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सार 

सानहत्यको अध्ययन गन ेनवनिन्न नसद्धान्तहरूमध्य ेमनोनवज्ञान एउटा महत्त्वपूर्ण नसद्धान्त हो मानव मनको वैज्ञाननक अध्ययन 

गने शास्त्र ‘साइकोलजी’ अन्तगणत नवकनसत नवनशष्ट रूपलाई अङ्ग्रेजीमा ‘साइकोएनलाईनसस’ र नेपालीमा मनोनवशे्लषर् 

िननन्छ  मनोनवशे्लषर् मनको अध्ययन गने आधुननक तथा नवीनतम मनोवैज्ञाननक नसद्धान्त हो  यसले सानहत्यमा मानव मनका 

नवनिन्न पररनस्थनतहरूको नवशे्लषर् गर्णछ  मानव  मनमा नवनिन्न प्रकारका मनोिावहरू हुँर्छन् ती मनोिावहरूको नित्रर् 

तथा नतनको वैज्ञाननक अध्ययन गने शास्त्र न ैमनोनवज्ञान हो  

नेपाली सानहत्यमा मनोवैज्ञाननक कथा लेखनको सूत्रपात गने कथाकार नवश्वेश्वरप्रसार् कोइराला हन्  कोइरालाले सुरु गरेको 

परम्परालाई अवलम्बन गर् ैकालान्तरमा नवनिन्न मनोवैज्ञाननक कथाकारहरूको पर्ापणर् िएको र्नेखन्छ ती मध्ये पूर्ण राई 

पनन एकजना सशक्त मनोवैज्ञाननक कथाकार हन् उनले पात्रको मनोनवज्ञानलाई नलएर धेरै कथा नसजणना गरेका 

छन् मनोनवज्ञानका नवनिन्न तहअन्तगणत मानवमनमा उत्पन्न हने मनोिाव, त्रास, कुण्ठा ियआक्कर् नवषय पूर्ण राईका कथामा 

पाइने प्रमुख प्रयोगहरू हन्  

 

नवज शब्र् मनोनवज्ञान, त्रास, कुण्ठा, मनोिाव 

 

१.पूर्ण राईको सानहनत्यक पररिय 

पूर्ण राईले नवद्याथी जीवनर्नेख नै कलम िलाउन थालेको र्नेखन्छ सन् १९६८–मा धवुाुँ नामक पनत्रकामा प्रकानशत ित्केको 

घर शीषणक कथा नै उनको पनहलो कथा हो  कथा लेखनबाहके राईले सन् १९८२-९२ सम्म नवनिन्न संघ-संस्थाहरूसुँग संलग्न 

रहरे आफ्नो सामानजक व्यनक्तत्वको पररिय क्कर्एका छन ्उनले अिणना पुस्तकालय, अनखल िारतीय नेपाली िाषा सञ्चालन 

सनमनत, नेपाली िाषा सम्मेलन सनमनत, नसन कम सानहत्य पररषर्, िारतीय नेपाली रानिय पररषर् आक्कर् संघससं्थाहरूमा 

कमणठ सर्स्यका रूपमा रहरे सामानजक, शैनिक एवम् सानहनत्यक िेत्रमा स्मरर्ीय योगर्ान पुर् याएका छन्  यस बाहके राईको 

पररिय एकजना कुशल सम्पार्कका रूपमा पनन स्थानपत िएको पाइन्छ   

उनले िानु स्माररका शीषणक सानहनत्यक नवशेषाङ्ग्कको सम्पार्न गरेर यस क्कर्शामा महत्त्वपूर्ण िूनमका ननवाणह गरेका 

छन् यस र्नृष्टले पूर्ण राई िारतीय नेपाली समाजका एकजना बहप्रनतिाशाली व्यनक्तत्व हन् उनले नेपाली सानहत्यका नवनवध 

नवधाहरूमा कलम िलाएका छन्  आजसम्मको खोजी एवम् प्रानिअनुसार राई एकजना गीतकार, पयाणवरर् पे्रमी, प्रकृनतपे्रमी, 

समाजसेवी साथ ैमानवतावार्ी व्यनक्तत्वका धनी नथए 1 िने्न कुरा थाहा लाग्र्छ   यस प्रकार राईलाई नवनवध व्यनक्तत्वका 

रूपमा पाइए तापनन उनी मूलतः एकजना नसद्धहस्त कथाकार हन्  आजसम्म उनका प्रकानशत कृनतहरूयस प्रकार छन-् 

१.गोनजका (१९७१) 

२.नसमलको िुवाुँ (१९७२)  

३.गल्ली-गल्ली क्रानन्तको उद्घघोषर्ा(१९८५) 

४.फूल झरेको पत्रर्ल (१९९३) 

५.जय-नवजय(१९९५) 

६.नेपाली सानहत्य पररिय (िाषा सानहत्यको इनतहास) 

७.मर्र टेरेसा (अनुवार्)नेसनल बुकट्रस्ट, क्कर्ल्लीबाट  

                                                           
1प्रध्दमु्न शे्रष्ठ, र परू्ण राई (1948-2001),टी.बी चन्द्र सुब्बा(सम्पा), इतिहास तनर्ाणिा:ससक्किर्िा प्रर्ुख ददवाङ्गि स्रष्टा र रष्टा,किनार प्रिाशन, 
गान्द्िोि,ससक्किर्, प्रिाशन वर्ण(19र्इ,2008)। 
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प्रकानशत 

८.बाल रामायर्:नशशु बाल रामायर् (सात ुँ शे्रर्ीको द्रतु पाठ) 

