि काथिक-अशेष प्रीत (१९७०), नबिािको तारा (१९७०), स्िनस्तका छे त्री
सती उपन्द्यास र म नलकतफि सष्ु मा शमािको सृनष्ट (२०११) प्रकानशत छ । इन्द्रबिादरु राईको आज रनमता छ,

िाइमिदास राई नकरातको िोय च्याङबा, रत्िकुमार फुयेंलकै तीि उपन्द्यास, भगीरथ राितको बास सनल्करिेछ, देि
भण्डारीको कथा आफ्िै, प्रदीप गरू
ु ङको पोस्टर र लात, ज्ञाि सतु ारको करूणा भाउजू र छुदेि कानबमोको फातसङु
जस्ता उपन्द्यासले कालेबङु को भ गोनलक, सामानजक, सास्ं कृ नतक झलक बोके का उपन्द्यासको प्रनतनिनधत्ि गरे का छि्
।
भारतको पिू ोत्तर राज्यअन्द्तगित अनिभानजत असमबाट िेपाली उपन्द्यासलेखिको पृष्ठपोषण १९२८-२९
नतरबाट िै िुि थालेको सचू िा पाइन्द्छ । िागाल्यान्द्डका कोनिमाका धिबिादरु राईद्वारा लेनखएको एक थुङ्गा फूल
यससमय प्रकानशत भएको भए पनि त्यो अप्राप्य िुिाले १९५७ मा प्रकानशत लीलबिादरु छे त्रीको बसाइौँ उपन्द्यासलाई
िै आजसम्म प्रकानशत र प्राप्य प्रथम उपन्द्यास मानिन्द्छ । उिका अतृप्त (१९६७) लाई पिू ोत्तर भारतको प्रथम
मिोनिश्ले षणात्मक उपन्द्यास मानिन्द्छ भिे ब्रह्मपत्रु को छे उछाउ (१९८६)ले असममा ब्रह्मपत्रु का िररपरर बस्िे िेपालीको
सामानजक, राजिैनतक आनथिक तथा सांस्कृ नतक पररचय नदौँदै एउटा उत्कृ ष्ट आजचनलक उपन्द्यासका रूपमा प्रस्ततु
भएको छ । उिको च थो उपन्द्यास प्रनतध्िनििरू निस्मृनतका (२००४) मा प्रकानशत भएको नथयो ।
िेपाली उपन्द्यास लेखिमा पिू ोत्तर भारतबाट प्रनतनिनधत्ि गिे अकाि उपन्द्यासकार के .बी. िेपाली िुि् । उिको
मेरो िर मेरो ससं ार (१९६५), समपिण (१९६५) र तस्िीर एक रातको (१९६७) प्रकानशत छि् । उिका उपन्द्यासमा
राष्रिादी िारा, यद्ध
ु ले निम्त्याएको निभीनषका, िेपाली सैनिक जीििको मानमिकता, अन्द्याय, अत्याचार र
अिैनतकताले नबटुल्याएको ग्रामीण पररिेश आनदले उिलाई प्रगनतिादी, स्िच्छन्द्दतािादी तथा मािितािादी
उपन्द्यासकारका रूपमा स्थानपत गरे को छ ।
म नलक र अििु ाद दिु ै नकनसमका उपन्द्यासलेखिमा उद्दत उपन्द्यासकार िररप्रसाद शमािका म के गर ौँ
(१९६६), नतम्रो जीिि (१९६७), िारीको जीिि(१९६७), जीिि र सम्माि (१९६७), जीिि र प्रेम (१९६७) तथा
मलाई भल्ु दछ (१९६७) प्रकानशत भएको पाइन्द्छ । मनणपरु बाट डा. चन्द्रश्वे र दिु द्वे ारा लेनखएका देशको माटो (१९७८)
र नजन्द्दगीको बाटो (१९८१) प्रकानशत भएको पाइन्द्छ । शेरमाि थापाको पत्थर बोल्छ (१९८१), मोििकुमार िेष्ठको
सािी आमाको छोरो (१९८५) र प्रकाश सिु दे ीको डोबिरू (१९८६) गिु ु िती प्रायनित (१९८९), नसन्द्दरु नबिाकी
अधािङ्नगिी (१९८९), सपिा (१९९०), चोखोमाया (१९९१), गीता उपाध्यायको बाल उपन्द्यास आमा म फाष्टि भएौँ
(१९९८), लोकिाथ उपाध्यायको आौँधी, सन्द्तकुमार देिािको पिाड-पिित (२०००), कथा बल्ल सरुु िुन्द्छ (२००२),
िया देिीको यगु सनन्द्ध (२००२), मनु क्त उपाध्याय बरालको निमाली (२००६), रण काफ्लेको मायाको बन्द्धि २००८,
शानन्द्त थापाको मोििी डट् कम २००९ आनद पिू ोत्तर भारतबाट प्रकानशत के िी उपन्द्यास िुि् । यी उपन्द्यसले पिू ोत्तर
भारतको जिजीििलाई प्रकट गिािका साथै निनिध औपन्द्यानसक प्रिृनत्तलाई आत्मसात् गरे को पाइन्द्छ ।

८. हनष्ट्कषा
प्रस्ततु एकाइमा भारतीय िेपाली सानित्यमा पद्य र गद्यनिधाको निकासको अिलोकि गररएको छ । गद्य
निधामा पनि निशेष आख्याि सानित्यका निधा – कथा तथा उपन्द्यासको निकास तथा भारतीय आधनु िक िेपाली

सानित्यको निकासको कालक्रनमक अध्ययिमा यो एकाइ उन्द्मख
ु छ । भारतीय िेपाली सानित्यको निकासमा भारतका
निनभन्द्ि प्रान्द्तमा छररएका िेपाली भाषाप्रेमीको निशेष भनू मका छ । उिीिरूले आफ्िो भ-ू सामानजक पररनस्थनतमा रिेरै
त्यसै क्षेत्रबाट िेपाली सानित्यको उििरतामा आफ्िो भनू मका नििािि गरे का छि् । िेपाली जानतका निनम्त छुट्टै
िासभनू मको व्यिस्था अझै िभइसके को नस्थनतमा निशेष िेपालीभाषी बिुल क्षेत्र नसनक्कम, दानजिनलङ तथा पनिम
बङ्गालका के िी तराई र डुिसि प्रान्द्त, असम तथा पिू ािजचलका सात राज्यमा अनि भाक्स-ु देिरादिु क्षेत्रमा पनि िेपाली
सानित्यको निकास भएको थािा लाग्दछ । प्रस्ततु एकाइमा भारतीय आधनु िक िेपाली सानित्यको पद्य, कथा तथा
उपन्द्यास निधाको निकासको इनतिासको अध्ययिमा यो एकाइ के नन्द्रत भएको छ ।

९ अभ्यास प्रश्न
९.१ एक शब्दमा उत्तर हदनुिोस्
१. लीलबिादरु छे त्रीलाई कुि पस्ु तकका निनम्त िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठािले परु स्कृ त गरे को छ ? ( बसाइौँ, २०७७)
२. तेस्रो आयाम आन्द्दोलिको मख
ु पत्र के िो ? (फूल, पात, पत्कर)
३. पाररजातको अनस्तत्ििादी उपन्द्यासको िाम लेख्ििु ोस् ( नशरीषको फूल)
४. रूपिारायण नसंिको एकमात्रै उपन्द्यासको िाम के िो ? (भ्रमर)
५. िरनसंि थापाको हिमाहर पनत्रकाको प्रकाशि कनिलेदने ख थानलएको िो ? (१९४८ देनख)
९.२ खाली स्थान र्नािु ोस-्
क) दानजिनलङमा ज्ञािनदल दासका ……, ………, ………….., …… आनदले भनक्तधाराको निगणिु
भनक्तसानित्यको पोषण गरे को पाइन्द्छ ।(उत्तर - झ्याउरे भजि, टुङ्िा भजि, के िी निगणिु भजििरू अनि उदय
लिरी)
ख) शारदाको प्रकाशिपिू दि ने ख िै ………, …,……..,, ……, ., ……आनद पनत्रकािरूमा िेपाली कथािरू
प्रकानशत भएका नथए । (उत्तर - गोिर्ा पत्र, गोर्े र्बि कागत, गोर्ाा संसाि, माधिी, चन्र, चहन्रका)
ग) नसनक्कमबाट कथा सानित्यलाई बढ़ी प्राथनमकता नदौँदै अनि सरे का पत्र-पनत्रकािरूमा ………, ……,
………,………., ………, …….प्रमख
ु रिेका छि।् (उत्तर - स्रष्टा, प्रहरया, हनमााण, नागबेली, चौंिी ड डं ा,
समय दैहनक, बाल दपाण)
घ) बङ्गालको डाइरे क्टर अब् पनललक इन्द्स्रक्सन्द्सको अिमु ोदि सनित म्याकनमनलयि एन्द्ड को.–बाट पारसमनण
प्रधािको …… पस्ु तक १९२१ मा प्रकानशत भयो। (उत्तर - िेपाली व्याकरण)
ङ) गमु ािनसिं चामनलका प्रकानशत कृ नत िुि् -……, ………, ……, …… (उत्तर - जीिि पररनधनभत्र
(१९६३), अन्द्तद्विन्द्द्व (१९६४) सयू ि उदाउिुभन्द्दा पनिल्यै (१९६८), कारागरनभत्र प्रतीक्षा र अन्द्य कनिता (१९७८)

९.३ क र ख अंश हमलाएर उत्तर हदनिु ोस्
क
ख
क. नगमी शेपाि
अ. कोलाज आन्द्दोलि
ख. तल
आ. आले एउटा गरीब साकीको छोरी
ु ाचि
ग. अनििाश िेष्ठ
इ, निपोनक्रट चाौँप, गरु ाौँस र अन्द्य कनिता
ि. राजा पनु ियािी
ई. मऩीपक
ु ो सिाई
ङ. रामनसंि गोखािली
उ. िस्तक्षेप
( उत्तर – क- इ, ख- ई, ग-अ, ि-उ, ङ-आ)

१०. थप अध्ययनका लाहग सन्दर्ासामग्री
दयाराम िेष्ठ र मोििराज शमाि, (२०३४), नेपाली साहित्यको सहं क्षप्त इहििास, काठमाड ौँ : िेपाल
राजकीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि।
दयाराम िेष्ठ, (२०५९), साहित्यको इहििास : नसद्धान्द्त र सन्द्दभि, काठमाड ौँ : नत्रकोण प्रकाशि
िेपाली सानित्यकोश, (२०५५), नेपाली साहित्य, काठमाड ौँ : िेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि
पेम्पा तामाङ, (२००५), आख्यानदेहख पराख्यानसम्म, नसनक्कम : सररता
प्रतापचन्द्र प्रधाि, (२०४०), नेपाली उपन्यास, पष्ठृ र्ूहम र परम्परा, दानजिनलङ : दीपा प्रकाशि
मोििराज शमाि र खगेन्द्रप्रसाद लइु टेल, (२०६३), पिू ीय र पािात्य सानित्य नसद्धान्द्त, काठमाड ौँ : निद्याथी
पस्ु तक भण्डार।

एकाइ ७
नेपाली र्ाषा र साहित्यको हिकासमा र्एका आन्दोलनिरू
एकाइको संरचना
१. प्रस्ताििा
२. उद्देश्य
३. पररचय
४. िेपाली भाषा र सानित्यमा देखापरे का आन्द्दोलििरू
४.१ िलन्द्त बनिष्कार आन्द्दोलि
४.२ झरोिादी आन्द्दोलि
४.३ आयामेली आन्द्दोलि
४.४ राल्फाली लेखि
४.५ अस्िीकृ त जमात
४.६ अमलेख आन्द्दोलि
४.७ लीलालेखि
४.८ कोलाज आन्द्दोलि
४.८.१ कोलाज आन्द्दोलिको पररचय तथा पृष्ठभनू म
४.८.२ पिू ोत्तर भारतको िेपाली सानित्यमा कोलाज आन्द्दोलि
४.८.३ िेपाली भाषा मान्द्यता आन्द्दोलि
५. निष्कषि
६. अभ्यास प्रश्न
७. थप अध्ययिका लानग सन्द्दभिसामग्री
१. प्रस्िािना
िेपाली भाषा र सानित्यको निकासमा भएका आन्द्दोलििरूले िेपाली मल
ू सानित्यको प्रिधििमा के कस्तो
योगदाि नदएको छ भिेर यससम्बन्द्धी निषयको अध्ययिमा के नन्द्रत गररएको छ। प्रस्ततु एकाइमा िेपाली भाषा र
सानित्यको निकासमा भएका आन्द्दोलििरूको संनक्षप्त भनू मकाको इनतिासलाई समेनटएको छ ।

