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चमथो अध्याय 

नेपाली र बङ्गला भार्ाका आञ्चहलक उपन्यासकार   

तथा उनीिरूका कृहतिरूको पररचयात्मक अध्ययन 

 

४.१ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासकार तथा हतनका कृहतिरूको 

पररचयात्मक अध्ययन 

 

४.१.१ शङ्कर कोइराला र उनका आञ्चहलक उपन्यासिरू 

शङ्कर कोआराला सन ् १९३० मा काठमाडौको हडल्ली बजारमा जहन्मएका ह न।् ईनको 

हपतभृहूम दमु्जा, हसन्धलुीमाढी हो। हपता इश्वरी प्रसाद कोआराला र माता हमत्र हप्रयादिेीका सपुतु्र 

ऄहन ङकारप्रसाद कोआराला ऄथातत ्  मोहन कोआरालाका  भाआको रूपमा जहन्मएका शङ्करको 

न्िारनको नाम ढकार प्रसाद हो।
१
 

सन ् १९६९ मा हत्रभिुन हिश्वहिद्यालयबाट स्नातकसम्मको ऄध्ययन गरेका शङ्कर 

कोआरालाले सन ् १९५३ दहेख ५८ सम्म गोरखापत्र छापाखानाको सम्पादकीय हिभागमा, सन ्

१९६० दहेख ६८ सम्म ब्यरुो ऄि ् एडुकेशनको प्रकाशन शाखामा र १९६८ दहेख १९९२ सम्म 

साझा प्रकाशन हिभागमा हिभागीय प्रमखुका पेशा समातेर जीिन यापन गरेका ह न।् सन ्१९९७ मा 

६७ िषतको ईमेरमा दहेययाग गरेका शङ्कर कोआराला अफ्ना कृहतहरूका माध्यम नेपाली संसारमा 

चहचतत एिम ्ऄमर रहकेा छन।्
२
  

साहहययका हिहभन्न हिधामा कलम चलाए पहन ईपन्यासकारका रूपमा पररहचत शङ्कर 

कोआरालाले बाल्यकालदहेख नै साहहययमा रुहच दखेाएका हथए। सन ्१९४६ मा सोह् िषतको ईमेरमा 

शारदा पहत्रकामा ‘बढूो’ नामक कथा छपाएर साहहयय लेखनमा पदापतण गरेका हथए।  हयनको 

                                                           
१
 याजिुभायी दािार, नेऩारी आञ्चलरि उऩन्मासिो अध्ममन य भूल्माङ्िन (शोधग्रन्थ), ऩ.ृ ८८ 

२
 ऩूिाित ्
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खैररनी घाट (सन ्१९६१) र हलेम्ब ु मेर  गाईाँ (सन ्१९७५) ईपन्यासद्रय अञ्चहलक कृहत ह न ् । 

ईनका ऄन्य औपन्याहसक कृहतहरू अदशतिादी, स्िच्छन्दतािादी, यथाथतिादी, ऄहतयथाथतिादी, 

यौन मनोिैज्ञाहनक, प्रकृतिादी अहद प्रिहृिका छन।् 

साहहययकार शङ्कर कोआरालाले मलूत: अञ्चहलक, सामाहजक यथाथतिादी, 

स्िच्छन्दतािादी, राजनैहतक, जाससुी, मनोरञ्जनायमक एिम ् बाल ईपयोगी हिहिध हिषय हटपी 

सरल एिम ्स्िाभाहिक हकहसमका साहहयय रचना गरी नेपाली साहहययको सेिा गरेका छन।् प्रयोग र 

िादको पहछ नदगरेुर स्िाभाहिक, सरल रचनाद्रारा पहन कलायमक प्रहसहिको पथमा ऄहघ बढ्न 

सहकने ईदाहरण ईनले तयार पारेका छन।् 

 खैररनी घाट 

नेपाली ईपन्यास साहहययको  आहतहासमा खैररनी घाट प्रथम पणूातङ्ग अञ्चहलक ईपन्यास 

माहनएको छ। यो सन ्१९५० हतरै लेहखहसदध््याएका भए तापहन सन ्१९६१ मा प्रथमपल्ट नेपाल 

एकाडेमीबाट प्रकाहशत भएको हो। खैररनी घाट शीषतकले एईटा ऄञ्चल हिशेषलाइ सङ्केत गरेको 

छ। ततृीय परुुष ऄथातत ् सितज्ञ पररपे्रक्ष्यमा लेहखएको यस ईपन्यासमा नेपालको पिूी पहाड, 

हिशेषगरी रामेछाप र हसन्धलुीका बीचमा बहने सनुकोशीको हकनारमा रहकेो खैररनी घाट र ययसका 

िररपररका कोथपे, दमु्जा, कुशेश् िरथान, नेपालथोक, रातमाटे एिम ् रोसी खोलाको पयातिरणमा 

बाँच्ने माझी जनजाहत, नेिार, मगर, गरुुङ, तामाङ, भजेुल, कामी, दमाइ, बाह न, छेत्री अहद 

हिहभन्न जातका नेपालीको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक, सांस्कृहतक हस्थहतको हचत्रण 

गररएको छ। 

खैररनी घाटको भौगोहलक-प्राकृहतक पयातिरण; सामाहजकता; परुातनता; सामाहजक एिम ्

लैङ्हगक भेदभाि र शोषण; संस्कार, संस्कृहत र लोकहिश्वास; शोषण, कुलत, कलह, चोरी, डकैती 

र ऄर्िाह अहद सम्बन्धी घटना र प्रसङ्गलाइ समेटेर ईपन्यासको कथािस्त ुहनमातण भएको छ। 

 ईपन्यासको नायक भक्तबीरेको हदनचयातमा अधाररत रहरे ऄञ्चलको कथािाचन भएको 

दहेखन्छ। दस िषतपहछ उ कलकिाबाट अफ्नो घर र्हकत एको दहेखन्छ। भक्तबीरे खैररनी घाट पस्द ै

जाँदा ययहाँको भपू्राकृहतक तथा सामाहजक पररिेशको हचत्र ईपन्यासमा यथोहचत रूपमा ऄनाििृ 

ह दँ ैगएको दहेखन्छ। घर पगेुपहछ भके्त अफ्ना हपता हमजार धीजतिीरकी कान्छी स्िास्नीको शारीररक 