९.नसन्कोना खेती (पुराना कुरा)सन् २००३ मा उनकी  

श्रीमती इनन्र्रा राईको सक्कक्रयतामा प्रकानशत  

 २.मनोवजै्ञानको सदै्धानन्तक पररिय 

मनोनवज्ञान शब्र् अङ्ग्रेजीको साइकोलोजीको नेपाली रुपान्तर हो मनको वैज्ञाननक अध्ययनगनेशास्त्र साइकोलोजीअन्तगणत 

नवकनसत नवनशष्ट रूपलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोएनानलस्टर नेपालीमा मनोनवशे्लषर् िननन्छ मनोनवशे्लषर् मनको अध्ययन गन े

आधुननक नवीनतम मनोवैज्ञाननक नसद्धान्त वा सम्प्रर्ाय हो 2 यस शब्र्को प्रयोग सन ्१८९६ -मा िएको पाइन्छ िने यसका 

प्रनतपार्क मनोनिक्ककनतसक प्रवतणक नसग्मन्ड फ्रायड हन् मनोनवशे्लषर्को प्रयोग नवनिन्न अथणहरूमा गररएको र्नेखएतापनन 

यसका प्रमुख तीनवटा अथणहरूलाई ननम्ननलनखत बूुँर्ाहरूमा हनेण सक्ककन्छ- 

 मानवीय व्यवहार तथा व्यनक्तत्वको ननधाणरर् गने नवशेष महत्व  क्कर्ने मनोवैज्ञाननक सम्प्रर्ाय  

 माननसका अिने माननसक क्कक्रयाकलापको अनुसन्धान गने मनोवैज्ञाननक प्रनवनध  

 माननसक नवकृनतको व्याख्या र उपिार गने मनश्चक्ककत्सा 3 

 माननसको मन तथा व्यानक्तत्वको सैद्धानन्तक अध्ययन गने हुँर्ा यसलाई मनोनवशे्लषर्ात्मक नसद्धान्त 

साइकोएनानलरटकल नथअरी िननन्छ  फ्रायडले प्रनतपार्न गरेको नसद्धान्त िएको कारर्ले गर्ाण यसलाई फ्रायडवार् फ्रायनडज्म 

पनन िनेको पाइन्छ यसलाई गहन मनोनवज्ञान नडप् इकोलोजीपनन िनेको पाइन्छ  यस फ्रायडीय नसद्धान्तले सम्पूर्ण नवश्वलाई 

प्रिानवत पारेको र्नेखन्छ यसको प्रिाव गनहरोरूपले कला, सानहत्य, समालोिना र अन्य नवधामा परेको र्नेखन्छ  

 

फ्रायड अनुसार मनको आकारात्मक पिल ेव्यनक्तमा रहन ेपरस्पर नवरोधी प्रवृनतका कारर् सर्वै उत्पन्न िइरहन ेद्वन्र् वा 

सङ्ग्घषणको  नस्थनतको स्थल बुझाउुँछ उनले गत्यात्मक पिका इर्, अहम र पराहमका नबि हने सङ्ग्घषणको कायणथलो आकारात्मक 

पिका िेतन, अविेतन र अिेतनलाई मानेका छन् 4 उनले मनका आकारात्मक पिको नविाजन ननम्ननलनखत तीन खण्डमा 

गरेका छन्- 

ितेन: फ्रायडले िेतनलाई मनको सबैिन्र्ा सानो खण्ड मानेका छन् व्यनक्त मनको यो खण्ड मनको र्स िागको एक िाग 

बराबर हुँर्छ मनको तात्कानलक ज्ञानसुँग सम्बन्ध वतणमानसुँग रहने हुँर्ा यो िनर्क हुँर्छ िेतनको सम्बन्ध अहम् सुँग हने हुँर्ा 

अहम्का सम्पूर्ण शनक्तहरू यसमैा अवनस्थत हुँर्छ  िेतन मनले प्राि गरेको र्नैनक अनुिव अविेतन मन अिेतन मनको स्मृनतमा 

सुरनित रहकेो हुँर्छ िेतन अतीतलाई स्मृनतमा ल्याउने लैजाने मनको सानो खण्ड हो 5 

अवितेन: अविेनलाई मानवीय मनको िेिन र अिेतनको मध्यवती िाग माननएको छ  यसलाई स्मृनत र इच्छाको िण्डार 

िननएको छ यस िण्डारमा रहकेो स्मृनत र इच्छाहरूलाई व्यनक्तले तत्काल िेतनमा फकाणएर पुनः स्मरर् गनण सक्ककन्छ  

अितेन:यो मनको सबैिन्र्ा ठूलो िाग हो यस िागमा नबर्सणएका स्मृनत वा इच्छाहरू सनञ्चत हुँर्छन् यस िागमा रहकेा इच्छा 

वा स्मृनतलाई व्यनक्तल ेस्वेच्छाले पुनः स्मरर् गनण सर्नै, ती क्कक त स्वंय प्रकट हुँर्छन ्क्कक त सम्मोहन आक्कर्को प्रयोगबाट व्यक्त 

हुँर्छन्  फ्रायडले मनको तुलना बग्र् ैगरेको समुन्द्रको नहमखण्डसुँग गरेका छन् उनले यसको र्नेखने मानथल्लो िागलाई िेतन 

र पानीनित्र रहकेो नर्नेखन ेसबैिन्र्ा ठूलो िागलाई अितेन तथा यी र्वुैका नबिको िाग जो ननजकैबाट र्नेखन्छ त्यसलाई 

अविेतन वा अधणिेतन मानकेा छन्  

मनका ितेन, अविेतन र अिेतन गरी तीन तहहरूमध्ये िेतन मन िनेको सामानजक प्रनतबन्धकहरूले युक्त मन हो मानवीय 

सभ्यता, संस्कृनत, आिारनविार यसैसुँग सम्बद्ध हुँर्छ  अिेतन मनिाुँनह ननकास हन नपाई र्नमत िएका इच्छा आकाुँिाहरूको 