२. उद्देश्य
प्रस्ततु पाठ्यसामग्रीको अध्ययिद्वारा निद्याथीिरूले िेपाली भाषासानित्यको निकासको इनतिासमा भएका
आन्द्दोलिबारे निम्िोक्त निषयमा ज्ञाि प्राप्त गिि सक्षम िुिेछि्।
क)
ख)

िेपाली भाषाको निकासमा भएका आन्द्दोलिबारे जािकारी प्राप्त गिि।
िेपाली भाषा सानित्यको निकासका क्षेत्रमा चलेका आन्द्दोलिमा सियोग पर्ु याउिे सङ्िसंस्थाबारे
जािकारी िानसल गिि।

३. पररचय
िेपाली भाषाको थालिी भएको प्रायः एक िजार िषिपनछ मात्र सानित्यले आफ्िो उपनस्थनत दताि गराएको िो
भन्द्िे तथ्यले दशािउछ। मिको भाि प्रकट गिे साधि भाषा भएझै ौँ सानित्य अनभव्यनक्तको माध्यम पनि भाषा िो। यसका
माध्यमबाट अनभव्यनक्त क्षमता बढ़दै गएपनछ व्याकरण लेखि, कोष सङ्कलि तथा सम्पादिजस्ता निनभन्द्ि निषयमा
लेखि कायिको निस्तार िुदौँ ै आएको छ। यसरी िेपाली भाषाले सानिनत्यक स्िरूप प्राप्त गदै आएपनछ यसका सीमा तथा
शनक्त क्षेत्रिरू पनि निस्ताररत िुदौँ ै गएको छि।् भाषाकै माध्यमबाट ज्ञािको दाशिनिक, शास्त्रीय तथा व्याििाररक क्षेत्रिरू
सनम्मनलत िुिे र सम्प्रेनषत िुिे परम्परा निकनसत िुदै गयो। सानित्य तथा कलाका निनभन्द्ि पक्षिरूको नसजििा तथा
लेखि पनि भाषामै िुिे भयो। उक्त दृनष्टकोणबाट िेदाि िेपाली भाषा सानित्यको निकास िुि थालेको १५० िषिपनछ मात्र
भाि व्यक्त गिे क्षमतामा रिेका सकारात्मक तथा िकारात्मक पक्षिरू निरूपण गिे नदशातफि नचन्द्तकिरूको
ध्यािाकषिण भयो।

४. नेपाली र्ाषा र साहित्यमा देखापरे का आन्दोलनिरू
काव्य रचिाका सन्द्दभिमा भाषाको स्िरूप र संरचिात्मक मल्ू यिरूको सीमा र प्रकृ नतलाई मल्ू याङकि प्रस्ततु
गिे भाषाको क्षमता र निचारमा शास्त्रीय मल्ू यको उपस्थापि तररका उदािरणीय रिेको छ। यसमा िाटक र आख्याि,
गीत र आख्यािेतर गद्यको उल्लेख धेरै मात्रामा भएको पाइन्द्छ। निश्वभरर चलेका आन्द्दोलििरूको प्रभाि िेपाली
सानित्यमा पििु कुिै अस्िभानिक कुरा िोइि। यस क्षेत्रमा भाषा िै ज्ञाि र निज्ञािको संरक्षण तथा सानित्यको भण्डार
भएको िुदौँ ा यसखाले आन्द्दोलििरूको प्रभाि पनिले भाषा र पनछ सानित्यमा पदै आएका छि।् उक्त पाठमा िेपाली
भाषा र सानित्यनिधामा देखापरे का आन्द्दोलि तथा कायिपन्द्थालाई क्रमािसु ार तयार पाररएको छ।
४.१ िलन्ि बहिष्ट्कार आन्दोलन
िलन्द्त बनिष्कार आन्द्दोलिलाई भाषामा व्याकरनणक व्यािस्थापिका लानग भएको पनिलो आन्द्दोलि
मानिन्द्छ। राममनण आ.दी. (नि.स.ं -१९४१-२०२८) को प्रयासमा (नि.स.ं -१९६५) सालमा िलन्द्त बनिष्कार
आन्द्दोलिको िीगणेश भयो। ‘माधिी’ पनत्रका प्रकाशिका समयमा सरुु भएको उक्त आन्द्दोलि, िेपाली भाषाको
लेखि परम्परामा िलन्द्तको प्रयोग त्याग्िे भाििा नलएर जन्द्मेको िो। यस्तो लेखि परम्परालाई बनिष्कार गिे अनभयाि
त्यिी बेलादेनख चलाइएको नथयो। नशखरिाथ सिु दे ी, शम्भप्रु साद ढुङ्गेल, रामप्रसाद सत्याल, सदानशि शमाि
अनधकारी आनदले िेपाली लेखिलाई खट्टु ा काटेर निरूप पािे गरे को नस्थनत निरुद्धमा देखापरे को उक्त आन्द्दोलि

िेपाली भाषाको व्याकरण पुिरीक्षण तथा व्यिस्थापिको आन्द्दोलि ठिररयो। यसका साथै निश्वमनण आचायि
दीनक्षतको िेपाली व्याकरण बोध (नि.स.ं १९६९) र िेमराज पाण्डेको ‘चनन्द्रका व्याकरण’(नि.स.ं १९६९) उक्त
नसद्धान्द्तको आधारमा प्रस्ततु भएको नथयो।
यस समयािनधमा म नलक तथा नसजििात्मक रचिामा व्यस्त रिेका कनि लेखिाथ प ड्याल, धरणीधर
कोइराला, मिािन्द्द सापकोटा र लेखक चक्रपानण चानलसे, सयू िनिक्रम ज्ञिाली, पारसमनण प्रधािजस्ता सजिकिरूले
िलन्द्त बनिष्कारको आन्द्दोलिलाईिै समथिि गरी आफ्िो लेखि कायि जारी राखे। यस आन्द्दोलिले स्िर र व्यजजि,
िणि र मात्राआनद समस्याको समाधाि गिे ध्येय नलएर स्रष्टालाई यसबारे सचेत भई सृजिामा प्रिृत्त िुि प्रेररत गर्यो र
यसको प्रभाि अनिलेसम्म पनि परररिेको छ।
४.२ झरोिादी आन्दोलन
नि.सं.२०१३ सालमा ‘बिारस’मा अध्ययिरत िेपाली मल
ू का निद्याथीिरूले चलाएको भाषा आन्द्दोलिलाई
‘झरोिादी’ आन्द्दोलि भनियो। उक्त आन्द्दोलिलाई िेतत्ृ ि नदिे निद्याथीिरूमा बालकृ ष्ण पोखरे ल, तारािाथ शमाि,
बल्लभमनण दािाल, कोशराज रे ग्मी, चडू ामनण रे ग्मीिरू िै अगिु ा बिेका नथए। ‘झरोिाद’लाई अनग बढाउौँदै लािे
नसलनसलामा यसको मख
ु पत्रका रूपमा प्रकानशत ‘ि लो पाइलो’का निनभन्द्ि अङ्कमा आन्द्दोलिको लक्ष्य र उद्देश्य
दशािउदै लेखिरू प्रकानशत गररएका नथए। िेपाली भाषाको म नलकतालाई प्रोत्सानित गिे तथा अिािश्यक रूपमा
प्रिेश गदै गरे का निदेशी शलदिरूलाई नियन्द्त्रण गिे, तत्सम शलदिरूको बािुल्यलाई निरुत्सानित गिे उद्देश्यिरू िै यस
आन्द्दोलिका प्रमख
ु बौँदु ा नथए। उक्त आन्द्दोलिका कणिधार बालकृ ष्ण पोख्रेलको भिाइ नथयो- १) इनतिासका पािाबाट
मृतप्रायः शलदिरूलाई नलिु अनि नतिलाई लोकनप्रयता नदिु २) पिू ि र पनिमका स्थािीय िेपाली भाषाबाट शलद
बटुलेर खाौँचो टाििु ३) िेपाली शलदिरूको आधारमा कृ नत्रम पद्धनतबाट शलद निमािण गरी अभािको पनू ति गिि,ु ४)
सस्ं कृ तबाटै निन्द्दी इत्यानदसौँग िनमल्िे नकनसमले शलद निमािण गरी खाौँचो टाििु ५) सके सम्म निज्जे सिज पाििु ६)
िेपाली तनद्धत पछ्र
ु े र कृ त्पछ्र
ु े प्रत्ययिरूको चलि बढाउिु।
यसखाले आिेगपूणि उद्देश्यले झरोिाद आन्द्दोलि तत्कानलक रूपमा निक्कै चनकि यो। तर कनतपय
लेखकिरूका लानग यो आन्द्दोलि अनजणि बन्द्यो। त्यसैले झरोिादमानथ आक्रमण पनि भयो। झरोिादलाई सानित्यको
स्तरीय र शास्त्रीय भाषामा पाखेपि थोपिे आन्द्दोलिको आरोप लगाउौँदै यसको निरोध गररयो। यिाौँ उद्घोनषत कनतपय
सकारात्मक नदशाका पक्षमा आमदािीकृ त िेपाली शलद, तत्सम र तद्भि शलदिरूको प्रयोग क्षेत्र फरानकलो भयो।
िेपाली भाषामा निदेशी भाषाद्वारा शलदाक्रमण िुि लागेको समयमा यसलाई नियन्द्त्रण गिि िेपाली भाषाका
शलदभण्डारको निस्तारमा भानषक समृनद्धका निनम्त यस आन्द्दोलिले मित्िपूणि भनू मका खेलेको नथयो। िाल िेपाली
भाषाको निकासको स्तर जस्तो छ त्यसलाई नशखरमा पर्ु याउि यस आन्द्दोलिले ठूलो टेिा पर्ु याएको छ। िेपाली
संस्कृ नतको झरोपिसम्बन्द्धी नचन्द्ति र सम्बद्धििमा तथा िाक्य गठि शैली सम्बद्धििमा यसको आिश्यकता धेरै देनखन्द्छ।
मिािन्द्द सापकोटा, पष्ु कर शमशेर राणाजस्ता निभनू तिरूको निचारसौँग सम्बद्ध रिेको यस िादले जािी
िजािी िेपाली सानित्य लेखिका आधारमा, व्याकरण र समीक्षाका सन्द्दभिमा आफ्िो प्रभाि निस्तार गिि सक्षम भएको
छ।