लािण्यता दखेेर लोहभन्छ। भके्त गाईँ घमु्न हनस्कँदा खैररनी घाटमा नयाँ नयाँ चरुोट हनहस्कएको कुरा 

गद ै कालमुाने र ढाके्रहरू भरट्टनीको पसलमा जाँड खाआरहकेा भेहटन्छन।् ढाके्रहरू नेपाल 

(काठमाडौ) मा यिु चहलरहकेो ईडन्ते खबर सनुाईँछन।् पहण्डत हररप्रसाद पहन अआपगु्छ। 
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कालमुानेको धेरै पसु्ता पहण्डतहरूको पररिारमा हली रहकेो कुरा प्रसङ्गिश ईठ्छ। हसंहिीरे 

हबरामी परेकोले महहबले धामी भएर हचन्ता बसी औषधोपचार गछत। हमजार धीजतिीर पहन हनेत पगु्छ। 

हचतिुाको हसकारमा जाँदा महहबलेले भक्तबीरेसँग अरु्ले ल्याएको स्िास्नी दहमनी परेकी 

कथा सनुाईँछ। हसकारकै क्रममा नैररते नामक स्थानीय डाकासँग भेट ह दँा भक्तबीरे ईसको घर 

जान्छ। नैररतेकी स्िास्नी हनमासँग असहक्तमलूक कुराकानी गरररहकेी दहेखन्छ। हनमा भक्तबीरेलाइ 

जात्रामा हनम्ययाईँछे, भक्तबीरे पहन कलकिामा दइुिटी केटीसँग प्रेम गरेको सम्झना गछत। र्कत दँ ैगदात 

पहण्डत हररप्रसादले भक्तबीरेलाइ कोथपेमा पाठशाला खोल्ने प्रस्ताि राख्छ। हजम्दारको छोरो 

भएको ऄहकंार र परुाना हिचारधाराले रस्त भक्तबीरेले दहमनी स्िास्नी ल्याएकोमा महहबलेको 

ह क्का पानी बन्द गने घोषणा गछत। यसैक्रममा गाईँमा हडट्ठा सीताराम र धीजतिीरले र्जी ढङ्गमा 

धरुीकर ईठाएको पहन थाहा पाआन्छ।  

व्यापारीहरूले ल्याएका भेडाहरू सनुकोशीमा बगेपहछ भक्तबीरे, हसंगिीरे, धनहसंगे हमलेर 

हझहकहदन्छन ् ऄहन ययसको साटो पैसा ऄदाय गछतन।् यसै प्रसङ्गमा भक्तबीरेका हपता हमजार 

धीजतिीर र ईसका पखुातहरूले यही ऄञ्चलमा शोषण िहृि चलाएको कुरा थाहा पाआन्छ। 

हजम्िालको छोरोले सँहधयारलाइ कोदालोले हहकातईँछ। रोसी खोला तद ै गरेका एकह ल 

अआमाइहरूका हतघ्रा मौकाछोपी गोठालाहरू हछेतन,् रोसीको हकनारमा लागेको मेलामा केटाहरूले 

घटे्टकान्छीको जाँड खाएर ह लदङ्गा मच्चाएको दहेखन्छ। मेलाको ऄिसर परेकै बेला भक्तबीरेले 

पाहिन कान्छीको पाखरुा समातेर बारीको कान्लामा जबजतस्ती छोपेपहछ ईपन्यास समाप्त  ह न्छ।  

खैररनी घाट बह पात्रता यकु्त ईपन्यास हो। यसमा सम्बहन्धत ऄञ्चलका हिहभन्न जात, थरका 

स् त्रीपरुुषहरूलाइ पात्रका रूपमा ईपहस्थत गराआएको छ। हिदशेमा दस िषत रहदँा ययहाँको स्ितन्त्रता 

सङ्राम, अधहुनकता देखेर पहन हिचार पररिततन नगन े भक्तबीरे, ईसका बिुा धीजतिीर, हडट्ठा 

सीताराम, पहण्डत हररप्रसाद, हजम्िालको छोरो र िैद्यहरूले शोषक, ईयपीडक, ठग र रूहढिादी 

िगतको प्रहतहनहधयि गरेका छन।् कान्छी अमाको शरीर दखेेर कामासक्त बन्ने भक्तबीरेको कुहण्ठत 

यौनेच्छा तथा माझी भएको हीनताबोधले पीहडत दहेखन्छ। यसैले उ अरु्लाइ ‘नेपाली दाजु’ 

कहलाआन रुचाईँछ। महहबलेले दहमनी ल्याएकोमा ह क्कापानी बन्द गराईने भक्तबीरेमा सामन्ती 

ऄहकंार व्याप्त छ। महहबले, हसंगिीरे, कालमुाने, िीरपसातत, लालिीर, रु्के, सन्माने, रे्न्टे, साकी, 

जनमहसंगे, हलथोके, धनहसंगे, ऄबीरे, ठुले, जगते, ढाके्रहरू, गोठालाहरूले शोहषत, हनधतन, 

ऄहशिा र ऄन्धहिश्वासले पीहडत जनसाधारणको प्रहतहनहधयि गरेका छन।् यसबाहके रामप्रसाद 
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ऄहधकारी, महन्तबाबा, सँहधयार, पजुारी, भेडा व्यापारी, हशिनाथ, धलुीखेले साह , हनमा, नैररते, 

नैररतेकी स्िास्नी अहदले ऄञ्चलको पछौटे िगतकै जनजीिनको प्रहतहनहधयि गरेका छन।्  

खैररनी घाट ऄञ्चलका हनिासीहरू पेशाले हमजार, हडट्ठा, हजम्मािाल, पजुारी, घटुिारे, िैद्य, 

झाँक्री, व्यापारी, गोठाला, दजी, साकी, ढाके्र, चोर,  डाँका, नोकर अहद रहकेा कुरा ईपन्यासबाट 

थाहा पाआन्छ। हयनै पेशाहरूको माध्यमबाट ययहाँको सामाहजक, अहथतक संरचना ऄनमुान लगाईन 

सहकन्छ भन ेदशे दहुनयाँको खबर थाहा नपाईने माहनसहरू श्वेत शोषणमा परेर, जाँडरक्सी खाएर, 