िण्डार हो यसको सवणप्रमुख नवशेषता  य न िावना वा कामवासना हो  र्नमत िावहरूले मनोरन्थीको रूप ललुँर्छन्  नयनै 

मनोरनन्थबाट सानहत्य र कलाको नसजणना हुँर्छ  र्नमत अविेतन मन सानहत्यको स्रोत हो  र सानहत्यकार मनोरोगी क्कर्वास्वप्न 

द्रष्टा हो िने्न फ्रायडको नविार रहकेो पाइन्छ   

 

                                                           
2मोह्नराज शमाण, र लुइटोल खगेन्द्रप्रसार्, ( सन ्2004), पूवीय र पाश्चात्य सानहत्य नसद्धान्त,नवद्याथी पुस्तक िण्डार, िोटानहटी, काठमाडौं  

3पूवणत, प.ृ161 
4पूवणवत, प.ृ 172 
5पूवीय र पाश्चात्य सानहत्य नसद्धान्त , पूवणवत, पृ. 172 
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३.पात्रको मनोवजै्ञाननक वगीकरर् 

आख्यानमा आज आएर पात्रको स्थान महत्त्वपूर्ण रहकेो पाइन्छ पात्रले कथाको घटनालाई अनघ बढाउनमा ठूलो िूनमका ननवाणह 

गरेको हुँर्छ आजकामाननसमा मानव गुर्, अवगुर्, र्ोष, नवषमता, व्यवहार, इच्छा, आकांिाआक्कर् नवषयहरू नननहत हुँर्छन ्

र नयन ै नवषयहरूलाई रटपेर आख्यानकारल े आख्यान नसजणना गर्णछन् आजको आख्यान सानहत्यलाई हरे्ाण अन्य नवनिन्न 

तत्त्वहरूलाई प्राधान्य नक्कर्एर पात्र वा िररत्रलाई प्रमुख ध्यान क्कर्एको पाइन्छ यसैले गर्ाण आजको आख्यान बढी िररत्रप्रधान 

र्नेखन्छ  

 उन्नाइस ुँ शताब्र्ीमा आएर मनोवैज्ञाननक नसद्धान्तका सतू्रपात गने फ्रायडले मानवमनका नवनिन्न तहहरूको अध्ययन 

गने क्रममा मानवमा व्याि नवनिन्न अवस्थाको खोज अनुसन्धान गरी त्यसको नवस्तृतििाण गने काम गरेका छन् यसले मान्छेको 

बाह्यािरर्िन्र्ा आन्तररक मनोजगतको धेर अध्ययन गनण थालेको पाइन्छ फ्रायडले िररत्रमा य नतत्त्व वा कामवासनाको बढी 

व्यापकता र प्रिाव र्खेे कामवासना अनतररक्त माननसमा अन्य मनोवैज्ञाननक कुराहरूले पनन उनिकै प्रिाव पारररहकेा हुँर्छन ्

िने्न गुस्ताि युङ, एडलर आक्कर् मनोवैज्ञाननकहरूको मान्यता रहकेो पाइन्छ यसै सन्र्िणमा व्यनक्त वगीकरर्को अन्तः वृनिको 

आधार नलएर मनोनवद्हरू र्खेापरे पनन व्यनक्तको मनोवैज्ञाननक प्रकारलाई प्रिलनमा ल्याउने शे्रय मनोवैज्ञाननक कालण गुस्ताि 

युङलाई जान्छ 6 उनैद्वारा ननधाणररतव्यनक्त प्रकार मुख्यरूपमा र्ईु वटा छन् िने्न थाहा पाइन्छ  ती हन्- 

1.अन्तमुणखी व्यनक्त वा पात्र 

2.बनहमुणखी व्यानक्त वा पात्र  

अन्तमुणखी पात्रःअन्तमुणखी पात्रको रूिी ‘स्वयम्’ तफण  बढी केनन्द्रत हुँर्छ यस क्ककनसमको पात्र मुख्य रूपमा स्वसम्बद्ध समस्याप्रनत 

जागरूक रहुँर्छ यस्ता पात्रका नननम्त वैयनक्तक कुराको बढी महत्व हर्ुँछ यस्ता पात्रहरू गम्िीर र कम्ती बोल्ने खालका 

हुँर्छन् नतनीहरू स्विावले नै सङ्ग्कोिी, नविारशील र संवेर्नशील हुँर्छन्  अन्तमुणखी पात्रहरू िीडिाडको पररवेशिन्र्ा 

एकान्तमा बस्न बढी रूिाउुँर्छन् यस क्ककनसमका पात्रहरू आन्तररक र्नुनयाुँमा लीन िएपनछ बाह्य संसारलाई नबर्सणन्छन् मूलतः 

यस क्ककनसमका पात्रहरू घोस ेप्रवृनिका हन्छन् र आफ्ना कुराहरू कसैलाई बताउुँर्नैन् 7 

बनहमुणखी पात्रःकेही पात्रहरू स्विावले नै बाह्य वा परसम्बद्ध कुरामा बढी वास्ता राख्ने हुँर्छन् नतनीहरूलाई बनहमुणखी पात्र 

िननन्छ यस्ता पात्रहरू ितरु, व्यवसायी एवम् नवनिन्न पररनस्थनतको सामना गनण सके्न साथै नवनिन्न कायण गने िमता 

राख्र्छन् यस्ता पात्रहरू आफ्नो समस्याहरूिन्र्ा अरूको जीवनसुँग वा सामानजक समस्यासुँग धेर सम्बन्ध राखने हुँर्छन्  

यस्ता पात्र कम नविार गने तर बढी कुरा गने स्विावका हुँर्छन्  नतनीहरू मनमा कुरा राखेर बस्न नसके्न क्ककनसमका हन्छन्  