४.३आयामेली आन्दोलन
इन्द्रबिादरु राई, ईश्वर बल्लभ, िैरागी काइलाजस्ता मिाि सानिनत्यक निभनू तिरूको सत्प्रयासमा चलाइको
आन्द्दोलि िो आयामेली आन्द्दोलि। सि-् १९६३ मा दानजिनलङबाट उक्त निद्वाििगिले संचालि गरे को आन्द्दोलिले
परम्परागत सानित्यको निमािणलाई च्याप्टो भन्द्यो र िालको नस्थनतमा बाटुलो, गोलो र एकखेपमा समग्र जीिि प्रस्ततु
गिे सानित्यको खाौँचो छ भन्द्िे पद्धनतको नबजारोपण गर्यो। सादा भािक
ु ता र कथि मात्रको प्रबन्द्धमा सानित्यको
नस्थनत नजउौँदो रिौँदिै । च्याप्टो सानित्यको जीििले एक निस्तार मात्र प्रस्ततु गिे िुदौँ ा यसको सट्टामा आयानमक सानित्य
प्रस्ततु गररयो। गोलो सानित्य भिेको जीििलाई समग्रतामा पनिलोपल्टमै ठम्याउि सक्िे नस्थनत प्रक्षेपण गिे सानित्य
िो। यसखाले मतका आधार िस्ततु ा र समग्रतासम्बन्द्धी धारणा तयार भयो। समग्रताको अथि िस्ततु ा िो। यी दिु ै धारणा
छुट्टा-छुट्टै अनस्तत्िका नचज िभएर पररपरु क िुि।् इन्द्रबिादरु राईले उक्त कुराको उपस्थापि गरे का छि।् िस्ततु तालाई
पराभ नमकता (metaphysical) मान्द्िेिरूमध्ये फ्रान्द्सका दशििशास्त्रीिरू यसलाई आध्यानत्मक अथिमा समानित
गदिछि।् िस्ततु ा नसङ्गो र पणू ि रििे िुिाले यो अमतू ि रिन्द्छ। तर िस्तु यस निषयको िनजक रिन्द्छ- यो िस्तु िो।
आयामेली आन्द्दोलि दशििको रूपमा प्रयोगमा आउौँदा ‘िस्तुतात्मक अमतू िको व्यजजिाका निनम्त प्रनतबद्ध रििे िुिाले
अिभु नू त भ नतक िुन्द्छ’ भन्द्िे आयानमक मान्द्यता रिेको छ। आयामेली स्रष्टािरू िस्ततु ामै सत्य सनम्मनलत रििे देख्छि्।
सत्य िस्ततु ाबाटै जनन्द्मिे देख्छि।् त्यसैलेउत्पनत्तको मल
ू निषयिस्तु िस्ततु ालाई नलन्द्छि् भन्द्िे अनभमत
आयामेलीिरूको रनिआएको छ। ‘िस्ततु ात्मक अमतू िको व्यजजिारारा िै जीििको सम्पणू ति ा प्रक्षेनपत िुन्द्छ’ भन्द्िे
नसद्धान्द्तमा आयामेलीिरू निश्वास गछि ि।् िस्तल
ु ाई प्रत्यक्ष र परोक्ष निनधद्वारा लेख्ि पाइन्द्छ। पनिलो-प्रत्यक्षता र दोस्रो
अप्रत्यक्षताजस्ता दईु निनधबाट िस्ततु ालाई िेिि सनकन्द्छ। यिी िै िो आयामेली आन्द्दोलिको म नलक पक्ष।
निज्ञािबाट िित्ििाद, मिोनिज्ञािबाट जेष्टाल्टिाद अनि दशििबाट अिेक नसद्धान्द्तका पक्षिरू उल्लेख्य
रूपमा अिसु रण गििु आयामेली नसद्धान्द्तको मल
ू आधारमा प्रनतपादि भएको छ। यसको निचारमा ‘अिुभनू त’ नचन्द्ति
सम्पणू ति ामा निनित िुन्द्छ भन्द्िे कुरामा सम्बद्ध छ। सम्पणू ति ा आत्मपरकता र िस्तपु रकता मात्र िोइि। आत्मपरकता र
िस्तपु रकता समेतको समायोजिबाट जीििको व्यापकता अडकल गिि सनकन्द्छ। सम्पणू ति ालाई जान्द्ि सनकन्द्छ। मानिस
िाक, काि, आौँखा अथिा अन्द्य कुिै शारीररक अङ्ग मात्र िभएर उसका सम्पणू ि बाह्य तथा आन्द्तररक इनन्द्रयिरूको
सयं ोनजत समनष्ट िो। आयानमक लेखि अनभयािको अनभप्राय िो- अब लेख्िे सानित्यका प्रत्येक शलद तथा िाक्य र
प्रकरणले मािि जीििका सम्पणू ति ालाई अौँगाल्िु पछि । यसखाले अिस्था प्रस्ततु गररएका सानित्यमा तेस्रो आयाममा
समेनटिे मान्द्छेको दृनष्ट समानित िुिपु छि । रचिामा दःु ख पाउिे पात्रको कथा िा कनिता त्यो एउटा पात्रले दःु ख पाएको
कथा कनितामा मात्र सीनमत भएर िरिोस।् त्यस मान्द्छे िा पात्रको अिस्था तथा आचार व्यििारमा एउटा निशाल
निचार प्रकट िोस।् त्यस कथा, कनितामा मानथ निशाल आकाश र तल फरानकलो धती रिोस।् यस रचिाका खण्डखण्डमा राजिीनत, समाज, जीििदृनष्ट सबै समेनटि सकोस् भन्द्िे भाििाबाट प्रेररत सानित्य मल
ू तः आयानमक सानित्य
िो। समग्रमा भन्द्िपु दाि सबै मल्ू यलाई दृनष्ट नदिे आयानमक लेखि सम्पणू ति ाबाट प्रेररत िुन्द्छ। सम्पणू ति ाको अथि जीििको
स्िीकृ नत िो। जीििको सम्पूणति ाका पक्षमा मानिसको आनदम स्िभाि र िृनत्तलाई समेत समेट्िे आद्यनिम्बिरू
उपस्थापि गिे कला आयामेली लेखिको प्रमख
ु लक्ष्य रिेको पाइन्द्छ।
आयामेली आन्द्दोलिको एउटा पक्ष निचारमा निनित रिेको पाइन्द्छ भिे अको पक्ष भानषक संरचिाको
प्रस्तनु तमा रिेको छ। यथाथि र अनत यथाथि नचत्रकलामा पाइिे नचन्द्ति र भाषामा पाइिे यथाथिपरक भाि सम्िेदिाको
मतू िता र अमतू िताको संयोगमा आयामेली लेखि नटके को छ। भािमा अमतू िता धारण गरी आयामेली लेखिमा भाषामा
रिेको साौँिरु ोपि िटाउौँदै सिािनधक फरानकलो र अमतू ि अथिपणू ि भाि िरण गिि सक्षम बिेको िुन्द्छ। अमतू ि भािमा

निश्वास राख्िे आयानमक लेखिको िस्ततु ा र सम्पणू ति ा प्रानप्तका निनम्त उक्त आन्द्दोलि जन्द्मक
े ो नथयो। आयामेली
लेखिको निष्कषि िो सारिस्तु र रूपलाई परस्पर समीकरण गिि।ु यसले गरे को कलात्मक सरं चिाले समग्र िस्ततु ाको
समायोजिमा निश्वास राख्दछ। सबै पक्षको तत्क्षनणक प्रत्यक्षता र प्रभािको ग्रिणबाट मात्र सानित्य ग्रिण गररन्द्छ।
सानित्यलाई यस्ता क्षेत्रबाट छुट्याउि सनकौँ दैि भन्द्िे मत आयामेली लेखि परम्पराको रिेको छ।
सि-् १९६३ मा ‘तेस्रो आयाम’ पनत्रका प्रकाशि गरी थालिी गररएको आयामेली लेखिको अनभयाि धेरै
चचािमा रह्यो। यस परम्पराले िेपाली सानित्य लेखिमा निकै ठूलो आरोप र लाजछिा पनि सिि पर्यो। कनिले
आयानमक लेखिले ‘सानित्यमा अराजकतािाद’ तथा कनिले प्रचारको ढोङ्ग भिेर आरोप तथा आक्षेप झेल्िु पर्यो।
कसै-कसैले यसलाई ‘प्रनतनक्रयािादी सानित्य’को संज्ञा पनि नदए। अत्यन्द्त निम्िस्तरका शलदद्वारा सम्बोनधत तेस्रो
आयानमक लेखिले कटु आलोचिासमेत सििु पर्यो। अन्द्तमा प्रितिकिरूको गिनकलो र दशिणपणू ि तथ्य अिलम्बि
गरे का कारण आयानमक लेखिलाई लगाइएका आरोपिरू नितान्द्त खोक्रा र व्यथि सानबत भए। भानषक दृनष्टमा
आयानमक लेखि निकै भ्रमपूणि मानियो। यसैकारण यसको िैयाकरनणक नियमसौँग भानषक शद्ध
ु ताको व्यिस्थासौँग
पाठकिरू निस्िस्त िभएको िुदौँ ा नि.सं.-२०२० सालपनछ िेपाली सानित्यको इनतिासमा देखापरे को एउटा उल्लेख्य
मोड भएर आयानमक आन्द्दोलिको समापि भयो।
४.४ राल्फाली लेखन
नि.सं.-२०२३ सालमा देखापरे को िेपाली सानित्यको इनतिासमा सानित्यकार, गायक तथा
सङ्गीतकारिरूको एउटा पस्ु ताको रूपमा देखा परे को एक समिू बाट यस आन्द्दोलिको थालिी भएको नथयो। ‘राल्फा’
कुिै कोशमा रिेको भाषा सानित्यमा शास्त्रीय अथििािक शलद िोइि। ‘राल्फा’ एउटा निनित समयमा उठे को लिरको
तरङ्ग र भािक
ु ताले स्ियम् निनमित भएको शलद िो। रे नडयो िेपालको व्यििारबाट असन्द्तष्टु भएका के िी
सङ्गीतकारिरूको प्रयासाम जनन्द्मएको एउटा समिू को िाम राल्फा िो। यस समिू का सस्ं थापकमध्येका एकजिा सदस्य
निमल राल्फाको भिाइमा- ‘राल्फाको जन्द्म िै व्यिसाय’ अथाित् प्रनतभाको नकि-बेच मनु ि दबेर ह्रासोन्द्मख
ु
यगु बोधलाई स्िर नदिका निनम्त भएको िो। अकाि सदस्य नििु राल्फाले ‘राल्फा’ आन्द्दोलिका कारणलाई यसरी प्रस्ततु
गरका छि-् ‘िामीिरू कुसस्ं कारबाट ग्रनसत नथय ौँ, अझै पनि छ ,ौँ िामीलाई शासि गिे कुरूपतािरूले िामीलाई
मिष्ु यको तिबाट धेरै पर, पशतु ानतर िुत्याइनदएको छ।’ तर पनि िामीिरूमध्ये कनतपय आफूलाई मािि भिेर गिि गदै
नथय ौँ। असभ्य तररकाले िाम्रो आफ्िै दाजभु ाइिरूको शरीर, मि अथि सबैजसो मान्द्छेको रगत जक
ु ाले जस्तै चसु ेर।
त्यसैले िामीिरूले यसको निरोधको एउटा बाटो निकाल्य ौँ राल्फाको सृजिा गरे र। सरुु मा यस समिू नभत्र सीनमत मात्रमा
यिु ाको सियोनगता नथयो। पनछ यसको आकषिणमा धेरैले आफ्िो उपनस्थनत दताि गराए। के िी सदस्यिरू आफ्िो
िामको पनछनल्तर राल्फा जोडेर लेख्िे काममा संलग्ि भए। उिीिरूमध्ये पाररजात, मजजल
ु , निि,ु निमल, िोरे म, रमेश,
रायि, अररम, नससोम, गणेश रनसक, ओमकृ ष्ण नसट लाजस्ता स्रष्टािरूको िाम उल्लेख्य छ।
राफ्ला आन्द्दोलिका सियोगीिरूमा कनि, लेखक, कथाकार, गायक, सङ्गीतकार र गीतकारको सिभानगता
नथयो। आफूलाई यिु ा सन्द्तनत ठान्द्िे राल्फा समिू का सदस्यिरूले आफ्िो उद्देश्यलाई गीत, सङ्गीत र सानित्यका
माध्यमबाट जीिन्द्त बिाउि सक्िे उद्देश्य नलएका नथए। उक्त कायिले सानित्य नसजििामा पनि के िी सियोग पर्ु याएको छ।
यस आन्द्दोलिको उद्देश्य यथानस्थनतका निरुद्ध गनतशील र सृजिात्मक कायिनतर उन्द्मख
ु रििु नथयो। राल्फा समिू मा
अनस्तत्ििाद र शन्द्ू यिादको प्रभाि रिेको आभाष पाइन्द्छ यसमा पयािप्त मात्रामा माक्सििादी नचन्द्तिधारा पनि नमिण
भएको छ। जीिि र जगतको मल्ू यलाई त्यागेर जीििको आस्था र सकारात्मक पक्षलाई मल्ू यको आधार बिाउौँदै