ऄकातकी स्िास्नी र केटीहरू ताकेर; ऄनैहतक यौन हलप्सा पालेर; ऄश्लील गर्-ठट्टा र मनोरञ्जन 

गरेर जनुी हबताएको कुराले सम्बहन्धत ऄञ्चलको हनिासीका हदनचयात र चररत्र स्पष्ट ह न्छ। 

यस ईपन्यासमा सम्बहन्धत ऄञ्चलका नारीहरूको जीिनलाइ भक्तबीरेकी अमा र सौतेनी 

अमा, हनमा, भट्टी पसेल्नी महझनी, भरट्टनी साँहहली, सखुरुी, सखुरुीकी अमा, घटे्ट कान्छी, रे्न्टेका 

छोरीहरू, पाहिन कान्छी र ईसकी अमा, हदईँसो घाममा डुङ्गामा बसी गीत गाईने अआमाइहरू, 

जात्रामा भेला भएका तरुणीहरूका जीिनचयातबाट स्पष्ट पाररएको छ। हयनै नारी पात्रका माध्यमद्रारा 

ययहाँका हिहभन्न जनजाहतका महहलाहरूको सामाहजक एिम ् मानहसक स्तर, हदनचयात अहदको 

पररचय पाआन्छ। परुुष सिाधारी समाजमा घरधन्धा, चहु्रा-चौका, छोराछोरीको पालन पोषण, 

पहतको भोग्या र सहचरी ह नबाहके सहरदहेख सदुरू रामीण समाजका नारीहरूको कुनै स्ितन्त्र र 

सम्माहनत स्थान नभएको देहखन्छ। 

सरल, सहज भाषा शैलीमा प्रतीक, हबम्ब, िाग्धारा अहदको प्रयोग गरी  रचना गररएको यस 

ईपन्यासमा स्थानीय बोलीलाइ पहन स्थान हदएको छ। 

हेलम्बु मेरो गाउँ  

हलेम्ब ु मेर  गाईाँ सन ् १९७५ मा प्रकाहशत भएको हो। काठमाडौदहेख बिीस माआल 

ईिरपिूतको हसन्धपुाल्चोक हजल् लामा पने सेपातहरूको बसोिास भएको हलेम्ब ुगाईँ नै ईपन्यासको 

ईपजीव्य रहकेो छ। यस ईपन्यासमा सन ् १९५० को कालािहधहतरका ययहाँका माहनसहरूको 

सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक, सांस्कृहतक पिका साथै ईनीहरूको जीिनमा गहन प्रभाि पाने 

भौगोहलक एिम ्प्राकृहतक पररिेशको हचत्र पाआन्छ। नेपालको सातसाले (हि.सं २००७ तद ् नसुार 

सन ्१९५०) क्राहन्त एिम ्हतब्बती शरणाथीहरूको नेपाल अगमन जस्ता घटनाहरूको हििरणले 

पहन ईल्लेहखत कालको पहुष्ट ह न्छ। 

संरचनाको दृहष्टले छोटा छोटा चौधिटा पररच्छेदमा रचना गररएको यस ईपन्यासको 

कथािस्त ु सानाठुला कायतकारण सम्पकत यकु्त िा ऄनेक क्रहमक र क्रमहीन घटना र प्रसङ्ग 
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अहदद्रारा हनहमतत छ। हिहभन्न प्रसङ्ग, घटनािलीलाइ समािेश गद ै िीणरूपमा हनरन्तर ऄहघ 

बहढरहने ईपन्यासको कथाले हलेम्बकुो अञ्चहलक हिशेषता ईद ् घाटन ह दँ ैगएको दहेखन्छ।  

काठमाडौ सहरमा पसेर नयाँ जीिन अरम्भ गने महशेले अफ्नो पिूतस्महृत कोट्याईन 

थालेपहछ प्रारम्भ भएको ईपन्यासमा हलेम्ब ुऄञ्चलका हिहभन्न गाईँ तथा ययहाँको जनजीिनको 

तस्बीर ऄनाितृ ह दँै गएको छ। ईक्त ऄञ्चलको ताकेघ्याङ, न्हाकोटे, दहेसङाघ्याङ, सेरमाथाङ, 

घाङेल, नपुुत, हटम्ब,ु बकङघ्याङ, लाङ्टाघ्याङ, टोपाढोङ, दिुाचौर अहद गाईँका भपू्रकृहत, 

िनसम्पदाले पररपणूत पयातिरणमा बाँचेका सेपात ऄहन तामाङ्हरूका सामाहजक, अहथतक, 

सांस्कृहतक र भाहषक हिहशष्टताको पररचय कायतकारण शङ्ृखलामा बाँहधएर ऄनाितृ ह नगएको छ। 

ईहल्लहखत हिकट एिम ्दगुतम िेत्रहरूमा हशिा, स्िास्थ्य, रोजगार सम्बन्धी रहकेा समस्याहरूबारे 

महशेराम, रूकी, काङ्गी अहदले बाल्यकालदहेख भोहगरहकेा समस्याहरूको माध्यमबाट स्पष्ट 

पाररएको छ। जनसाधारणको पाररिाररक झमेला, गररबी, ऄनाहार, मयृय,ु यौन ऄहभहलप्सा, 

बालहिधिाहरूको दःुखकष्ट, शरणाथी समस्या लगायत भ-ूपररिेशगत समस्याहरू पहन ऄङ्कन 

गरी ऄञ्चलको सिातङ्गीण तस्बीर ईताने प्रचेष्ट गररएको छ।  

काङ्गीसँग पाररिाररक जीिन व्यतीत गरररहकेा महशेरामले अफ्नो बाल्यकालीन जीिनको 

पिूतस्महृत कोट्याईन थालेपहछ नै कायतकारण शङ्ृखलामा बाँहधएका हिहभन्न घटना तथा 

प्रसङ्गहरू प्रकाशमा अईन थाल्छन।् पहुलसको नोकरीबाट अहजत मास्टर दिेीनाथ लामटाँगेकी 

अठ िषे बाहलका रूकीको दस िषे महशेरामसँग हबह ेगररहदएपहछ जीिनले हलएको गहत ऄहन 

मोडसँगै ऄञ्चलको कथा ऄहघ बढ्द ैगएको तथा काङ्गीलाइ हलइ महशेराम सहर पसेपहछ समाप्त 

भएको छ। अफ्नो हिगत जीिनको कथा सनुाईने कथके महशेराम अफ्नी पयनीसँग बाल्यक्रीडामा 

मस्त ह दँ ैएकहदन ताकेघ्याङको जङ्गलमा पगु्छ। गरु्ाहभत्र एईटा रहस्यमयी जीिसँग भेट भएपहछ 