4.मनोवजै्ञाननक आधारमा यो तषृ्र्ा, यो रहर कथाका पात्रहरूको नवविेना 

कथाकारपूर्ण राईको यो तृष्र्ा यो रहर कथा उनको फूल झरेको पत्रर्ल (1993) कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रनहत कथा हो उक्त कथाल े

पनत पत्नीनबिको सम्बन्धलाई र्शाणएको छ यस कथामा प्रिात र प्रिा मूल पात्रका रूपमा र्खेापरेका छन् प्रिा र प्रिातनबिको 

द्वन्द्वले जन्माएको नैराश्य, इच्छा, आकाङ्ग्िा, रहर, नतखाण आक्कर् नवषयमा नै कथाको घटनाक्रम घटेको र्नेखन्छ  

 प्रस्तुत कथामा आफनो लोग्नकेो इच्छा पुरा नहुँर्ा प्रिामा ननराशाको िाव उत्पन्न िएको छ  यसले गर्ाण उसको 

अविेतन मनमा र्नमत कुण्ठा  प्रिातमानथ ररसको रूपमा नवस्फोट िएको र्नेखन्छ यस कथामा प्रिामा परपीडकको स्विाव 

आरुढ िएको र्नेखन्छ िने प्रिातको नित्रर्स्वपीडकका रूपमा िएको छ  प्रिा िन्छे-जसरी मलाई यनतका क्कर्नसम्म 

तडपाउनुियो, रूवाउनुियो त्यसको बर्लीमा म तपाईलाई नजन्र्गीिरर तडपाउुँ छु, छटपटुुँछु, रूवाउुँ छु, ित-नवित 

बनाईक्कर्न्छु.....8 

यसरीप्रिाले प्रिातमानथ अनके ुँ ररसको प्रहार गर्ाण पनन उसले आफ्नो पत्नीलाई एक शब्र् पनन गलत िन््न िाहुँर्नै बरू 

ऊ प्रिाको कुरा सुनेर आफैमा व्याकुल हन्छ, आफै ियाक्रान्त हन्छ  प्रिातले यस नस्थनतमा कुनै सोझो प्रनतक्कक्रया र्खेाउन 

सनर्न  आफ्नो जीवनसाथीले र्खेाएको ररसको बद्लामा ररस नै नर्खेाएर मनमनै ऊ र्ःुखी हुँर्छ यसरी आफ्नी पत्नीले गर्ाण  

प्रिात ननराश हुँर्छ तर प्रिा ररसाउनकुो मूल कारर् िने बझु्न सर्नै  कथाकारले प्रिातलाई यसरी आफ्नो पि राख्न लगाएका 

छन्-सपनाजस्तो कल्पनातीत यस असीम ियावह नस्थनतले छताछुल्ल बनाएको बनफूल जस्तै ियो उसले केहा ठोस सोच्न 

नसकेर अन्तमा लान्त स्वरमा िन्यो- ियो प्रिा, सम्पूर्ण ियो  आज बल्ल बुझेुँ—    ‘MEN ARE BASICALLY ALONE’ 

क्ककन िननन्छ ‘’9 

                                                           
6नवीन प ड्याल , सन ्( 2011), आख्यान अनुशीलन,ओररयन पे्रश इन्टरनेश्नल, िन्र्ननगर, प्रथम (संस्क), पृ.14-15 

7पूवणवत, पृ.14 
8परू्ण राई, सन ्(1993), फूल झरेिो पत्रदल, जनपक्ष प्रिाशन, गान्द्िोि, प.ृ 83 
9पूवणवत, पृ. 83 
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 यसरी कथाको प्रारम्िबाट नै पात्रहरूमा नैराश्यको िाव, कुनै न कुनै र्नमत इच्छा र आकांिाको कारर् उत्पन्न 

आशानन्त र नविलनको अवस्थालाई र्खेाइएको छ कथाकारले यस कथाका पात्रका आन्तररक मननित्र पसेर नतनीहरूको 

मनोिावलाई सहजरूपमा केलाउने प्रयास गरेकाछन् प्रस्ततु कथामा निनत्रत प्रिा र प्रिात कथाको मूल खाुँबो तथा धुरी िएर 

उनिएका र्नेखन्छन ्यद्धनप प्रिा उसको नववाहको पनहलो रातर्नेख आफ्नो पनत प्रिातबाट असन्तुष्ट िएकी छ कारर् उसल े

आफ्नो पनतबाट सुन्न िाहकेो एउटा प्रश्नको उिर उसले सनु्न पाएकी हदर्ुँन यसले गर्ाण नै क्कर्न प्रनतक्कर्न उसमा भ्रम बढ्र् ैजान्छ 

र प्रिामा इर्को असामानजक, अनैनतक, अतार्कणक आर्शणहीन शनक्त बढी प्रबल हर्ै ुँ गएको र्नेखन्छ  

यस कथामा प्रिामा अिेतन मनको िण्डार बढी मात्रामा पाइन्छ  माननसको र्नमत िएका इच्छा आकांिाहरू मनको 

यही िागमा बसेको हन्छ यस्तै प्रकारल ेप्रिातल ेफ्रायडीय जीवन मूलप्रवृनिलाई बोकेको र्नेखन्छ उसमा मान्छेले बाुँच्नका 

लानग गनेपे्रम नमत्रता, आकषणर्, अनुराग, य न, रिना आक्कर् र्नेखन्छन् जुन कुरा जीवन मूलप्रवृनिअन्तगणत पर्णछन् नयन ै

नवषयहरूलाई यस कथाका पात्रहरूले आत्मसात गरेका छन् यसरी यस कथाको नारी पात्रमा सधै ुँ नै एकप्रकारको माननसक 