रनचएका गीतिरू गाउौँदै निौँडिे यिु ा सन्द्तनतको अनभयाि राल्फािादबाट प्रेररत भइरह्यो। थालिीमा निराशािादबाट
प्रेररत भएको भए तापनि पनछ नबस्तारै आशािादी नदशातफि अग्रसर भएको छ। जीििका निनम्त सकारात्मक र
स्ितन्द्त्रताको आिश्यकता देखाएर गीत गाउौँदै निौँडि,ु अभ नतक सत्ताको अनस्तत्ि स्िीकार िगिि,ु इनतिासको
प्रभािमानथ निश्वास िराख्ि,ु समिू भन्द्दा पनि व्यनक्तलाई मित्िपणू ि मान्द्ि,ु बाौँच्ि पाउिे अनधकार अनििायि ठान्द्िु जस्ता
पक्षको समथििमा यो समिू प्रनतबद्ध रिेको देनखन्द्छ। प्रगनतिादी नचन्द्ति, निराशा तथा व्यनक्तसत्ताको प्राबल्य नचन्द्तिको
निरोधाभासमा अल्झेको राल्फाली लेखि िेपाली सानित्य इनतिासको पन्द्िामा उच्च स्थािमा रिेको छ। यो समिू
परु ािा रुनढिादी परम्परा र परु ाति सस्ं कार, नियम काििु , नलङ्गका िणिभदे र सीमारे खा, जानत र सस्ं कृ नतभेदका
िीिभािका मल्ू यिरूका निरुद्ध आफ्िा अनभमत दशािउि सनक्रय रिेको छ। सांस्कृ नतक र सामानजक मल्ू यको
रूपान्द्तरणका निनम्त, क्रानन्द्तकारी आस्था राख्िे राल्फा जमातले समाजमा निद्यमाि शोषण भ्रष्टाचार, अन्द्याय,
अत्याचार, असमािता, अनभव्यनक्त स्ितन्द्त्रताका निनम्त माक्सििादी मल्ू यलाई िै अिलम्िि गरे को छ। सरुु मा राल्फाली
लेखिको अनभव्यनक्त अप्ठ्यारो पिे िा बझ्ु ि िसनकिे र दृनष्टकोण अस्पष्ट देनखए तापनि निस्तारै राल्फा समिू
माक्सििादी नचन्द्तिको प्रनतबद्धतानतर अनभमख
ु भएको देनखन्द्छ। मल्ू य नििटिका पक्षमा रिेको यो जमात निधागत
िगीकरणको निरुद्धमा देनखयो। य ि स्ितन्द्त्रता र अराजकतानतर ढनल्कएको यो लेखि निस्तारै बोधगम्यता नतर जाि
लाग्यो। िाक् स्ितन्द्त्रता र माक्सििादी िगि अनधकार तफि ढल्के को यो लेखि िेपाली सानित्यको इनतिासमा निम्ििगीय
असन्द्तनु ष्टलाई उजागर गिे साधि बिेर देखा पर्यो।
भारतका दानजिनलङ र असम लगायत िेपालका जम्मै भभू ागमा राल्फा सन्द्तनतबाट आफ्िो कायिक्षेत्र निस्तार
गिे प्रयास गररयो। (साइक्लो नप्रन्द्ट) सामग्रीमाफि त् सानित्य प्रकाशिका क्रममा राल्फा प्रकाशि र सेतो िि, निलो
आकाश, िामका अनमला निश्वासिरू जस्ता शलदािलीका सम्पणू ि पक्षिरू दताि गररएका छि।् यसका साथै
‘बगरमानथको जिािरको मृत्य’ु उक्त दईु पनत्रकाद्वारा प्रस्ततु भएको छ। िेपाली सानित्य जगतकी िारी िस्ताक्षर
पाररजातको ‘मित्तािीि’ तथा मजजल
ु को ‘छे कुडोल्मा’ जस्ता उपन्द्यासको लेखिमा राफ्ला निचार भाि प्रकट भएका
छि।् ‘यन्द्त्रणा’ र ‘निरुद्ध’जस्ता पनत्रकािरूको प्रकाशि राफ्लाअन्द्तगितका कायिक्षेत्रमा परे का छि।् राल्फाली लेखिको
क्रममा यस समिू का पाठक तथा आलोचकिरूले निनभन्द्ि आरोप-प्रत्यारोप तथा बानिरी िमला खप्ि बाध्य भएका
नथए। उिीिरूलाई लागेको पनिलो आक्षेप क) राल्फाली निकृ त य ििादी िुि,् ख) निप्पीिादको अिश
ु रण गिे जमात
िुि,् ग) नक्लष्टता र दबु ोध्यतामा निश्वास गिे स्रष्टा िुि।् राफ्ला जमातमा निचारको एकता (नचन्द्तिगत नस्थरता) को
अभाि देनखन्द्छ। सैद्धानन्द्तक पक्षमा सश
ं ोधऩको खाौँचो अिभु ि गदै गएका राल्फा समिू का कनतपय सदस्यिरूको मत
नभन्द्िताका कारण पनछ गएर फुटेको र माक्सििादी नचन्द्ति धारानतर बगेको पाइन्द्छ। त्यसरीिै निस्तारै एउटा समिू
माक्सििादनतर र बाौँकी रिेकािरू छररएर नभन्द्िै भए। राल्फाली लेखि दाशिनिक दृनष्टले आधारिीि, सामानजक दृनष्टले
अव्याििाररक, चाररनत्रक दृनष्टले अनशष्ट देनखि थालेपनछ आफ्िै जमातनभत्र पनि आलोचिाको साधि बनियो। जीिि
र जगतप्रनत आस्थािीि मिोभाि र समाजबाट प्राप्त िकारात्मक व्यििारको कारण उक्त आन्द्दोलि साल २०२७ सम्म
सनक्रय रह्यो। त्यसपनछ यो सम्पणू ि रूपमा नििटि भयो।
४.५ अस्िीकृि जमाि
नि.स.ं २०२५ सालनतर िेपाली समाज र सामानजक परम्पराका माध्यमबाट स्थानपत भएका मल्ू य र मान्द्यता
निरुद्ध सङ्गनठत यिु ा सानित्यकारिरूको एउटा समिू खडा भयो। काठमाड ौँमा के िी सानित्यकारिरूले स्थानपत
मान्द्यताका ‘निरोधी समकालीि लेखि’ शीषिकको संज्ञामा एउटा क्षेत्र निमािण गरी अलग्गै अको एउटा आन्द्दोलि

आरम्भ गरे । यो आन्द्दोलि ‘अस्िीकृ त जमात’ िा ‘निषेनधत नपौँढी’ िामले लेखि क्षेत्रमा प्रिेश गर्यो। शैलेन्द्र साकार,
कनिताराम िेष्ठ, अजजरी प्रधाि, प्रकाश प्रेमी, सा.नि. ठाकुर, पष्ु कर लोििी, जगत रजजि, इन्द्रराज भण्डारी,
प्रेमिारायण, ि.आ. किकद्वीप आनद अस्िीकृ त जमातनभत्रबाट सनक्रयता नििािि गिे स्रष्टािरूका लिरमा देनखए। यस
जमातका मल
ू व्यनक्ति साकारले अस्िीकृ त जमातको पक्षमा आफ्िो अनभमत यसरी उद्घोष गरे का छि्— सानित्यमा
देखापरे का अन्द्योल िटाउि सानित्यलाई भानषक जनटलताबाट मक्त
ु गराउि र परम्पराबाट सिाति रूपमा आएको यो
समाजको पक्षलाई उपस्थापि गरे को छ। यस जमातका मनु खया कनितारामले उद्घोष गरे को कथिमा-‘थोत्रा दम्भको
निरोध गिे सङ्कल्प नलएको पाइन्द्छ।’ पनिलो निश्वयद्ध
ु को बेलामा, फ्रान्द्समा पनि यस्ता सस्ं थािरू स्थानपत भएका
नथए। स्थानपत ज्ञाि, परम्परा र मल्ू यिरूका निरुद्ध उपनस्थत भएका दादािादबाट पनि उक्त जमात प्रेररत भएको नथयो।
यरु ोपमा नक्रयाशील नबटग्रपु र भारतमा नक्रयाशील िङ्ग्री जेिेरेसि (पस्ु ता) अनि ररन्द्स कोयाट्नकिको अराजकतािादी
निचारिरूबाट यो समिू परू ै प्रभानित नथयो। यस्ता प्रभाििरूले गदाि अस्िीकृ त जमात राजिीनत निरपेक्ष िुन्द्छ भिे
तापनि निरपेक्ष रिि सके ि। मल
ू रूपमा यसले सामानजक, सांस्कृ नतक, सानिनत्यक र य िसम्बन्द्धी मल्ू यलाई तोडदै
यथाथिता अथाित् माििीय स्िाभानिक पक्षमा जोडनदिे काम गर्यो। अस्िीकृ त जमातले आफूलाई स्थानपत मान्द्यता र
मल्ू यिरूबाट बनन्द्धत र नियनन्द्त्रत ठािेर कृ नत्रम जीिि तथा सामानजक व्यिस्था िा अिुशासिको पणू ति ः निरोधमा
आफूलाई उभ्यायो। यस जमातमा सङ्गनठत भएका स्रष्टािरू आफूलाई सामानजक मान्द्यताबाट बनिस्कृ त भएको उद्घोष
गदै स्थानपत मल्ू य चेतिाका निरुद्धमा सल
ु ा मल्ू य चेतिाका
ं ग्ि भए। यसका सथै निस्थानपत, उपेनक्षत चररत्र र िस्तक
निरुद्धमा एकजटु भए। निस्थानपत र उपेनक्षत चररत्र र िस्तमु ा सानिनत्यक कृ नतिरू नसजििा िुिे क्रमको थालिी भयो।
निम्ि आनथिक र सांस्कृ नतक िगिका पात्रको जीिि अिस्था र भाििालाई रचिामा स्थाि नदिे काम सरुु भयो। बानिरी
आिरणका साथै औपचाररक व्यििारबाट िाङ्गो बिाएपनछ मान्द्छे जनत निरोिी, दानयत्ििीि र राक्षसी रूपमा
देनखन्द्छ, त्यस्तै रूपमा रचिामा प्रयोग गिि यो जमात सनक्रय रह्यो। जीििका िेपथ्यमा रिेका प्रकृ तिादी सत्यलाई
अिधु ािि गदै धमि, सस्ं कृ नत, िीनत, मयािदा लगायतका परम्पराबाट निच्छे द गिे िाङ्गो मान्द्छेका रूपमा प्रस्ततु िुिे
काम यस जमातले गर्यो। यस मान्द्यताको उद्घोषणा गदै कनितारामले भिे- िामी सत्यको पनिचाि िाङ्गोबाट नलन्द्छ ौँ।
मान्द्छेलाई मान्द्यता, मयािदा, औपचाररकता, कृ नत्रमता र स्िाङिरूबाट िङ्ग्याउि चािन्द्छ ौँ। त्यो िाङ्गो मान्द्छे िाम्रो
यथाथि सानित्य िो। दशििको यस नबन्द्दमु ा उनभएर निचारलाई अौँगालो िाल्दै उक्त जमात अनडएको छ। तथाकनथत
श्लील र अश्लील, िैनतक र अिैनतक, सन्द्ु दर र कुरूपताको सीमाबाट पर र असम्पृक्त रििे यस जमातको चररत्र निकै
अराजक रिेको छ। य िसम्बन्द्धी स्ितन्द्त्रता र स्िैनच्छक अनस्तत्ि धारणमा यस जमातले सामानजक मयािदा र निधािररत
नशष्टतालाई ठूलो चिु ती नदयो। कनितारामका भिाइमा- य िमल
ू क व्यििारलाई सम्बोधि गिे शलदिरू अश्लील
िोइिि।् िाङ्गोपि स्िीकारयोग्य िो भन्द्िे यस जमातले मान्द्छेको सम्पणू ति ालाई यिी िाङ्गोपिबाट बझु ाउिे प्रयास गरे ।
खासमा यो आचरण बानिरी यथाथिको निरोध नथयो। यसखाले लेखि शैली कला र स न्द्दयिको निरोधमा जन्द्मक
े ो
निरोि नथयो। सामानजक मयािदा र िैनतकताको सीमाबाट निस्थानपत भएका िेश्या, चोर, ित्यारा, बलात्कारी,
षडयन्द्त्रकारी पात्रिरूको नििशतालाई खोज अन्द्िषे ण गरी त्यस कोणको उपयोगद्वारा लेखि कायि सरुु गरे त्यो सानित्य
अस्िीकृ त दशििको नसजििा बन्द्ि सक्िे सम्भाििा रिेको छ। निगतका थोनत्रएका मल्ू यको आिरणमा ठे लेर सानित्य
नसजििा गििु भन्द्दा ितिमािको खल
ु ा जनटलता, अभाि र अनभिातसौँग पाठकलाई पररनचत गराउिु अस्िीकृ त सानित्य
िो भन्द्िे मत रिेको पाइन्द्छ। यस सन्द्दभिमा सजिक प्रकाश प्रेमीको भिाइ यस्तो छ- ‘अस्िीकृ त सनित्यलाई एक भद्दा,
कुरूप, िृनणत पात्रको आौँखाबाट िेििपु छि ।’ यस भिाइबाट के बनु झन्द्छ भिे यो जमात साधारण जितासम्म पग्ु िे प्रयास
गदैछ। भाषाको अनभव्यनक्त पक्षलाई कुनण्ठत र कुरूप बिाउिे तेस्रो आयाम र राल्फाली लेखिका निपरीत सिज, सरल