रूकी हबरामी ह न्छे ऄहन ऄनेकौ ँ औषधोपचार, झाररु्क गरेर पहन कहहल्यै हनको नह नेगरी 

ऄनहुारमा राताराता दाग बसछ्न।् हकशोरािस्थामा बराहलँदै महशेराम ऄकातको घरघरमा दाईरा, 

घाँसपात, जठुो भाँडो गरेर जीिन चलाईने टुह री अफ्नै ईमेरकी हतब्बती केटी काङ्गीसँग लहहसन 

पगु्छ। हकशोरािस्थाका यी दइुजना खेल्दाखेल्द,ै बराहलँदा-बराहलँद ै यौन सम्बन्ध गाँस्न पगु्छन।् 

हकशोरािस्थाको यौनसम्बन्धले दिैुलाइ छुरट्टन नसक्ने बनाएपहछ माताहपता ऄहन बालपयनी 

रूकीलाइ छाडेर महशेराम एकहदन काङ्गीलाइ हलएर लहलहमै काठमाडौ सहर हस्थत अफ्नै 

काकाको घर अआपगु्छ। कतै मखु्य ऄहन कतै गौण बनेर हिहभन्न पररच्छेदहरूमा अएका 

प्रासङ्हगक कथाहरूले नै खैररनी घाट ऄञ्चलको अञ्चहलक हिशेषता ईद ्घाटन गरेको छ। 
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गाईँको कमजोर अहथतक पररिेशमा अफ्ना हसपले धनी बनेका बहादरु लामा र ईसको ईदारता, 

सहरमा पढीबढी गरेकी बन्दकु चलाईनसक्ने बहादरु लामाकी छोरी मना र ईसको पे्रमी, गमु्बाका 

हभिाहरूमा हचत्र अँक्ने गररब कलाकार छुबुत बढुा, यौिनािस्था दरबारमा हबताएर बढुो लामासँग 

पोआला गएकीले यौनेच्छा ऄतपृ्त रहकेी पम्र्ी, अरु्भन्दा कम ईमेरकी साहनमाद्रारा हहेपएकी 

हिधिा ईमा तथा शरणाथी समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग र घटनािलीहरू नै ईपन्यासमा 

अञ्चहलकतालाइ प्रकाश पाने माध्यम बनेको छ।  

ईपन्यासको पात्र एिम ्चररत्रहचत्रण योजनाले पहन ऄञ्चलिासीको जीिनचयातलाइ ईद ्घाटन 

गरेको दहेखन्छ। सामहुहक चररत्रहचत्रण पिहतद्रारा अञ्चहलक जीिनका स्िभाि, गणु, दोष, 

रहनसहन सखु, द:ुख, सोचहिचार, बानीबेहोरा, भािना, कल्पना र सपनालाइ पारदशी ढङ्गमा 

ईताररएको दहेखन्छ। कथके महशेराम रूकी र काङ्गीको ईपहस्थहत नायकनाहयकाको रूपमा रहकेो 

छ। नाम भएका र नभएका ऄट्ठाआसजना लगायत शैहिक भ्रमणका अएका मान्छेहरू, गमु्बामा पजूा 

गने लामालहमनी, पयतटक, शरणाथी, गोठाला-गोठाल्नी, पसलका राहकहरू यस ईपन्यासका 

पषृ्ठभहूम पात्रहरू ह न।् यी पात्रहरूमध्ये महशे, रूकी, काङ्गी, रु्िात, हसङ्गम, हनमा, हछररङ अहदले 

ऄहशहित र हनधतन बालकबाहलका, हकशोर हकशोरी तथा यिुकयिुतीको रङ्गाहलएर दवु्यतय ह ने 

जीिनको प्रहतहनहधयि गरेका छन।् मास्टर देिीनाथ लामटाँगे र ईसकी पयनी; महहहसङ, ईसकी 

स्िास्नी च्याग्बी र छोरी जािा; हससम र ईसकी ठुली छोरी; बहादरु लामा र ईनकी जसी गाइ जस्ती 

कान्छी स्िास्नी, छोरी मना, मनाको पे्रमी हसंगम; छुबुत बढुा, ईसका छोराबहुारी र नाहतनाहतना; 

रामजीप्रसाद, ईसकी जेठी स्िास्नी, कान्छी स्िास्नी रयना, छोरी ईमा र ज्िाआ ँ तथा ह लाकी 

रामहकशोर, औतारे लामा, लहमनीहरू, पम्र्ी, दािा, हनमा, सीता, ताम्बे, हमङ दोजी, मोही लामा, 

कृष्णलाल शे्रष्ठ, ईहकङ लामा, दािा लामा, माधिप्रसाद भण्डारी, हररनाथ लामटाँगे, पेम्बा, हछररङ, 

रु्पात, पेम्मा, सेपातहरू, तामाङ्हरू, हतब्बती शरणाथीहरू एिम ् कुल्लीहरू सबै नै हलेम्ब ु

ऄञ्चलका प्रहतहनहध र पषृ्ठभहूम पात्र बनेका छन।् टुह री काङ्गी बालश्रहमक तथा रूकी र महशेराम 

ईच्च हशिाको ऄभािमा ईद्दशे्यहीन भौतँाररने हकशोरहरूका प्रहतहनहध ह न।् पहण्डत रामजीप्रसाद 

कान्छी स्िास्नीसँग लहहसएर कततव्यच्यतू बनेको हपता एिम ्परुुष तथा ईसकी कान्छी स्िास्नी रयना 

ऄनदुार र चेतनाहिहीन नारीको प्रतीक बनेको दहेखन्छ। ईमा ऄिहहेलत हिधिा एिम ्पम्र्ी राणा 