र्न्द्व िनलरहकेो र्नेखन्छ जसमा उसले आफ्नो पनतलाई मनको कुरा खोलेर िन्न सकेकी छैन  यसैलेकथाकी नानयकाप्रिालाई 

माननसक रोगद्वारा पीनडत पात्र पनन िन्न सक्ककन्छ क्ककनिने उसल े झट्ट ननर्णय नलनसकेकी छैन ऊ एउटै कुरामा क्कर्नहुँ 

अनल्झरहकेी छन्    

 

5.फुलकेो तोरीबारीमा मातकेो मान्छे  एक मनोवजै्ञाननक अध्ययन 

फुलेको तोरीबारीमा मातेको मान्छे कथा पूवणक्कर्िी शैलीमा लेनखएको कथा हो यो कथा प्रथम पुरुष र्नृष्टनवन्र्मुा लेनखएको छ  

यस कथामा एल. बी सर, नबष्ट बुढा, साइुँली, िण्डारी, कान्छाजस्ता पात्रहरू रानखएका छन्  जसले कथाको घटनाक्रमलाई 

अनघ बढाउनमा सहयोग पुर् याएका छन्  प्रस्तुत कथामा मूल पात्रको रूपमा एल.बी सर र म  पात्रलाई नलन सक्ककन्छ  

उक्त कथामा कथावािकले आफ्नो नवगतमा िएको घटनालाई एल.बी सरको िररत्रद्वारा र्खेाउन खोजेका छन्  यस 

कथामा कथाकारले जीवन बुझ् न र बुझाउन एल.बी सरजस्तो पात्रको प्रयोग गरेका छन्  जसले एउटा सामान्य मान्छेको 

मनःनस्थनतलाई र्खेाउन सफल बनेको छ  यस कथामा कथाकारले उसको कल्पनाबाट पात्रको सृजना गरेर त्यस पात्रलाई 

मनोवैज्ञाननक ढङ्ग् गमा प्रस्तुत गने प्रयास गरेको र्नेखन्छ  यस कथामाम कथावािकले आफ्नो साथी एल. बी सरको सम्झना 

गरेको र्नेखए तापनन वास्तवमा यहाुँ मूलरूपमा कथावािक वा मपात्रकोमनःनस्थनत र्नेखएको अनुिव हुँर्छ  

यस कथाको एल.बी सर पात्रलाई फ्रायडको जीवन मूल प्रवृनतको आधारमा पनन हनेण सक्ककन्छ  यस प्रवृनतअन्तगणत 

मान्छेले बाुँच्नको लानग गने पे्रम, नमत्रता, आशा, य न आक्कर् पर्णछन्  यसलाई फ्रायडले कामशन तको वर्णन र्वुै शारीररक र 

माननसक पिको प्रनतनननधत्व गने मनोशारीररक शन त मानेका छन् 10 

यसै क्रममा पात्र एल.बी सरले यहाुँ म पात्रलाई जीवन नजउुँने आशा दर्ुँर् ैिन्छ-  

लङवा, नतम्रोलानग घाम छ, नतम्रोलानग जून छ, हावा र बतास छ, यो तोरीबारी नतमै्र छ, यहाुँको सबै फूल नतमै्र नतमै्र.... 11 

यसरी उक्त गध्यांशबाट पात्र एल.बी सरल ेम पात्रलाई जीवन बाुँच्नलाई एउटा आस्वासन क्कर्एको बुनझन्छ कसैलाई 

बाुँि यो संसार नतमै्र लानग हो, यो प्रकृनत साथै यहाुँ वररपरर िएका सबै कुरा नतमै्र हो र यसमा हामी रमाउनु पछण िन् ने उनको 

मनोिाव झल्कन्छ  

 यसरी न ैएल.बी सरमा फ्रायडको जीवनमूल प्रवृनतका कुराहरू र्नेखन्छन् िने रठक नवपरीत मनःनस्थनत यस कथामा 

म पात्रको र्नेखन्छ  यहाुँ म पात्र सधै ुँ र्ःुखी रहकेो र्नेखन्छ  जसरी फ्रायडको नसद्धान अनुरूप मान्छे कुन ैपनन कुरार्नेख आशक्त 

छ िने त्यस मान्छेमा त्यो कुरा नवस्तारै कुण्ठा बन्र् ैजान्छ  

त्यो कुण्ठा माननसक कुण्ठा पनन हन सछ अथवा य न कुण्ठा पनन हन सछ र सामानजक नवसङ्ग् गनत र नवकृनतल े

जन्माएको शून्यता पनन हन सछ  र नयमध्य ेकुनै न कुन ैकुण्ठा म पात्रनित्र पनन रहकेो कुरा उसको मनःनस्थनतले खलुस्त रूपमा 

र्खेाएको छ  उसको माननसक कुण्ठाद्वारा र्नेखएको पीडालाई कथामा यसरी र्खेाइएको छ- 

माया, स्नेह, प्यार, आड अनन उनिनुका आकाशीय इच्छा, रहरहरू माया, स्नेह अनन आडहरूकै सीमानित्र लथानलङ्ग् ग, 

ितािुङ्ग् ग हुँर्ा, पे्रम र स हर्णका अनन्त िण्डारनित्र मान्छेले मान्छेलाई क्कर्नुपने, पाउनुपने माया र पे्रमकै वीित्स अननकाल 

र्खे् ता,माया र आडका िोक र नतखाणले मान्छे नजउुँर्ो लाश बनेको नवकराल अनुिुनत कनत ियावह 12 

                                                           
10शमाण, मोहनराज, लुइटेल, खगेन्द्रप्रसार्, पूवीय र पाश् िात्य सानहत्य नसद्धान्त,पृ.१७१ 
11राई,पूवणवत्, पृ५३ 
12पूर्ण, सन् १९९३ पूवणवत्, पृ.५२ 
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यसरी कथाका पात्र एल.बी सर र म पात्र र्वुैको मनःनस्थनत नवपरीत र्नेखन्छ   एउटा पात्र माते पनन कसकैो जीवनको 