र सबु ोध्य लेखिको पक्षमा नथयो अस्िीकृ त जमात। यस जमातले गरे को प्रयासलाई िेदाि के देनखन्द्छ भिे आफूलाई
परानजत र उपेनक्षत नपौँढीको जमात ठान्द्िे र सत्यको िनजक पगु रे अनभव्यनक्त नदिे पक्षमा प्रनतबद्ध रिेको िो भन्द्िे
प्रमानणत िुन्द्छ। समाजमा देनखएका पररिनतित युगीि मान्द्यतालाई अिलम्बि गिािले यिु ा नचन्द्तिमा आएका सोचलाई
समेत यसले आत्मसात गरे को छ।
भनिन्द्छ अनस्तत्ििादी दशििबाट ‘अस्िीकृ त जमात’ आकनषित नथयो। कनतपय सन्द्दभिमा यस जमातका
आलोचकिरूले ‘माओिादी’को संज्ञा पनि नदए। तारािाथ शमािले ‘अस्िीकृ त जमात’लाई निकृ त य ििृनत्तलाई
जीििको सम्पणू ति ा मािेर यस्ता अभर बथाििरू कानत्तकका कुकुर िुदौँ ै िाम्रो सानित्यलाई मैलो पारररिेछि् भन्द्िे कटु
मन्द्तव्य गरे को पाइन्द्छ। िीप्रसाद िामबाट समीक्षा गिे समीक्षकले अस्िीकृ त जमातलाई भत्सििा गदै यसरी नटप्पणी
गरे का छि-् ‘यी िसन्द्तपरु का बसािािरू रातोनदि गाईिरूको खोजमा रात काट्दै धतल
ु ाएर निनडरििे जमदनग्ि िुि।् ’ यो
जमात समाजको स्थानपत र स्िीकृ त मल्ू यबाट धेरै नभन्द्ि र असम्पृक्त रिेर सृजिातफि लागेको देनखन्द्छ। सोिी कारण उक्त
जमातले यसखाले कटु आरोप खप्िु परे को नथयो। िेपालीिरूको िेपाल बानिर र नभत्रसमेत सामानजक र सांस्कृ नतक
परम्परामा नयिका धारणािरूले स्िीकृ नत प्राप्त गिि सके का छै िि।् नयिै स्िीकृ नतिीि मान्द्यताको दशिि बोके र स्थानपत
मल्ू यप्रनत निरोिको आगो दन्द्काउिे उक्त जमातका स्रष्टािरू नि.सं.२०३० सम्म पुग्दा िपग्ु दै छे उ लाग्ि थालेको पाइन्द्छ।
स्थानपत मल्ू यको निरुद्ध राौँको बालेर निस्थानपत मािि मल्ू यको स्थापिामा देखा पिे नििशता र जीिि सङ्िषिलाई
प्रस्ततु गिे ठूलो प्रयत्ि िगरे का िोइिि।् िेपाली सानित्यको इनतिासमा अस्िीकृ त जमातको आन्द्दोलि पनि एउटा
कढीको रूपमा देनखएको छ।
४.६ अमलेख आन्दोलन
नि.सं. २०२६ सालनतर िेपाली सानित्य इनतिासमा देखा परे को अको एउटा आन्द्दोलिको िाम िो अमलेख
आन्द्दोलि। यस आन्द्दोलिमा सल
ं ग्ि रिेका सानित्य स्रष्टािरूमध्येका अगिु ा िुि् मोिि कोइराला। यसका साथै उिलाई
साथ नदिे अन्द्य स्रष्टािरूमा कनि द्वाररका िेष्ठ, कृ ष्णभक्त िेष्ठ, भनू प शेरचि, मदि रे ग्मी, ध्रिु चन्द्द ग तम, रत्ि शमशेर
थापा, भिु ि कोइराला (ढुङ्गािा), आनद नथए। कनि तथा लेखकिरू अमलेख अथाित् (स्ितन्द्त्रता िा मनु क्त)का निनम्त
प्रनतिद्ध बन्द्ि यस कायिमा सल
ं ग्ि भए। खासमा यसको आशय लेखकीय स्ितन्द्त्रता जोगाउिे परम्परा र कसैको
स्तनु तगािबाट मक्त
ु रिि सक्िु लेखकको पनिलो सति रिेको नथयो। यस समिू मा संलग्ि रिेका लेखकको जमात
‘अमलेख िगि’का िामले पररनचत िुि पग्ु यो। उक्त जमातले गरे को नलनखत िोषणा पनि साििजनिक भएको नथयो।
तापनि अमलेख आन्द्दोलिमा जनडत सजिकिरूका जमातमा मात्र सीनमत रिेको यो काव्य सानित्यगत मान्द्यतामा
के नन्द्रत ‘नसउडी’ िामको पनत्रका पनि प्रकानशत भएको नथयो। नि.सं. २०२६ सालको भद मनििामा प्रकानशत उक्त
पनत्रकाको पनिलो अङ्कले आफ्िो प्रकाशकीय स्तम्भमा यसरी उद्घोष गरे को नथयो। ‘नसउडी’ एउटा प्रनतनिनध र
समिू स्तरको प्रतीक भएकाले िामी आफ्िा मल्ू य र दृनष्टकोणमा निश्वस्त छ ौँ र आजको िाम्रो अनस्तत्ि तथा आस्थाको
नििटि, सन्द्त्रास, िैराश्यता, िषि-निस्मात, जय-पराजय जस्ता समसामनयक अिुभनू तिरू अनभव्यक्त गििमा नसउडी
सबैभन्द्दा सचेत िुिेछ। समाजमा निद्यमाि आिेगपणू ि परु ािा निचार र मान्द्यतािरू, मल्ू यिरूबाट मक्त
ु िुि चाििे इच्छा
अमलेख िगिले आफ्िो मत,् नसद्धान्द्त र दशििलाई निम्िािसु ारका बौँदु ामा व्यक्त गरे को पाइन्द्छः
(क) िेपाली सानित्यका क्रनमक निकास र सम्बद्धििमा, अमलेख, अनभव्यजजिा गिि,
(ख) यगु ािुकुल चेतिाप्रनत सम्बेदिशील भई त्यसका मल्ू यिरूको अनभव्यक्त गिि र

(ग) परु ाणा मान्द्यतािरूको पिु मल्िू याङ्कि गिि र ियाौँ मान्द्यताको खोजी गििमा सम्पणू ि निश्वास राख्ि।
निनभन्द्ि प्रकारका शोषणिरू सानित्यमा पनि भइरिेका छि।् त्यस्ता शोषणका निरोधमा पनि ‘अमलेख िगि’ले
आफूलाई उभ्याउिे प्रयत्ि गदिछ। लेखिका क्षेत्रमा रिेका अिेक धारा र प्रिृनत्तका धषाििरू मेटेर एउटै साझा मजचमा
सबै सानित्यकार उभ्याउिे प्रयत्ि गििु यसको उद्देश्य नथयो। आनखरमा अमलेख िगिको यो प्रयत्ि प्रशसं िीय बन्द्यो।
नसउडीको पनिलो अङ्कमै यसले निम्िोक्त उदिोष गरे को नथयो- “देशका निनभन्द्ि सानिनत्यक प्रनतष्ठाि, सङ्िसस्ं थािरूप्रनत नसउडी अत्यन्द्त चेतिशील छ... सानित्य र सानित्यकारको िाउमा देशका पैसा र िम अपव्यय िुन्द्छ र
सानित्य सृजिाको िाउमा सानित्य र सानित्यकारलाई िैयनक्तक निदेशि र गटु बन्द्दी गिि खोनजन्द्छ भिे सबभन्द्दा पनिले
नसउडीले त्यसको सामनू िक तथा नक्रयात्मक रूपले निरोध जताउिे छ।” निरोिको स्िर नलएर स्थापिा गररएको
अमलेख आन्द्दोलि दीिाियु िुि सके ि। नि.स.ं २०२८ सालमा यसको पनि अिसाि भइसके को नथयो। निरोिको
भाििा नलएर सानित्य नसजििामा अनगसरे को अमलेख आन्द्दोलिले धेरैिटा उद्देश्य राखे तापनि आन्द्तररक संरचिा,
साङ्गठनिक र व्यिनस्थत आचरण नििािि िभएको िुदौँ ा उक्त आन्द्दोलि निस्तारै निलनु प्तको गभिनतर अग्रसर भयो।
४.७ लीलालेखन
आयामेली लेखि शैलीको थालिीमा देखापरे का नत्रमनू तिमध्ये दानजिनलङका इन्द्रबिादरु राईको एकल प्रयसमा
नि.सं.२०३० साल पनछ ‘लीलालेखि’ आरम्भ भयो। आयानमक कालका बल्लभमनण र िैरागी काइौँलामा सिािनधक
निचार, निधा नसजििा र निरन्द्तरतामा इन्द्रबिादरु राईको िाम अग्र पंनक्तमा रिेको देनखन्द्छ। यसका साथै नसद्धान्द्त
प्रनतपादि गिे र प्रनतपानदत नसद्धान्द्तलाई नसजििाको आधार बिाउिे कलामा राई सबैभन्द्दा उच्च स्थािमा देनखन्द्छि।्
‘लीलालेखि’को मल
ू आधार ईश्वरको तत्ि र अिेक नक्रया तथा एक चररत्र र अिेक आचरण भन्द्िे अितारिादी
नचन्द्तिमा निनित दशिि िा नसद्धान्द्त मानिएको छ। एकजिा कृ ष्ण िजार ौँ गोनपिीका बीचमा अिेक ौँ रूपमा प्रकट भए
जस्तै लेखि पनि नतिै एउटै िणि, शलद र शलदािलीको शृङ्खलामा जोनडएर अिेक रूपमा देखा पदिछ भन्द्िे नसद्धान्द्त
लीलालेखिको दाशिनिक आधार मानिएको छ। भ्रममा परे का गोनपिीले अिेक कृ ष्ण दशििको भ्रम पाले जस्तै िामी पनि
लेखिमा अिेक ौँ भ्रम पाल्दछ ौँ। पिू ीय ईश्वर अितारिादलाई आधार बिाएर स्रष्टा राईले आफ्िो जीिि यात्राको उत्तर
कालको आरम्भ पनछ नमथकीय स्िरूपमा नचन्द्तिको सिारा नलि थाले। लेखिको सन्द्दभिमा ‘यिाौँ भ्रानन्द्तिरूको
अनभिय छ, क्रीडा छ, लीला छ।’ भन्द्दै जीििका सबै कोणमा तथा निचारको तिमा राईले चारै नतर ‘लीला’ देखक
े ा
छि।् उिको दृनष्टकोणमा- जतासक
ु ै लीला छ। लीलाका सन्द्दभिमा उिको भिाइ छ-‘यथाथि सदा अगोचर छ। गोचरणीय
रूपिरू मात्र। अनि रूपिरू परस्परमा एक अकािको द्योतक छि।् ’ यस्तो नचन्द्तिको स्तरबाट उिको लीलालेखिको
बीजारोपण भएको छ। उिी भन्द्छि-् यथाथि अज्ञेय र अौँठ्याइिे िुदौँ ोरिेछ र ‘िामी भ्रम लेख्दा रिेछ ौँ।’ जीििको यस
यथाथिलाई सानित्यमा लगाई िामी नबत्थामा नबत्थािरू लेख ,ौँ यसबाट नसद्ध िुन्द्छ ‘सिे सिािय िाचका अथाित् सबै
सबै अथिका िाचक’ भन्द्िे दशििमा सानित्यकार इन्द्रबिादरु राईको लेखि ‘लीलालेखि’ भएर देखापरे को छ।
िेपाली सानित्य जगतका स्ििामधन्द्य कथाकार इन्द्रबिादरु राईको लीलालेखि कताकता निन्द्दु आदशिको
नचन्द्तिबाट प्रेररत छ भिे अकािनतर ज्याक डोररडाको निनिमािणिादी नचन्द्तिबाट पनि प्रेररत देनखन्द्छ। समग्र आयामेली
िस्ततु ाको नचन्द्तिबाट उठे का राईको धारणा क्िान्द्टम नफनजक्स िा िित्ििादी दशििबाट पनि प्रभानित छ। उिले
आफ्िो आत्मकथिमा भिेका छि- “िस्तु िस्ततु ामा निगणिु छ” अथि, मल्ू य, निशेषण, िामसौँग देनखिु िो िस्तक
ु ो
लीला। अिश्य िै मानिसकै असमाि, अनस्थर, सम्िेनदत र ब नद्धकताले यो िुि सक्छ। अिभु ि र ज्ञािका भेदिरू सृनष्ट