शासक र सामन्तीहरू दरुाचार, शोषण तथा हलेाका हसकार बनेका नारीहरूको प्रहतहनहध बनेका 

छन ्भने ऄन्यान्य पात्रहरू सोझा, सरल र सामान्य गाईँले पात्र ह न।् 
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ईपन्यासमा जात, धमत, हलङ्ग एिम ् पेशागत दृहष्टले पहन चररत्राङ्कन गररएको छ। जातका 

दृहष्टले सेपात, तामाङ, हतब्बती, नेिार, बाह न तथा धमतका दृहष्टले बौि ऄहन हहन्द ूअहद छन।् 

बौिधमी नेिार बहादरु लामा धनिान र पञ्चायत ईपप्रधान भए तापहन शोषणमा हिश् िास नगने 

ऄसल एिम ्सहानभुहूतशील पात्रको रूपमा देखा पदतछ।  सरकारी नोकरी गरेर, तान बनेुर, कुखरुाको 

रु्ल बेचेर, गाइिस्त ु पालेर, टुररस्ट गाआड बनेर जीहिका धान्ने ईक्त ऄञ्चलिासी लामा, सेपात, 

बाह न अहदको सामाहजक, अहथतक, धाहमतक र पाररिाररक जीिनको कथा एिम ् व्यथालाइ 

ऄहभव्यहक्त हदन ईपन्यासकार सिम बनेका छन।्  

ईपन्यासमा स्थानीय िाहसन्दाले प्रयोग गने बोली, गीत, भेषभषूा, भाँडाकँुडा तथा खानपान 

अहदको  हचत्रणले अञ्चहलक स्िरूप प्रस्रु्हटत भएको छ।  

४. १.२ धु्रर्चन्र गमतम र उनको अलललखत 

ध्रिुचन्र गौतमको जन्म सन ् १९४३ तदनसुार हि.सं. २००० को पसु २ गते भारतको 

रक्सौलमा भएको हो। बाब ु गोहिन्दचन्र गौतम र अमा दीपिती गौतमको दोस्रो पतु्रका रूपमा 

जहन्मएका ध्रिुचन्र धनषुचन्र गोतामेका भाआ ह न।् ध्रिुचन्र अफ्ना पररिारसँगै सन ् १९४४ मा 

िीरगन्जमा बसाआ ँसरेका ह न।् ईनले हिहभन्न स्कुलबाट प्रारहम्भक हशिा रहण गरी सन ्१९५९ मा 

िीरगन्जको हत्रजिु माध्यहमक हिद्यालयबाट एस एल सी ऄहन िीरगन्जको ठाकुरराम कलेजबाट 

सन ्१९६१ मा अइ ए ईिीणत गरेका ह न।् काठमाडौ हत्रचन्र क्याम्पसबाट सन ्१९६४ मा बी ए र हत्र 

हि कीहततपरुबाट सन ्१९६६ मा एम ए ईिीणत गरेका ध्रिुचन्रले भारतको पणुे हिश्वहिद्यालयबाट सन ्

१९७९ मा ‘ऄ डेहस्क्रहप्टव स्टडी ऄव ्तराइ नेपाली’ हिषयमा हिद्यािाररहध हाहसल गरेका ह न।्
३
 

सन ्१९६७ दहेख नै हशिण पेशा रहण गने ध्रिुचन्र गौतमले सन ्१९७८ दहेख सन ्१९९४ सम्म हत्र 

हि कीहततपरुमा प्राध्यापन गरे। ईनी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रहतष्ठानका सदस्य सहचि पहन बनेका 

हथए।
४
  

सन ्१९६३ को रूपरेखा पहत्रकामा तिस्थता : असिलता शीषतक कहिता र ‘यात्रानभुहूत’ 

नामक कथा प्रकाहशत गरेर साहहयय जगत ् मा प्रिेश गने गौतमले गीत, कहिता, कथा, हनबन्ध, 

नाटक, ईपन्यास, पत्रपहत्रकाको स्तम्भ तथा चलहचत्रको पटकथा समेत लेखेका छन।् नेपालको 

पञ्चायती शासन व्यिस्थामा सजृनायमक ऄहभव्यहक्त कुहण्ठत ह न थालेको ऄिस्थामा साहहययमा 

                                                           
३
 िृष्णिरय फयार य नेत्र एटभ, उऩन्मास लसद्धान्त य नेऩारी उऩन्मास, ऩ.ृ २५८ 
४
 ऩूिाित ्
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सहक्रय रहन ईनले गैरसमाजिादी हचन्तन र दरुुह हशल्प ऄँगालेर हिसङ्गहतिादी लेखनबाट अफ्नो 

सजृनायमकता ऄहघ बढाईन थालेका ह न।्
५
   

गौतमको लेखन हिषयिस्तुका दृहष्टले हिसङ्गहतमलूक परम्पराबाट अरम्भ भएर परम्परागत 

सामाहजक यथाथत र अलोचनायमक यथाथतसम्म ऄहभमखु ह नपगेुको दहेखन्छ। समाजको धमत र 

संस्कृहत, राजनीहत र अहथतक हस्थहतमा दहेखएका हिसङ्गहत र हिकृहतहरू ईनका ईपन्यासका 

हिषय बनेका छन।् िैयहक्तक स्ितन्त्रताको ऄपहरण; आच्छा, अकांिामा व्यिधान तथा 

मलू्यहीनताको बोधले हिसङ्गहतको ऄिस्थामा पगेुका माहनसको ऄिस्था हचत्रण गरेका छन।् 

सामाहजक, राजनीहतक, सांस्कृहतक, अहथतक एकाहधकार र ऄहनयहमतता; ऄथत र व्यापाररक शहक्त 

सञ्चयका हनहम्त भएका राजनीहतक प्रहतस्पधात र यिुका कारण मानिीय मलू्यको ह्ासका कारण 

हिसङ्गत ऄिस्थामा पगेुका माहनसको ऄहस्तयि रिाको सङ्घषतलाइ पहन ईनले हचत्रण गरेका छन।् 

यसक्रममा ईनले अलोचनायमक यथाथतिादी दृहष्टकोण ऄिलम्बन गरी समाज, दशे र हिश्वमै व्याप्त 