नननम्त वा कसैको नननम्त बाुँच्ने आशा छोडरे गएको छ िने अको पात्र त्यही पात्र जीवनर्नेख नवरक्त र्नेखन्छ  उसको नननम्त 

घाम, जून, हावा, पानी सबै केही होइन िन ेअको पात्रको नननम्त नय सबै प्रकृनत न ैआफ्नो जसमा ऊ सधै ुँ मात ेपनन रमाइ बस्न 

िाहन्छ  यसरी म पात्रको र्नमत िावहरूले मनोरनन्थको रूप नलएको र्नेखन्छ  यसरी म पात्रमा फ्रायडको गत्यात्मक 

पिअन्तगणत नविाजन गररएको नतन िागमध्ये अहम् पि उसमा बढी प्रबल र्नेखन्छ  

 यस कथामा म पात्र उसको जीवनको इच्छा, आकाङ्ग् िा वा उसले र्खे् न िाहकेो जस्तो समाज र्खे् न नपाउुँर्ा ऊ ननराश 

र्नेखन्छ, उसमा जीवनप्रनतको शून्यता र मानवतामा आएको नकरात्मक प्रवृनतहरू जस्ता कुराहरू कुनण्ठत िएर बसेकोले गर्ाण 

उसमा नैराश्यको िाव उत्पन्न िएको छ  र उसको यस्तो मनःनस्थनतलाई यहाुँ यसरी राख् न सक्ककन्छ- 

क्ककन यो जाज्वल्यमान सूयणल ेमान्छेको नपर र सुताणलाई िस्म बनाउुँर्नै, क्ककन यो मायालु जूनले मान्छेको मायाको नतखाण पुरा 

गर्नै, क्ककन यो बतासल ेहामीलाई खुसी र सन्तोष बाुँडरे जाुँर्नै... 13 

यसरी मपात्र जीवनर्नेख र्ःुखी र ननराश र्नेखन्छ  र जब कोही व्यनक्त मनबाटै र्खुी हन्छ िने, यर्ी उसको इच्छा 

आकाङ्ग् िा पुरा निएर मनमा कुनण्ठत अवस्थामा बसेको छ िने त्यो माननस माननसक रोगी बन्र् ैजान्छ िने्न फ्रायडको नविार 

छ  सोही कुरा यस कथाको म पात्रमा स्पष्टरूपमा र्नेखन्छ  यसरी पूर्ण राईको यस कथालाई एउटा सामान्य मनोवैज्ञाननक 

कथाको रूपमा राखेर अध्ययन गनण सक्ककन्छ 

 

६.मनोनवश् लषेर्ात्मक र्नृष्टमा ‘म ेआई कम इन ? कथाको अध्ययन 

यो कथा पूर्ण राईद्वारा नलनखत फूलझरेको पत्रर्ल कथआमा सङ्ग् रनहत एउटा मनोवैज्ञाननक कथआ हो  यस कथामा मूल पात्रका 

रूपमा रामबाबू रहकेा छन्  उक्त कथामा रामबाबूको मनःनस्थनतलाई वा माननसक नस्थनतलाई कथाकारले र्खेाएका छन्  

मनोनवज्ञानले मनको अवस्थाको अध्ययन गछण  मनकै प्रकायण अथवा मनकै शनक्तले व्यनक्त क्कक्रयाशील हन्छन्  

उक्त कथामा हठात एकक्कर्न उपनस्थनत क्कर्ने रेनजस्टरमा आफ्नो नाम नतन नम्बरमा र्खेेपनछ रामबाबूको अवस्था 

नबनरएको छ  सम्िवतः यो त्यो कसैको गल्तीले पनन िएको हन सछ तर रामबाबूलाई त्यो एउटा गल्ती निएर कसकैो 

षड्यन्त्र लाग्छ  आफ्नो नाम नतन नम्बरमा पाउनु र त्यसपनछ कसैको षड्यन्त्र लाग्नु उसको कमजोर मनको अवस्था हो  माननस 

सधुँ नै आफ्नो पर्, सम्मान र स्थानसुँग मनोवैज्ञाननक रूपले सम्बनन्धत हन्छन्  नय नतनमध्ये कुन ैपनन एउटा नवषयमा िोट 

लाग्न पुगे व्यनक्त मनोवैज्ञाननक तहबाट नै नविनलत बन्र्छ  रामबाबूको अवस्थाबाट यो स्पष्ट बुझ्न सक्ककन्छ  आफ्नो नाम नतन 

नम्बरमा र्खेेपनछको रामबाबूको माननसक अवस्थालाई कथामा यसरी र्खेाइएको छ- 

रामबाबू पग्लेको मैनबिीजस्तै लत क िए, उनको स म्य मुहारमा एउटा नवकृनत छायो, सून्यता छायो थाहा नपाई 

उनी नवरामी जस्ता िए, उनको रगत तानतएर आयो, उनको रगत नपनसएर आयो, उनी शून्य िए, उनको मुखबाट एक शब्र् 

नननस्कएन रामबाबू अल्लनलए, उनका शूनय आुँखा हानजरी-बहीमा अंक्ककत नाममा शून्य-शून्य िएर नस्थर िए 14 

यसरी रामबाबूको नननम्त यो घटना ठुलो निएर एउटा र्ःुख लाग्र्ो घटना िएको र्नेखन्छ  उसलाई लाग्छ यो कसैको उसलाई 

होच्याउने षड्यन्त्र हो  रामबाबूको अहम् मा यस घटनाले िोट पुर् याएको छ  व्यनक्तको अहम् नै उसको व्यनक्तत्व हो  यसमा 