िुिे मानिसको सब कायि िुन्द्छ, िस्ततु ात्मक, लीलािन्द्त। िस्ततु ाको अक्षमा लीलानयत फरक र अन्द्तरणिरूलाई पनि
तीिका कारकिर देख्िु लीलालेखि िो। अिाशक्त आशनक्तले लीलालेखि िुदौँ छ
ै । राईको यस भिाइले के कुराको पनु ष्ट
गदिछ भिे बिुरङ्गीय कोणबाट निरीक्षण गदाि एउटै िस्तु अिेक ौँ रूपमा देनखन्द्छ। यो अिेक ौँ देनखिु भ्रानन्द्त िो। िस्तु
एउटै िो र देनखएको बिुलता लीला िो। यस्ता सबै दृश्यिरूको समीकृ त लेखि लीलालेखि िो। यसखाले लेखिमा
लेखक िस्तु यथाथिलाई िुडौँ लेर परायथाथिसम्म निचरण गिि पग्ु दछ। यस्तो परायथाथिसम्मको लेखिमा मान्द्छेका
अिभु नू त, बनु द्धको नक्रयाशीलता, चेतिाजस्ता सबै पक्षिरू लीलामात्र बन्द्ि आएका िुन्द्छि् भन्द्िे कुरा यिाौँ पनु ष्ट भएको
छ।
आफ्िो लेखिको तेस्रो चरणमा आइपग्ु दा सानित्यकार इन्द्रबिादरु राईले उपयिक्त
ु मान्द्यताका आधारमा कथा
सजेका छि।् लीलालेखिको दाशििीक बीज अध्यात्म मान्द्दै सानित्यकार राईले आत्मस्िीकृ नतमा प्रस्ततु गरे का छि।्
उिकै भिाइमा “औपनिषनदक माया, ब द्धको शन्द्ू य, जैिको स्यादिाद, भ नतक निज्ञािको सापेक्षतािाद,
मिोनिश्ले षणको फ्रायडिाद, गेष्टाल्ट मिोनिज्ञाि, माक्सििादीय आइनडयानलज्मको नसद्धान्द्त, व्याििारिाद,
समालोचिात्मक पाठकीय प्रानप्त नसद्धान्द्त, निनिमािणिाद, क्िान्द्टम नफनजक्स आनदबाट आधार र स्िीकार
लीलालेखिलाई प्राप्त छ। साथै लोकिृत्त लीला कै िल्यम।् ” जस्ता दाशिनिक गिि उनक्तिरू उपसथापि भएका छि्।
प्रस्ततु ् कथि उिका कथािरूमा साथिक नसद्ध भएको छ। राईको अको सङ्ग्रि ‘कठपतु लीको मि’मा सङ्कनलत
कथािरू आफ्िै पिू ि परम्पराभन्द्दा पनि नभन्द्ि र अि ठो नकनसमका छि।् लेखि नचन्द्तिका सन्द्दभिमा उिको जीिि
निषयक नचन्द्ति छ- ‘खेल ौँ बाौँच्िे खेल।’ यस्ता नचन्द्तिमा के नन्द्रत उिका कथामा माििीय जीििको बचाइमा बेिोििु
पिे नस्थनत र परम्पराको मल्ू य प्रस्ततु भएको देनखन्द्छ। ‘नजजीनिषेशतं शमा’ शीषिकको उद्देश्यमा राई प्रनतबद्ध छि।्
बाौँच्िल
ु ाई मिाि ठान्द्िे पक्षका राईले आफ्िा कथामा मृत्यु तथा आत्मित्या जस्ता जीििनिरोधी पलायिमख
ु ी
जीििको निषेधका पक्षिरू प्रस्ततु गरे का छि।् जीिि जगतका सकारात्मक आकषिणशील नचन्द्तिलाई आशािादी
ढङ्गले स्िीकारे का छि।् गनतशील जीििलाई स्िागत गिे राईले आफ्िा कथामा बाौँच्िु स्ियममा अथिपणू ि र सोद्देश्यपणू ि
िुिपु छि , निरथिक सास फे राइ मात्र जीिि िोइि भन्द्दै जीििको आकषिण पक्षलाई प्रस्ततु गरे का छि।्
लीलालेखिअन्द्तगितका सबै कथामा राईले जीििका गनतशील पक्षलाई स्िीकारे का छि।् माििले बाौँच्िु र बाौँच्िे
उपायको तजिमु ा गिे क्रमलाई मित्ि नदौँदै राईले माििको नजउिु साथिक रिन्द्छ भन्द्िे मत प्रकट गरे का छि।् राईको दृनष्टमा
मान्द्छे- ‘जीिि र जगतको कमिभनू ममा लीलािसु ार सङ्िषिमा रत रि ौँ’ भन्द्िे धारणा राख्तछि।् राईका ‘बाि’, ‘नमथक
मात्र’, ‘िासीसौँग’ लगायतका कथािरूमा जीिि मल्ू यलाई उपयिक्त
ु ढङ्गमा प्रस्ततु गररएको छ।
इन्द्रबिादरु राईले लीलालेखि अन्द्तगित जीििका निस्सारता िा निसङ्गनत जस्ता परु ािा रुढ बनिसके का
उनक्तिरूलाई पणू ि रूपमा त्यागेका छि।् जीिि नििाश गिे िस्तु िोइि, यसलाई जोगाएर मात्र चलायमाि बन्द्ि सनकन्द्छ।
जीििको सङ्िषिमा प्रत्याक्रनमत बिेर बाधा र व्यिधािमा निजय प्राप्त गिि सके मा जीििको खसु ी िै अको िुन्द्छ भन्द्िे
राईको मत छ। उक्त तथ्य उिले ‘िाौँसीसौँग’, ‘जन्द्ती’, ‘आौँगिको िाममा’, ‘लाटा’, ‘निश्व नतम्रा चरणमा’जस्ता
कथािरूमा व्यक्त गरे का छि।् आशा र आकांक्षाका पक्षलाई लक्ष्य बिाएर जीििलाई साथिक बिाउिे नबन्द्दमु ा अग्रसर
बन्द्िे मान्द्छेिरू उिका कथामा पात्र बिेका छि।् यस्तै अिस्थामा लीलालेखि कालका कथािरू नसजिि भएका छि्
कथाकार इन्द्रबिादरु राईको भिाइ छ नक- मान्द्छेको अन्द्तःिेतिामा देित्ि थोरै र पशत्ु ि धेरै िुन्द्छ। आफ्िो
कथा नसजििामा कथ्य बिेर आएका मािि चररत्रमा रिेको कालो पररनस्थनतिश कनिलेकानिौँ आफै ौँ नभत्रबाट प्रकट िुिे
िििर र पाशनिक चररत्र बिेर प्रकट िुन्द्छ भन्द्िे लीलालेखि कालका राईका कथाले स्पष्ट पाररनदएका छि।् जैिको
स्िाद्वादमा अनभप्रेररत िुिे मान्द्छेले आफ्िै िगिका सदस्यप्रनत भयािक शोषण गदिछ। िराम्रा कल्पिाको नसकार बन्द्छ

मान्द्छे। यस्ता दष्ु कल्पिाको नसकार बिेको अिस्थामा मान्द्छे भ नतक र मािनसक कुिै पनि दिु टि िाबाट ग्रस्त बन्द्दछ।
यस्तो ‘अन्द्धलीला’को अनभिेता मान्द्छे िै रिेको पाएका छि् इन्द्रबिादरु राइले। राईले दोस्रो चरणमा प्रनतपादि गरे का
भ्रानन्द्त दशिि अिसु ार िै मान्द्छे सधै ौँ अन्द्धलीलामा अल्मनलएको छ। राईका सबै पात्रिरूयसै अन्द्धलीलाको अनभिय गििु
परे को नस्थनत बोध गदिछि।्
लीलालेखिको आन्द्दोलिमा देखापरे का इन्द्रबिादरु राईको निधा निनिमािणिादी चेतिा, िस्तु निनिमािणिादी
चेतिा र नचन्द्ति निनिमािणिादी चेतिा एकै साथ प्रयोग भएका छि।् निनिमािणिादी चेतिा उत्तरआधनु िकतािादी
नचन्द्तिको एउटा पक्ष िो र यो निधा निनिमािणिादी सन्द्दभिमा प्रकट भएको छ। ‘कठपतु लीको मि’ शीषिकको कथामा
निनिमािणको प्रनक्रया राम्ररी प्रयोग भएको छ। कथािस्तु र त्यसको संरचिा निनिमािण भएको छ। संरचिा र शैली दिु ै
क्षेत्रमा ियाौँ रूपमा उपनस्थत भएका कारण राईको पनछल्लो चरणका कथा ‘लीलालेखि’ सन्द्दभिमा पनि उल्लेख्य छि।्
जस्तै- गरुु प्रसाद मैिालीको ‘परालको आगो’ शीषिक कथालाई इन्द्रबिादरु राईले ियाौँ नमथकका रूपमा नलएर
पिु लेखि गरे का छि।् कथािस्तु मैिालीकै सारिस्तमु ा रिेको छ र कथाकार राईले अरू चारिटा कथािरू जोडजाम
गरे र कथालाई निनिमािण गरे का छि।् मल
े ो छ। थनपएका कथा पनि लोग्िेू कथा चामे र ग ौँथलीकै सेरोफे रोमा िमु क
स्िास्िीकै सम्बन्द्धमा अल्झेर रिेका छि।् मल
ू कथा सजजालबाट नभन्द्िता देखाउिे थप कथािरू लीला कथाबाट
सनजित छि।् यस कथामा भएको निधा निनिमािण अन्द्तसिनम्मिण नक्रयाबाट भएको छ। उक्त कथाका अनतररक्त निबन्द्ध,
िाटक, कनिता र समालोचिाका नदशािरू पनि उल्लेख भएका छि।् त्यसैले कथाकार राईले ‘कठपतु लीको मि’ लाई
कृ नतलेखिको संज्ञा नदएका छि।्
इन्द्रबिादरु राईको कथा नसजििामा गेस्टाल्ट (आकारिाद) मिोनिज्ञािको प्रभाि परे को देनखन्द्छ। मिारुदि
कथाकी पात्र ठूलीको रुिाइ िै कथाको मल
ू भतू निषय बिेर देखा परे को छ। ठूली आफ्िो मटु ु निचोररएको रुिाइ रुन्द्छे।
यसमा रोदिको निनिमािण भएको छ। मिारुदि चारिटा निकथाको संयोजिमा निनमित लीलाकथा िो। राईका लेखिले
के नसद्ध गरे को छ भिे- नभन्द्ििरूको योगफलबाट लीलालेखि बन्द्दछ।
लीलालेखि तेस्रो आयामको निकनसत रूप मानिएको िुिाले िेपाली सानित्यको इनतिासमा भारतीय
भभू ागमा भन्द्दा पनि िेपालको भभू ागमा धेरै निस्तार भयो। सानित्यकार इन्द्रबिादरु राईले नि.सं. २०३० को दशकमा
थालिी गरे को उक्त लेखिले नि.स.ं २०४० र २०५० को दशकसम्म आइपग्ु दा निकै चनचित भयो। समालोचिाका
क्षेत्रमा निकै चनचित बन्द्ि पगु क
े ो यस लीलालेखिलाई ‘कृ ष्ण धारािासी’ले उपन्द्यास र कथामा प्रयोग गरे र देखाए। कृ ष्ण
बरालले िाटक तथा कनितामा र रत्िमनण िेपालले कथामा प्रयोग गरी नसजििात्मक कायि सम्पन्द्ि गरे । स्रष्टािरूले
नसजििा र समीक्षामा निकै गिि काम गरे । अनिलेको समयसम्म पनि िेपाली सानित्यको नसजििा र समीक्षा क्षेत्रमा
लीलालेखिको चचािले उच्च स्थाि प्राप्त गरररिेको छ।
४.८ कोलाज आन्दोलनुः
४.८.१ कोलाज आन्दोलनको पररचय िथा पृष्ठर्ूहम
फ्रान्द्सेलीशलद कलर (collar) बाट बिेको शलद िो कोलाज(collage)। कलर शलदको अथि टाौँस्िु िो।
निनभन्द्ि प्रकारका सामाि भेला पारी एक ठाउौँ मा टाौँसेर सजाउिु र ियाौँ रूप प्रदाि गििु कोलाज िो। यसमा रङ्गीि
कागज, ररििका ध्िजा, पनत्रकाका टुक्रा िा िातले बिाएका कागज साथै सक
ु ु मार कलाका के िी अश
ं , फोटो, मरे को
मसु ो अथिा माउसुलीको सक
ु े को मासक
ु ो चोक्टो िा छाला अनि यस्तैखाले नचजिरूका अश
ं कागज िा क्यािभासमा
टाौँसेर कोलाज तयार पाररन्द्छ। त्यसैले यसलाई निनचत्रको कलात्मक चीज मानिन्द्छ।