ऄनैहतकता, भ्रष्टाचार, मानिीय मलू्यको हतरोहणकतातहरूप्रहत व्यङ्ग्य कसेका छन।् यसप्रकार 

हिषयगत प्रिहृिलाइ दखे्दा गौतमको लेखनलाइ हनयसे, साते्र ऄहन ऄल्िटत कामकुो गहहरो प्रभाि 

परेको स्पष्ट ह दँछ। 
६
   

हशल्पगत दृहष्टले हदेात औपन्याहसक गौतम प्रयोगमा हिश्वस्त दहेखन्छन।् औपन्याहसक 

मौहलकता र शहक्त भनेको नै परम्परा हभन्न प्रयोगिादी रूपचेतना माहनन्छ। प्रयोगधमी िहृिलाइ 

रहण गरेकाले नै ईनका ईपन्यासहरूमा प्रतीक, हमथक, हबम्ब स्िैरकल्पना, चेतनाप्रिाह शैली र 

ऄहसत व्यङ्ग्यका साथ भाहषक प्रयोगमा निीनता पाआएको माहनएको छ।
7
  

एकल र सहलेखन गरी जम्मा तेआसिटा ईपन्यास लेहखसकेका गौतमको सन ् १९८३ मा 

प्रकाहशत ऄहलहखत ईपन्यासको प्रकाशकीय भहूमकामा यसलाइ प्रयोगायमक अञ्चहलक 

ईपन्यास माहनएको छ। यसले सोही सालको मदन परुस्कार पहन प्राप्त गरेको दहेखन्छ। 

अलललखत  

हिसङ्गहत र ऄहस्तयिको सङ्घषत, स्िैरकल्पना, हमथक एिम ् व्यङ्ग्य अहदका प्रयोगको 

कारणले ऄहलहखत ईपन्यासलाइ प्रयोगिादी अञ्चहलक ईपन्यास माहननछ्।
८
 जीिनगत 

                                                           
५
 याजेन्र सुिेदी, नेऩारी उऩन्मास : ऩयम्ऩया य प्रिनृ्त्त, ऩ.ृ ३१७ 
६ ऩूिाित,् ऩ.ृ ३१७ 
७
 िृष्णिरय फयार य नेत्र एटभ, उऩन्मास लसद्धान्त य नेऩारी उऩन्मास, ऩ.ृ २५८ 

८
 अलरखित, बूलभिा  
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हिसङ्गहतलाइ देखाईने मलू ईद्दशे्य माहनएको
९
  भए तापहन ऄहलहखत तराइको यातायात, हशिा, 

हिज्ञान, सभ्यता, सञ्चार माध्यम, सशुासन र स्िास्थ्य अहद व्यिस्थादहेख हकनारीकृत 

जीिनकथालाइ अञ्चहलकतािादी हसिान्तले हनेे कृहत हो। एईटा ऄनकन्टार, ऄभेक ठाईँ र 

ययहाँका हनम्निगीय जनताका भ-ूप्राकृहतक, सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक समस्या तथा अहदम 

संस्कारले गहठत पयातिरणगत यथाथतलाइ प्रकाशमा ल्याआएकोले राजेन्र सिेुदी पहन भोजपरुी भाषा 

िेत्रको जीिनका व्यापकतालाइ समेट्न सर्ल अञ्चहलक ईपन्यास मान्दछन।्
१०
  ईसरी नै बराल र 

एटम पहन यसलाइ अञ्चहलकताको दह्ो प्रमाण मान्दछन।्
११
   

ईपन्यासमा  हनम्नप्रकार चौधिटा पररच्छेद िा ऄध्यायहरू छन ्:  

(१) प्रिेश : ऄनकन्टार, (२) मङ्हसर : ऊहषराम भतेुल, (३) पसु : नरेन्र जोशी, (४) माघ : 

कणतबहादरु थापा, (५) र्ागनु : भीम िाग्ले, (६) चैत : रामकृष्ण पाठक, (७) िैशाख : राधेश्याम, 

(८) जेठ : हतलकबहादरु, (९) ऄसार : शेखरराज, (१०) साईन : ऄङ्गरुमान हसंह, (११) भदौ : 

शरदकु्मार, (१२) ऄसोज : हजम्दार, (१३) काहिक : यी प्रसङ्गहरूका लेखक ऄथातत ् म तथा 

(१४) तेह्ौ ँमहीना (ऄनकुहल्पत) : गाईँ,हबरहहनपरु बरेिा। 

ईपन्यासको शीषतक व्यजनायमक छ। नलेहखएको िा हलहपबि नभएको ऄहभधाथत बझुाईने 

यस शीषतकले ईपन्यासमा िहणतत काल्पहनक गाईँको माध्यमबाट नेपालको तराइमा पने बारा 

ऄञ्चलको ऄनकन्टार गाईँहरूको जीिन जगत ्प्रस्ततु गररएको छ। दशेको मानहचत्रमा भएर पहन 

ऄिहलेना गरेर पन्साआएको ऄहन ययहाँका माहनसहरूलाइ हतभागी जीिन बाँच्न बाध्य गराआएको 

व्यङ्ग्याथत व्यक्त गररएको छ। यस ईपन्यासमा हबरहहनपरु बरेिा र धरमपरु बरेिाले सहर, सभ्यता, 

शासन व्यिस्था, हशिा, हिज्ञान, सञ्चार व्यिस्था, पररिहन र स्िास्थ्य जस्ता व्यिस्थादहेख 

िहञ्चत एिम ् हकनारीकृत पाररएको तराइ ऄञ्चलका हनिासीको ऄद ्भतु जीिनबारे हचत्रण 

गररएको छ। ऄहतिहृष्ट, ऄनािहृष्ट, महामारी, ऄहनकाल अहद प्राकृहतक समस्या र शोषण, चोरी, 

डकैती, कुटपीट, ऄययचार र हयया अहद मानि हनहमतत सामाहजक समस्याले कष्टप्रद बने पहन 

ईनीहरू बाँच्न बाध्य छन।् कुसंस्कार, ऄन्धहिश्वासको कुिामा जाहकएका सम्बहन्धत ऄञ्चलका 

हनिासीहरू बाँच्नकुो बाध्यतामा सामाहजक, अहथतक र राजनीहतक कष्ट खपेर जनु दःुसाहहसक 

                                                           
९
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जीिनलीला हनिातह गरररहकेा छन ् ययसलाइ अदु्भहतक स्िरूपमा अञ्चहलक हिशेषतासहहत 