िोट लाग्नाल ेव्यनक्तको िेतन, अिेतन र अविेतन नतन ैस्तर खनण्डत हन्छ  यसरी नतन मनहनाको टे्रननङ सकेर आउुँर्ा पनन 

अफ्नो नाम हस्तािर गन ेखातामा नतन नम्बरमा नै र्खे्र्ा उसको मनमा एक प्रकारको शून्यता, एक प्रकारको हीनताबोध र 

नैराश्यको िाव उत्पन्न िएको र्नेखन्छ  रामबाबू अिेतन मनबाट न ैर्ःुखी र ननराश िएको छ  जसल ेगर्ाण उसको िेतन वा 

शारीररक र व्यावहाररक कायणहरूमा असन्तुलन सृनष्ट िएको छ  उसको यो नस्थनतलाई यहाुँ यसरी रानखन्छ- 

रामबाबू यनत साह्रो ननसानस्सएर आए क्कक उनी कुनै ियावह सपनाबाट तसी उठेको नानीजस्तै पलङ्ग् गबाट तसेर उठे 

र आफ्नो नछया नछया िएको मननबत्र नै सोिे-म यस्तो अनन्याय सहन सनर्न, अक्कफसमा लाज हने ियो, बरू द्रानस्फर नलन्छु, 

िएन ररजाइन ठोछु 15 

यसरी रामबाबूको क्कर्न क्कर्न ैमाननसक पीडा बड्र् ैगएको र्नेखन्छ जसले गर्ाण ऊ मनोरोगको नसकार बन्र्छ  मनोनवज्ञान 

अनुसार माननसको मनको ितेन र अविेतन र्वुै अिेतन मनको िाग हो  यसैल ेअिेतन मनबाट नै कोही व्यनक्त र्ःुखी िए 

उसको ितेन र अविेतन नस्थनत असन्तुनलत हन्छ  

                                                           
13पूर्ण, पूवणवत्, पृ.५३ 
14राई, पूर्ण, पूवणवत्, पृ.४० 
15पूर्ण, पूवणवत्, पृ.४३ 
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यस कथामा रामबाबूको अवस्था पनन यस्तै नै िएको छ  उसको पर् र सम्मान पनहले जस्तै छ तर आफ्नो नामको स्तर 

नतन नम्बरमा पुग्र्ा उसले आफ्नो मान सम्मान गुमाएको अनुिव गछण  यसले गर्ाण ऊ शारीररक र माननसक रूपले रोगी हन्छ  

रामबाबू आफ्नो नाम र पर्को नननम्त आशक्त बनेको छ  

कुनै पनन व्यनक्त कुनै नवषयप्रनत र्ीघणकालर्नेख नै आशक्त िए त्यस कुरालाई गुमाउने डर पनन उनत कै हन्छ  उक्त 

कथामा पनन रामबाबूको हाल यही िएको छ  उसमा पनन आफ्नो पर् र सम्मान गुमाउुँ छु क्कक िने्न डर छ   र यही डरको कारर् 

ऊ नबमारी बनेका छन्  पत् नीको कुन ैकुराको उिर नक्कर्ई हठात् उसले िन्छ- 

एकर्म नबसन्िो ियो म सुत्छु 16 

यसरी कथामा रामबाबूको मनको नस्थनतद्वारा कथाकारले माननसको मनको अवस्थालाई र्खेाउनमा सफल बनेका 

छन्  फ्रायडको माननसक ननयनतवार्को नसद्धान्त अनसुार माननसको हरएक क्कक्रयाकलापको वा व्यवहारपनछ केही न केही 

कारर् अवश्य रहकेो हन्छ  कुनै पनन माननसमा नवकृनत ल्याउने र व्यनक्तत्व ननमाणर्को पनछ पनन कुनै कारर् नै हन्छ िने्न नविार 

फ्रायडले अनघ सारेका छन्  जसद्वारा रामबाबूको माननसक नस्थनत पनन बुझ्न सक्ककन्छ  रामबाबूको माननसक र शारीररक 

व्यवहारमा असन्तुलन आउन ुपनन ऊनित्र िएको केही कारर् वा जीवनलाई हनेे उसको र्नृष्टकोर् हनछ  

 

७.पासाङहरूको कथा एकः पात्र मनोनवश् लषेर् 

पासाङहरूको कथा एक िररत्रप्रधान कथा हो  यो वर्ाणनात्मक शैलीमा लेनखएको कथा हो  प्रथम पुरुष र्नृष्टनवन्र्मुा लेनखएको 

यो कथाकी म पात्र एउटी सहृर्य स्वास्नी मान्छे हनाल ेकथाको यथाथणतामा सघाउुँ  पुर् याएको छ  उक्त कथामा सधै ुँ सबैलाई 

खुसी राख् न,े हुँसाउन ेपात्र कथाको मूल पात्रको रूपमा रहकेो छ  जसले सर्वै अरूलाई खुसी राख् ने कोनसस गछण तर आफ्नो 

र्ःुख िने कसैलाई सनुाउुँर्नै  यसरी एउटा सामान्य अक्कफसमा काम गने नपउन ्पासाङको कथाले समाजका सम्पूर्ण ऊ जस्तै 

पासाङहरूको कथा बोकेको र्नेखन्छ  

 यसरी पासाङ एकजना अनपढ मान्छे िए पनन ऊ आत्मसिेत र्नेखन्छ  यसरी सधै ुँ सबैलाई हुँसाउने पासाङ एक क्कर्न 

अिनाक र्खुी, ननराश र नविनलत िएर लहुँडकेो र्नेखन्छ  जनहल ेपनन अरूको मुखमा मुस्कान छने पासाङ आज आफ्नै मुखमा 