सििप्रथम ईशापिू ि २०० नतर चीिमा यसखाले कोलाज शैलीको प्रयोग कागजको उत्पनत्तको समयमा गररएको
िो भनिन्द्छ। दश ौँ शतालदीमा जापािका िस्तलेखकिरूले आफ्िा कनिता लेख्िे प्रनक्रयामा नलसो दलेका कागज भइु मौँ ा
टाौँसेर आफ्िा कनितािरू अनत राम्रो िरफमा लेख्िे गथे। तेह्र ौँ शतालदीमा मध्य यरु ोपमा कोलाज शैली देखा पर्यो।
पन्द्ध्र ौँ-सोह्र ौँ शतालदीनतर जमििीका चचिमा यौँु तथा अरू दामी धातक
ु ा अश
ु ो मनू तिमा,
ं िरू धानमिक मनू तििरूमा, यीशक
प्रयोग गदै पनछ िातका बािुलामा बटि (टाौँक) आनद टाौँस्िे चलि चल्यो। िनिस्टिरूले सम्झिा सजीि राख्ि
आफन्द्तका फोटोिरू अलबममा टाौँसेर राख्िे गरे उन्द्िाइय ौँ शतालदीमा।
परु ािो समयदेनख कोलाजको प्रयोग िुदौँ ै आएको भए तापनि असलमा कोलाजको थालिी आधनु िकताको
प्रिेश नबन्द्दु सि-् १९०० सम्म भएकै नथएि भन्द्िे कनतपयको भिाइ रिेको पाइन्द्छ। टेट ग्यालेरीको कला शलदोकोशका
अिसु ार- कोलाज बीश ौँ शतालदीमा एकजिा कलाकारको निजी शैलीमा पनिलोपटक प्रयोग गररएको िो। गगेिनिि
म्यनु जयमको कलाकोशअिसु ार- कोलाज आधनु िकताको आरम्भमा आएको कलाको एउटा शैली निशेष िो। यो
निनभन्द्ि चीजिरूलाई टाौँसेर एउटा आकार प्रदाि गििभु न्द्दा मानथ निनभन्द्ि निचारको थप्रु ो िो। जजेज ब्रेक र पाललो
नपकासोले नलसो दलेका टुक्रािरूलाई क्यािभासमा टाौँसेर यसलाई आफ्िा कलामा ियाौँ आयाम नदए। कलाको
दृनष्टकोणमा कोलाज रङ्ग र मनू ति बीचको एउटा भाग िो। कोलाजको उपलनलध भिेको त्यिी िो जसले समाचारपत्रमा
रिेका निनभन्द्ि िटिाका खबरका टुक्रािरू टाौँसेर सजाउौँदा जिु अथि र सोचको खोराक मनस्तष्कमा नदन्द्छ।
सङ्गीतमा पनि कोलाजको नचन्द्तिले नचत्रकलाको सीमा िािेर आफ्िो प्रभाि निस्तार गर्यो। बीश ौँ
शतालदीको मध्यनतर सङ्गीतमा रे कनडिङ प्रनिनध निकास भएपनछ ियाौँ प्रयोगिादी कलाकारिरूले ियाौँ र परु ािा
सङ्गीतलाई नमलाएर सङ्गीत जगतमा एउटा ि लेपिको कोलाज सङ्गीतको निमािण गरे । सि-् १९६० मा जजि
मानटििले नबटलसका गीतको कोलाज गीतको रे कडि बिाए। पप कलाकार नपटर ललेकले नबटलसका गीतको
अलबमको खोलामा कोलाज नचत्र बिाए सि-् १९६७ मा। नक्रनस्चयि माकि ले र िेनटिल्याण्ड समिू ले सि्-१९७० र
८० का दशकमा परु ािा गीतलाई ियाौँ शैलीमा प्रस्ततु गरे । र्याप, निपिप र निद्यतु ीय सङ्गीतले कोलाज सङ्गीतलाई
लोकनप्रय बिाए। सि-् १९९६ को न्द्ययु कि सिरका कलाकार, लेखक र सङ्गीतकार पल.डी.नमलर र डी.जे. स्पक
ु ीका
सङ्गीतसम्बन्द्धी पस्ु तक ररदम साइन्द्स (सि-् २००४) र साउन्द्ड अिबाउन्द्ड (सि-् २००४) मा कोलाज सङ्गीतमानथ
निशेष चचाि भएको छ। आन्द्टोनिि अटािउड, जेम्स जोयस, निनलयम एस. बडु ोर रे मन्द्डरस्कट आनद कोलाज सङ्गीतका
लेखक, गायक र सङ्गीतकारिरूमा प्रमख
ु रिेका छि।् बाइबल नप्रनन्द्सया नडसकनडयालाई पनिलो कोलाज सानित्य
मानिन्द्छ। यस शलदले सानित्यमा निचार र नचत्रको संयोजि गराउौँछ।
४.८.२ पूिोत्तर र्ारिको नेपाली साहित्यमा कोलाज आन्दोलन
सि-् १९७६ मा भारतको उत्तरपिू ी क्षेत्रको मल
ू द्वार मानििे गिु ािाटी मिािगरबाट िेपाली सानित्यको
निकासका लानग र समाजमा निनभन्द्ि रुनचका स्रष्टाशील तथा सजिक व्यनक्तत्ििरूलाई एकै मजचमा भेला पारी आआफ्िो रुनचको नसजििशीलतामा लगाउिे उद्देश्यले कोलाज गोष्ठीको स्थापिा भयो। निश्वनिख्यात कलाकार पाललो
नपकासोले आफ्िा कलात्मक नसजििामा कोलाजको प्रयोगद्वारा निश्वमै िलचल मच्चाएको र पनिमी देशिरूमा कला र
सङ्गीत जगतमा धेरै चनचित कोलाज शलदलाई भारतीय िेपाली सानित्यमा स्थाि नदिे काम गिु ािाटीका तत्कालीि
कनििरू अनििाश िेष्ठ, अिरु ाग प्रधाि, िि सापकोटा तथा मन्द्ु िी सापकोटाको संयक्त
ु प्रयासमा भएको पाइन्द्छ।
कोलाज शलदलाई अझ ठूलो आयाम नदिे लक्ष्य नलएर यसलाई सानित्य र समाजमा अौँगल्िे व्याििाररक पक्षको

रूपरे खा तयार पारी िेपाली सानित्य पररषद, असम (सि-् १९७४) को तत्िािधािमा मानसक सानित्य गोष्ठीको रूपमा
कोलाज गोष्ठी सरुु भयो। यस अनभयािमा साथ नदिेिरूमध्ये भपू ेि निषाद, चोकबिादरु थापा, डा. शानन्द्त थापा, राधा
िेिार, अच्यतु िेिार, मोिि िेष्ठ, बालकृ ष्ण उपाध्याय, देिी उपाध्याय, लक्ष्मी उपाध्याय, मीरा उपाध्याय, मनु क्त
उपाध्याय बराल, नशिािन्द्द शमाि, नशिलाल शमाि डा. उमाकान्द्त शमाि, िरर छे त्री, माया छे त्री, दामोदर ढकाल,
बालकृ ष्ण प डेल, छनिलाल प डेल, चन्द्र प डेल, मनणराम खिाल, निजय िीिेथ, नबमला िीिेथ, निजय राणा,
नदलीप नसंि, आनद सानित्यािरु ागीका साथै अरू धेरैको सिभानगता नथयो। यसरी समाजमा छररएर रिेका निनभन्द्ि
प्रनतभािरूलाई एकै ठाउौँमा भेला पारी आ-आफ्िो प्रनतभा निकास गिे उद्देश्य नलएर कोलाज आन्द्दोलिका माध्यमबाट
कला सानित्य नसजििामा अनगबढिे प्रयास जारी रह्यो।
यसैबीच (सि-् १९७९) मा अनखल असम छात्र सङ्िले असममा बनिरागत नबताडि आन्द्दोलि मच्चाए।
उिीिरूका अिसु ार असमीया र जिजानतबािेक जनतिै परु ािा भए तापनि बानिरबाट आएर असममा रै थािे भई बसेका
सबै गैर असमीया जिताले असम छोडिु पछि भन्द्िे दाबी नथयो। त्यसपनछ तथाकनथत बनिरागतमानथ अत्याचार सरुु
भयो। मानिसका िर जले, बाटािाटामा कुटनपट गरी जताततै सन्द्त्रास फै लाउिे काम भयो। यसरी एउटा शनक्तले िाम्रो
जरो उखेल्िे कुप्रयास गरररिेको बोला त्यसको निपरीत त्रानसत भएका िेपाली जिताले आफ्िा जानतलाई एक एकजटु
पारी उक्त सङ्कटबाट कसरी बाौँच्िे िा दृढ भइ रििे भन्द्दै कोलाज गोष्ठीको आयोजि गरी गाउौँगाउौँ िम्ु दै प्रचार कायि सरुु
गरे । यसले एकानतर आफ्िा जानतनभत्र परे को नपरमकािको पत्तो लगाउि सियोग पर्ु यायो भिे अकोतफि आत्मरक्षा गिे
उपाय खोज्ि र परस्परमा सियोग प्राप्त गिि िामीलाई ठूलो सियोग पर्ु यायो।
सि-् १९८० मा अनखल असम छात्र सङ्ि (आस)ु को निदेशी बनिष्कार आन्द्दोलिले उग्र रूप नलयो। यसले
असमका रै थािे िेपाली जितामानथ अझ त्रास थप्यो। रातारात सीमा पार गरे र असम पसेका बाङ्गलादेशीसौँगै
पस्ु त ौँपस्ु तादेनख असममा स्थायी रूपले बसोबास गरररिेका िेपाली जितालाई पनि निदेशी िै ठिराइयो।
यस्तो निपरीत नस्थनतको बेलामा कोलाज आन्द्दोलि असमे िेपाली जिताका लानग दके पािीमा छाता फे ला
परे झै ौँ नसद्ध भयो। कोलाज िेपाली सानित्य सङ्गीत र कलाको साधिामा सबै जिताबीच प्रेरणको िोत बिेर देखा
पर्यो। सानित्यमा यसको अिुकुल प्रभाि पदै गयो। सानिनत्यकिरूले कोलाज लेखिको थालिी गरे । सि्-१९७६ मा
कनि अनििाश िेष्ठका कनितामा कोलाजको प्रयोग, िि सापकोटाको कनिता ‘एउटा अनस्तत्िको फनलङ्गोः
कोलाजको िातबाट फुत्के र’ शीषिक अनस्तत्ििादी कनिता प्रकानशत भए। सि्-१९८२ मा िास्य कनिका रूपमा
पररनचत बालकृ ष्ण उपाध्यायको कोलाज शीषिक कनिता सङ्ग्रि प्रकानशत भयो। सि्-१९७६ देनख १९८४ सम्म
कोलाज आन्द्दोलिले छोटो समयका लानग भए तापनि असमेली िेपाली कनितामा सप्रु भाि निस्तार गिि सफल भएको
छ।
भारतीय िेपाली सानिनत्यक आन्द्दोलििरूको चचाि गदाि सि् २०१३ को िस्तक्षेप र सि् २०१४ को समािेशी
अिधारणा िा आन्द्दोलिको कुरा पनि गििु पिे िुन्द्छ। िस्तक्षेप आन्द्दोलिका प्रितिक कनि नसलगडीका राजा
पनु ियािीको अिसु ार आम जिताका नदमागी व्यिस्थामा सत्ताले नियोनजत अनि प्रायोनजतरूपमा िस्तक्षेप गरे को छ।
त्यिी नदमागी व्यिस्थामा भइरिेको िस्तक्षेपमानथ प्रनतिस्तक्षेप िै िस्तक्षेप आन्द्दोलिको उद्देश्य िो। कनि राजा
पनु ियािी, मिोज बोगटी, टीका भाइ, भपू ेन्द्र सलु बा, लेखिाथ छे त्री, निमा शेपाि आनदका साथै िेपालका के िी
सानिनत्यक पनि यस िस्तक्षेपी समिू मा पदिछि।् मानिसिरूको निचारमा भइरिेको राजिैनतक, सामानजक, अथििैनतक