प्रकाहशत गनुत नै यस ईपन्यासको हिषय िस्तुगत ध्येय रहकेो बहुझन्छ।  

यस ईपन्यासको कथा तेह्जनाको टोली राहत ऄनकन्टार गाईँ पगेुपहछ अरम्भ भएको छ। 

राणाहरूबाट हजम्दारी हबतातस्िरूप पाएको ‘म’ पात्रका मामाहरूले प्रजातन्त्रकालसम्म गाईँमा 

लाठोको सहायताले सक्दो शोषण गरी हिश्वनाथ हसंहलाइ बेचेका ह न्छन।् हजम्दारी पाएर ईसले 

गाईँमा नग्न शोषण चलाएको दहेखन्छ। ऄभािरस्त गाईँलेमाहथ अहथतक, शारीररक श्रम र यौनको 

शोषण चलाईँछ। चनुाईको समयमा आनारा र ईसको भाआ सनुारा जस्ता हिरोधीहरूको हयया गदतछ। 

यसका हनहम्त पहुलसको सहायता हलन्छ। कथाको हिकासक्रममा गाईँलेलाइ धान ऊण स्िरूप 

हदएर कहहल्यै नईकाहसने बनाएको, प्रखर गमीमा नदीमा बाँध बाँध्दा केटाकेटी, बढुाबढुीलाइ 

खटाएको ऄहन गाईँकी केटी र अआमाइहरूलाइ हातपात गरेको कुरा प्रकाहशत ह दँ ै जान्छ। 

ईपन्यासको पहहलो ऄध्यायमा गाईँमा हजम्दारको प्रभाि, नागा बाबाको पाखण्ड तथा हबरहहनपरु 

बरेिा गाईँ, पसाहा नदी र नदी िाररको धरमपरु गाईँबारे थाहा पाएका दोभाषे ‘म’ पात्रले टोलीका 

ऄन्य दसजना पात्रलाइ नायक बनाएर गाईँलेहरूको जीिन जगत ्  ईद ्घाटन गने हबँडो ईठाएको 

दहेखन्छ। 

दोस्रो ऄध्यायमा नायक ऊहषराम भतेुल, उ पेआङ्गेस्ट बसेको घरका सदस्य महतया, 

महतयाकी अमा र चनुरु्ल हबक्री गरेर जीहिका धान्ने महतयाको बाब,ु दाज ुसरज,ु सरजकुो ससरुा र 

ससरुाको छोरो; ईपचारको राम्रो व्यिस्था नभएकोले रामर्ल माझीको झाररु्कमा भर पनुत पने 

गाईँलेको ऄसहाय ऄिस्था तथा ऄन्धहिश्वास र खोक्रो सपनामा हनभतर रहने गाईँलेहरूको 

जीिनचयातको िणतन पाआन्छ। 

तेस्रो ऄध्यायका नायक नरेन्र जोशीलाइ बनाआएको छ। उ धरीछनको घरमा पेआङगेस्ट 

बसकेो छ। ईसले धरीछनको मखुबाट गाईँमा हस्थत दोरहन्तल पोखरी सम्बन्धी पौराहणक 

हकम्िदन्ती ऄहन गाईँलेहरू ययसमा डुब्ने गरेका कारणबारे थाहा पाईनका साथै नरेन्र र ऊहषरामको 

कहियि लगायत गाईँमा साँपको जग्जगी रहकेो कुरा पहन थाहा पाईँछ।  

मङ्गल खाँि नामक थारूको घरमा पेआङगेस्ट बस्ने कणत बहादरु नायक भएको चौथो 

ऄध्याय नौ खण्डमा रहचत छ। यसमा गाईँका अआमाइहरूको झगडा, ऄश् लील गाली बाहके 

मेलापात र घाँसदाईरा जाँदा हबँडीकै हनहम्त पहन जोसकैुसँग सहजलै सहुतहदने अआमाइ तथा 

केटीहरूका हििशता एिम ्मौकाबाजहरूको कथा िहणतत छ।  
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पाँचौ ँऄध्याय र्ागनु महहना र नायक भीम िाग्लेसँग जहडत छ। चाडबाडमा ऄभािरस्त 

गाईँलेहरू हजम्दारबाट ऊण काढ्नको हनहम्त एकऄकातमा तैछँाडमैछँाड गने गरेका, हनयय 

हजम्दारबाट ऄपमाहनत र ठहगआने भएका कुरा थाहा लाग्दछ। यसैक्रममा नामदीका कारण पयनीबाट 

ऄिहहेलत हशिगलुाम र परुाणिाचक पेआङगेस्ट िाग्लेसँग प्रायः दहैनक यौन सम्बन्ध राख्ने ईसकी 

पयनी पिततीयाको कथा पहन प्रकाशमा अएको छ।  

चैत महहना र रामकृष्ण पाठक नायक बनेको छैटौ ँ ऄध्यायमा गाईँको भ-ूप्राकृहतक, 

सामाहजक समस्या र द:ुखको कथा प्रकाशमा अएको छ। चैत महहनामा चल्ने ह रीले 

अआमाइहरूलाइ दःुखमा पारेको ऄहन एकैसाथ खडेरी, डँडेलो र ल ूलागेको बेला चोरीडकैती पहन 

लाग्ने गरेको थाहा पाआन्छ। यसबाहके चैतिरे मेला, चनुाई ऄहन हजम्दारले अफ्ना हिरोधीलाइ 

षडयन्त्रगरी हयया गने गरेको, महामारीले गाईँलेहरू ईपचारहीन बनेको एिम् नायक रामकृष्ण 

पाठकको भािकुता, गाम्भीयतता र शंकास्पद व्यिहार देहखएको कुरा ईल्लेख गररएको छ। 

िैशाख महहना ऄहन राधेश्याम नायक बनेको सातौ ँऄध्यायमा ऄनपुहसंहकी पयनी बीहनन 

भएकीले हजम्दारले पानी काटेको, छोराछोरी नभएकीले बाँझीको दोष लगाआएकी गोरो िणतकी राम्री 