पीडा बोकेर नहडकेो छ क्ककन क्कक उसले सबैर्नेख लुकाएर राखेको नपरले एकक्कर्न अनायासै उसलाई पोल्छ  

मनोनवज्ञान अनुसार कुन ैपनन व्यनक्त स्वपीडक र परपीडक स्विावको हन्छन्  स्वपीडकले जनहले पनन आफ्नो र्ःुख, 

पीडालाई आफुनित्र लुकाएर राखेको हन्छ  त्यो पीडाले नवस्तारै मान्छेको अिेतन मनको िण्डारमा गएर कुण्ठाको रूप नलन्छ 

र माननस त्यही कुण्ठाद्वारा  ननरास बन्र् ैजान्छन् र उसको व्यवहारमा पररवतणन आउुँछ  यसरी नै परपीडक स्विाव िएका 

व्यनक्तले आफुनित्र र्ःुख पीडा लुकाउनको साटो ऊ अरूलाई हानी पुर् याउन ेसोच्र्छ  व्यनक्तको यी र्ईु स्विावमध्ये पासाङमा 

स्वपीडकरन्थी प्रबल रहकेो र्नेखन्छ  उसलाई आफ्नो १२ वषणको छोरी डोमा स्वगणवास िएको कुरा थाहा छ  उसलाई पनन 

आफ्नो छोरी गुमाउनु परेकोमा मनिररको पीडा छ  तर मात्र ऊ आफ्नो पीडा बानहर र्खेाउन सर्नै  त्यो असहनीय र्ःुख 

उसकै मनको अिेतन कुनामा कही ुँ र्नमत िएर बसेको छ  तर मनोनवज्ञानमा िननन्छ माननसको अिेतन मनका कुराहरू कसरी 

न कसरी उसको व्यावहाररक जीवनमा र्खेा पछण नै  यस कथामा पनन पासाङको र्नमत त्यो र्ःुख, पीडा बानहर आएको र्नेखएको 

छ  ऊ आफ्नो स्वगणवास िएकी छोरीलाई सम्झेर नबहानै नवस्तरमा नै रोएको छ  

उसको आफ्नो पररवारको समस्याहरूर्नेख र्ःुखी र्नेखन्छ  पाररवाररक समस्याबाट पीनडत पासाङ आफुले जीवनमा 

गरेको सबै र्ःुखहरू सम्झेर एलै रोएको छ  र फेरर एउटा पुरुष िएर रून ुहुँर्नै लाज हन्छ िन्र् ैआफुलाई बुझाउने काम आफै 

गरेको र्नेखन्छ  पासाङमा उसको जीवनले र्खेाएको पीडा र र्ःुखहरूल ेजन्माएको उसको माननसक नस्थनतलाई कथामा यसरी 

र्खेाइएको छ-  

खोइ बाबुनी यो नजन्र्गीमा सारो र्ु ख पायो  आमा-आबा सानोमा खाइहाल्यो  जान नबमारीको नबमारी, नानीहरू 

िार-िारजना  सबिन्र्ा ठूलो छोरी डोमाले सधै ुँलाई छोरेर गइहाल्यो...कम र्ु ख गरेन बाबुनी, रोटमा काम गर् यो,..माछा 

पनन मार् यो, बएना!17 

यसरी पासाङहरूको कथा एउटा िररत्रप्रधान कथा िए पनन यस कथाल ेसमाजमा व्याि पररनस्थनत र मानव जीवनको 

सङ्ग् घषणबाट उत्पन्न हने व्यनक्तको माननसक नस्थनतलाई राम्रोसुँग केलाउनमा सफल िएको छ  यो कथा एउटा पाररवाररक 

समस्या र आर्थणक अवस्थाले जन्माएको मनःनस्थनतले व्यनक्तलाई कनतसम्म प्रिाव पानण सछ िने्न कुराको राम्रो उर्ाहरर् बन्न 

पुगेको छ  

                                                           
16पूर्ण, पूवणवत्, पृ.४२ 
17राई, पूर्ण, सन् १९९३, पूवणवत्,पृ.६१ 
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                                                       ननष्कशण 

 कथाकार पूर्ण राईका कथाहरू सामान्य सामानजक घटनाद्वारा सरंनित िए तापनन उनको कथाले ब नद्धक िेतना र जीवन 

र्शणनका कुराहरू पाइन्छन्  

 पात्रका माननसक वृनिहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनलाई कथाकारले मनोनवश् लेषर्ात्मक नवनधको प्रयोग गररएको पाइन्छ  

 उनको कथा जरटल निएर सरल र बोधगम्य र्नेखन्छन् उनका कथामा प्रयोग पात्रहरूले िोगेका र्ःुखहरू िानषक 

िएतापनन ती सबै हाम्रै संवेर्नाको प्रतीक अनुिव हुँर्छ  

 उनका कथामा प्रयुक्त पात्रहरूको मनोनवश् लेषर्ात्मक अध्ययन गर्ाण उनका कथाका पात्रहरूमा केही न केही वा कुन ैन कुनै 

कुराले गर्ाण ननराश र्नेखन्छन् पात्रहरूको यस्तो मनःनस्थनतलाई र्खेाउन कथाकारल सफल िएको र्नेखन्छन्  

 नेपाली कथा सानहत्यमा पूर्ण राई पनन नशवकुमार राई, गुरूप्रसार् मैनाली, रूपनारायर् ससहं र सानु लामाका कथा 

प्रिृनतका लहरमा आउने एक सफल कथाकार हन् तर उनका कथासम्बन्धी समालोिक र शोधकताणहरूको ध्यान कम नै  

परेको कारर्ले गर्ाण उनको कथामा रहकेो एउटा पि मनोनवज्ञानलाई यस लेखल ेअध्ययन, नवश् लेषर् र मूल्याङ्ग् कन गन े

प्रयास गरेको छ     
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