िस्तक्षेपमानथ प्रनतिस्तक्षेप गििु र लेखक आफ्िो लेखिप्रनत, समाजप्रनत प्रनतबद्ध रििमु ा यस समिू को मल
ू ध्येय निषय
रिेको छ।
समािेशी आन्द्दोलिका प्रस्तािक िुि् समकालीि कनि िासुदिे पल
ु ामी लगायत ज्ञािेन्द्र यक्सो, प्रिीण खानलङ, सदीप
प्रधाि, सरू ज धडकि, निरज थापा, प्रकाश िाङ्नखम, योगेश पन्द्त र सपि प्रधाि। सि-् २०१४ मा गान्द्तोकमा यस
अिधारणाको ओपचाररक िोषणा भएको िो। सि्-२०१५ को अगस्त मनििामा िस्तक्षेप र िभेम्बरको अन्द्तमा
समािेशी अिधारणाका िोषणा पत्र प्रकानशत भएका िुि।् भारतीय िेपाली सानित्यमा उठे को यस समािेशी स्िरको
अभीष्ट िो समयको कालखण्डमा छुटेका, छुट्ट्याइएका पाटािरूलाई पिु व्यािख्या र पिु सिन्द्दभिसनित समािेश गिे। कोिी
छुरट्टिु िपरोस् र सबै एकसाथ अनि बढ ौँ भन्द्िे सद्भाििा रिेको यस अिधारणाले िगि, जानत, जिजानत, नलङ्ग, भाषा
संस्कृ नत, इनतिास, भगू ोल, अथििीनत, राजिीनतजस्ता अिश
ु ासिलाई सानित्यको अिकाश मान्द्दछ। यस समिू ले
सानित्य, कला नचन्द्तिमा आफ्िै जानतको लोकदशिि, नमथक, प्रतीक नबम्ब आनदको समािेशीकरणलाई आिश्यक
ठान्द्दछि।्
४.८.३ नेपाली र्ाषा मान्यिा आन्दोलन
सि-् १९५६ को १८ जािुिारी देनख भारतको देिरादिु बाट सरुु भएको िेपाली भाषा आन्द्दोलि सि-् १९९२
को २० अगस्तमा आएर समाप्त भयो। ‘जाग्रत गोखाि’ पनत्रकाका सम्पादक आिन्द्दनसंि थापाले आफ्िै पनत्रकामा
तत्कालीि राष्रपनत डा. राजेन्द्र प्रसादलाई भारतको सनं िधािमा िेपाली भाषालाई अन्द्तभक्त
िु गररनदि सििप्रथम अिरु ोध
गरे का नथए। यस्तो गनिि मागप्रनत भारत सरकारको ध्याि आकषिण गराउि निनभन्द्ि प्रान्द्तमा के िी प्रयास िुि लागे।
साथै प्रान्द्तीय दबाउको प्रभािभन्द्दा राष्रीय अनभयािको मित्ि बढी िुिे ठािेर सि-् १९७२ को ३१ जाििु ारीका नदि
अनखल भारतीय िेपाली भाषा सनमनत गठि भयो। त्यससमयदेनख अनखल भारतीय िेपाली भाषा सनमनतले प्रायः सबै
राज्यमा शाखा सनमनत गठि गरी, अनधिेशि सम्पन्द्ि गराइ सबै िेपाली जितालाई जागृत गराउदै भारतीय सनं िधािको
आठ ौँ अिसु चू ीमा िेपाली भाषालाई अन्द्तभक्त
िु गिि माग गिे मनु खयाको रूपमा अनि सर्यो। यिाौँ िेपाली भाषा
सङ्ग्राममा कुिकुि संस्था तथा व्यनक्तिरूको के कनत योगदाि छ भन्द्िे कुराको व्यापक खोज अिसु न्द्धाि िुि बाौँकी िै
छ। सििभारतीय पयाियमा व्याप्त अनखल भारतीय िेपाली भाषा सनमनतका अनतररक्त भारतीय िेपाली राष्रीय पररषदल
् े
अन्द्त्यमा अनिस्मरणीय भनू मका नििािि गरे को छ। यसका मनु खया नसनक्कमका तत्कालीि मख्ु यमन्द्त्री िरबिादरु भण्डारी
र उिाौँकै िीमती नदलकुमारी भण्डारी (तत्कालीि सांसद) नथए। यस्ता अरू पनि राष्रीय सङ्गठिमध्ये भारतीय िेपाली
भाषा सङ्िषि सनमनत पनि एउटा िो। नसनक्कमबाट प्रकानशत ‘प्रनक्रया’ पनत्रका (सम्पादक िीरभर काकीढोली)को
‘भाषा मान्द्यता निशेषाङ्क’ िषि-७, अङ्क-११ (सि-१९९३) को पृ-६८-६९मा १०५ िटा संस्था सङ्गठिको भाषा
आन्द्दोलिमा योगदाि रिेको इनतिास देनखन्द्छ। यी १०५ िटा संस्था सङ्गठिमध्ये १६िटाचानिौँ असमका छि्। यसमा
पनि कुिै छुटेका िुि सक्िे पणू ि सम्भाििालाई िकािि सनकन्द्ि।

५. हनष्ट्कषा

िेपाल र भारतमा सानित्य र भाषाको सन्द्दभिमा चलेका निनभन्द्ि आन्द्दोलििरूले िेपाली सानित्यको
इनतिासमा धेरै प्रभाि पारे का छि।् त्यसखाले अरू आन्द्दोलिमध्ये बटु पोनलस (नि.सं-२०३१) पनि उल्लेख्य छ। एक
निसेष पररनस्थनतमा ‘यङ्ग राइटसि फ्रन्द्ट’ िामको संस्थाले यिु ा स्रष्टािरूको सामग्री प्रकाशिका निनम्त आिश्यक परे को
२०००/- भेला पािि िसक्दा आिश्यक रकम भेला पािि ‘यिु ा लेखि प्रकाशिाथि आफ्िा जत्तु ािरू चम्काई सियोग
गिििु ोस’् शीषिकको निज्ञापि टाौँसेर काठमाड ौँको ियाौँ सडकमा चलाएको अनभयािको िाम ‘बटु पोनलस’िो। नि.सं.२०३६ सालमा िेपालमा पजचायत िा बिुदलमध्ये कुिै एक राजिीनतक व्यिस्था कायम गिे उद्देश्यमा गररएको जिमत
सङ्ग्रि अनभयािमा बिुदलको पक्षमा मत जटु ाउिे उद्देश्यले भिािी निनमरे को िेतत्ृ िमा सडक, चोक र गल्लीका
सभािरूमा सम्पन्द्ि गररिे कनिता गोष्ठीलाई सडक कनिता क्रानन्द्त भनिन्द्छ। नि.स.ं -२०३९ सालमा अशेष मल्लको
सजचालिमा सम्पन्द्ि सडक िाटक अनभयाि िेपाली सानित्यको इनतिासमा एउटा आन्द्दोलिको रूपमा नचनिन्द्छ।
िालसम्म पनि यो सस्ं था िाटकको खल्ु ला प्रदशिि व्यिस्थालाई नशखरमा पर्ु याउि त्यनतकै प्रयत्िरत छ। नि.स.ं -२०४०
सालमा फनणन्द्र िेपाल, नििय रािल अनि तीथि िेष्ठको अगिु ाइमा चलेको ‘तरलिादी’ आन्द्दोलि पनि निकै चनचित
रह्यो। सानित्यमा अिभु नू तगत तरलताको सम्िेदिा अनििायि तत्िका रूपमा रििपु छि भन्द्िे यो आन्द्दोलि पनि अनलक
नदि चचािमा आयो र निस्तारै िराउौँदै गयो।
नि.सं.-२०४६ सालनतर पजचायती राजिीनतका निरुद्ध राजिैनतक जागरण ल्याउिे ध्येय नलएर चलेको
आन्द्दोलिमा पनढिे, लेनखिे र छानपिे कनितालाई आन्द्दोलि कनिता भनियो। िेपालको राजिीनतक अिस्था तरल बन्द्दै
गएपनछ ‘सडक िाटक’ र ‘सडक कनिता’ले आन्द्दोलिमा धेरै शनक्त प्रदाि गर्यो। यस्ता राजिीनतक जागरणमख
ु ी
आन्द्दोलिलाई िािा नदिे कनिता िाचि, लेखि र प्रकाशिलाई आन्द्दोलि कनिताको भनियो।
भारतको दानजिनलङ, नसनक्कम, असम, पिू ािजचल भारत लगायत बिारस देिरादिु आनद स्थािमा समयसमयमा सानित्यको निकासका निनम्त व्यापक अनभयाििरू चल्दै आएका छि।् सि्-१९३२ मा सधू पा (सयू िनिक्रम
ज्ञिाली, धरणीधर कोइराला, पारसमनण प्रधाि)को सनक्रयतामा सङ्गनठत र सजचानलत िेपाली सानित्य सम्मेलि
स्थानपत भएको नथयो। सि-् १९५०मा िेपाली सानित्य पररषद,् सि-् १९५८मा मेिालयमा िेपाली सानित्य सङ्ि, सि्१९६३ मा कानलम्पोङ िेपाली सानित्य पररषद,् सि-् १९६५ मा कानलम्पोङ िेपाली सानित्य अध्ययि सनमनत, सि-्
१९७० मा नसनलगडु ी सानित्य पररषद,् सि-् १९७२ मा िेपाली अकादमी दानजिनलङ, सि्-१९७३मा िेपाली सानित्य
सम्पकि सनमनत, सि-् १९७६ मा िेपाली सानित्य सृजिि सनमनत नशलाङ, सि-् १९६९ मा िेपाली सानित्य पररषद,
स्थानपत भए। गोष्ठी, सङ्गोष्ठी, प्रिचि, सम्मेलि आनदका गनतनिनधिरूले िेपाली सानित्यको ऐनतिानसक निकासमा
निशेष योगदाि नदए। सि-् १९७१ मा बिारसमा स्थानपत ‘जििादी क्रानन्द्तकारी सांस्कृ नतक मोचाि’, नि.सं.-२०३०मा
िेपाल प्रगनतशील अध्ययि मण्डलजस्ता संस्थािरू उल्लेख्य छि।् असमको दरङ नजल्लामा ‘िेपाली सानित्य
सम्मेलि’, तेजपरु मा ‘िेपाली यिु ा सानित्य प्रचाररणी सनमनत’ र प्रगनतशील सानित्य सङ्गठिजस्ता सस्ं थािरूले पनि
सानित्यको निकासमा निशेष सियोग नदए। सि्-१९६५ मा मेिालयमा अको एउटा िेपाली सानित्य सृजि सनमनत,
सि-् १९७१ मा नमत्र मण्डली र सि-् १९७४ मा िेपाली सानित्य पररषद,् असम, सि-् १९७४ मा डुिसि सानित्य सनमनत र
सि-् १९८२ मा सानित्य सेिा सनमनतको स्थापिा गरे र सानित्यको निकासमा ठूलो सियोग पर्ु याएका छि।् नसनक्कम
सरकारको सियोगमा सजचानलत ‘स्रष्टा प्रकाशि’ले पनि निशेष भनू मका ििि गरे को छ। सानिनत्यक सङ्ि-संस्थाका
साथै पत्र-पनत्रका, रे नडयो, नटभी र पाठ्यक्रमका लानग पस्ु तक प्रकाशिका कायिले िेपाली सानित्यको इनतिासमा ठूलो
भनू मका नलएको छ। सानित्यको निकासमा मित्िपणू ि योगदाि नदि भारत-िेपालका सङ्ि-संस्था, शैनक्षक संस्था, पत्रपनत्रका प्रकाशि संस्था, नटभी र रे नडयो लगायतका सबै माध्यमले सियोग पर्ु याएका छि।्

६. अभ्यास प्रश्न
६.१ आफनो प्रगहि जाँच्नुिोस्
१. िेपाली भाषाको निकासमा के -कस्ता आन्द्दोलि देखापरे का छि् र नतिको प्रभाि िेपाली भाषाको इनतिासमा
कस्तो परे को छ ॽ
२. िलन्द्त बनिष्कार र झरोिादी आन्द्दोलिबाट िेपाली भाषा व्याकरणले प्राप्त गरे को मल
ू नदशा के िो ॽ
३. आयामेली आन्द्दोलिले सानित्य माफि त् जीििलाई कुि रूपमा प्रस्ततु गरे को छ ॽ
४. राल्फाली आन्द्दोलिको सैद्धानन्द्तक आधार के नथयो ॽ
५. अस्िीकृ त जमातले िैनतकता र आदशिलाई बनिष्कार गििक
ु ो कारण के िुि् ॽ
६. लीला लेखिले जीिि र सानित्यलाई के कसरी िेरेको छ ॽ
७. असमेली िेपाली कनितामा कोलाज आन्द्दोलि स्थापिको मल
ू कारण के िो ॽ
८. िेपाली भाषाको मान्द्यताका लानग के कस्ता आन्द्दोलि भएका छि् ॽ
९. िेपाली भाषाका क्षेत्रमा प्रचनलत आन्द्दोलिका मख्ु य उपलनलध के के िुि् ॽ
१०. िेपाली सानित्यका क्षेत्रमा प्रचनलत आन्द्दोलिले के कस्तो योगदाि पर्ु याएको छ ॽ
११. समािेशी आन्द्दोलिका प्रस्तािक को िुिॽ्
६.२ आत्म मूल्याङ्कन गनाुिोस्
१. आयामेली आन्द्दोलिको मल
ू भतू मान्द्यता के के िुि् ॽ (१०० शलद)
२. भारतीय िेपाली कनितामा कोलाजको के कस्तो प्रभाि परे को छ ॽ (१०० शलद)

७. थप अध्ययनका लाहग सन्दर्ा सामग्री
िेपाल, ििश्याम, नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहििास, गान्द्तोकः िेपाली सानित्य पररषद।्
लइु टेल, खगेन्द्रप्रसाद, कहििाको हसद्धान्ि र नेपाली कहििाको इहििास, काठमाड ः िेपाल राजकीय प्रज्ञा
प्रनतष्ठाि।
शमाि, तारािाथ, नेपाली साहित्यको इहििास, नत्रपरु े श्वरः सियोगी प्रकाशि।
सिु दे ी, रादेन्द्र, स्रष्टा सृहष्टुःद्रष्टा दृहष्ट, लनलतपरु ः साझा प्रकाशि।