बीहननलाइ भोग गनत नपाईँदा हजम्दारले बोक्सीको अरोप लगाएर गाईँमा बदनाम गररहदएको, 

ईसले लगातार दइुिटा छोरा पाएको ऄहन हतनीहरू कुपोषणको हसकार भएको, रक्स्याहा 

राधेश्यामको सपनामा पहन बीहनन नाहयका भएर अईने गरेको तर बोक्सीको ईपनाम पाएकीले सधै ँ

ईसप्रहत त्रहसत रहने कुरा प्रकाशमा अएको छ।  

 जेि : हतलकबहादरु नामक अठौ ँऄध्याय छिटा खण्डमा तयार गररएको छ। जेठ महहना 

गाईँमा गमी चट्टान जस्तै खसी, धलुो, धपेडी र अँधी ल्याएर गाईँघर, खेत खहलहानलाइ सकुाएर 

लैजाने प्रसङ्ग अएको छ। यसक्रममा रोपेकै हदनमा पाक्ने लौतँाभौतँा धान सम्बन्धी कथनी बढुीले 

सनुाईने गरेकी कथा, गमी र ल,ू रेहडयो नेपाल सनु्न नपाईँदा हिरक्त बन्ने हतलकबहादरुको प्रसङ्ग 

पाआन्छ। ईसका घरपहत ऄकलकुा छोराहरू सब्जी हबक्री गनत िीरगन्ज जाने गरेका ऄहन ईसैगरी 

र्ररद हमयाँ पहन गाईँका खसीहरू हबक्री गनत काठमाडौ जाने गरेका तथा गाईँलेले बजार गनतपदात 

सहर धाईन ुपने कुरा ईल्लेख भएको छ। नदीमा बाँध बाँध्ने हनह मँा हजम्दारले गने गरेको शोषणको 

हिरोध गदात आनराका भाआ सनुाराको पहन दाजकैु जस्तो पररणहत भएकोले गाईँमा चल्ने भयानक 

ऄययचारको कुरा स्पष्ट ह न्छ। 

ऄसार : शेखरराज शीषतक ऄन्तगतत चार खण्डे ऄध्यायमा बाँध बाँध्न हजम्दारले गाईँका 

केटाकेटी तथा बढुाबढुीहरूलाइ समेत जेठको प्रखर घाममा खटाएको ऄहन रोग, भोक र पररश्रमको 
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चपेटमा परेको थाहा लाग्दछ। गाईँमा हचहनएका मान्छेहरू नै डाका पसी महतयाको गहना लटेुको 

कुराले यस ऄञ्चलको गाईँमा चल्ने गरेको चोरी एिम ्डकैतीको घटना प्रकाशमा अएको छ।  

साईन र ऄङ्गरुमान हसंहलाइ नायक बनाआएको तीन खण्डमा रहचत यस ऄध्यायमा साईन 

महहनामा पसाहा नदीमा अईने बाढले ल्याएको ताण्डि र दःुखहरू ईल्लेख गररएको छ। हजम्दारले 

ऄङ्गरुमानलाइ खशुी पानत अफ्नी भहतजी साहित्रीलाइ खटाएको, जोखकुी छोरीको माध्यमबाट 

साहित्रीमाहथ सनुराले हातपात गरेको कहल्पत घटना गाईँमा रै्लाएको, चढ्दो जिानीको मातले 

जोखकुी छोरी साहित्रीसँग बसेर हबँडी खान र यौनाङ्ग सम्बहन्धत कुरा गनत खबैु रमाआलो मान्ने 

गरेको कुरोले ऄञ्चलका नियौिनाहरूको हदनचयात थाहा लाग्दछ। गाईँको हचत्रगपु्त जोख ु

हजम्दारका लाहग झटुो कथा एिम ् घटनाहरू गाईँभरर रै्लाईन कुनै कसर नराख्ने भएको कुराले 

हजम्दारको नीचता प्रकाशमा अएको छ। 

भदौ : शरदकु्मार नामक एघारौ ँ ऄध्यायका नायक शरदकु्मार र कथके दखुनुीको घरमा 

पेआङगेस्ट छन।् हजैाले लोग्ने गमुाआसकेकी दखुनुीको एईटै छोरो पहन गररबी, ऄनाहार र कुपोषणको 

हसकार भएको ऄहन दखुनुीले छोरोको मतृ दहे दोरहन्तल पोखरीमा फ्याँहकहदएपहछ गाईँमा महामारी 

रै्हलएको कुरा थाहा पाआन्छ। महामारीमा रगत छाद ् ने नयाँ लिण दखेा परेकोले गाईँको हले्थ 

ऄहसस्टेन्ट रहि ऄसहाय बनेको दहेखन्छ। यसपहछ शरद ् हबमारी भएको ऄहन सबैलाइ साँपदेहख 

बाँच्ने बटु्टी हदने गाईँको धामी धरीछन साँपले डसेकै कारण मरेको तथा रुहपयाँको ऄभािमा 

महतयाको गौना नह ने भएको कथाले गाईँको भयािह हस्थहत स्पष्ट ह न्छ। 

ऄस ज : हजम्दार नामक बाह्ौ ँऄध्यायको सात खण्डमा हबरहहनपरु बरेिा गाईँको हजम्दार 

हिश्वनाथ हसंहको शोषणिहृि ईद ् घाटन भएको छ। उ गाईँका माहनसहरूको गरगहना धीतो राखेर 

ब्याज बढाईँद ैपचाईने गदतछ। प्रजातन्त्रको ऄनहुचत लाभ ईठाएर पहुलस, डाका, लठैत र पैसाको 

बलमा राज चलाईने हजम्दारले अरु्खशुी चनुाि गराएको ऄहन राहष्रय स्तरमा यस्तो राज चलाईने 

मनसाय राखेको कुरा थाहा पाआन्छ। उ गाईँलेलाइ सताएर थपैु्र तररकाले मनोरञ्जन हलन जान्दछ। 

कहहले केटाकेटीको शरीरमा सक्खर दलेर घाममा ईभ्याईने ऄहन सक्खर पहग्लन थालेपहछ 

कहमलालाइ टोकाईन हातखटु्टा बाँधी भआुमँा लडाआहदने गदतछ। कहमला अङमा चढेर टोक्न 

थालेपहछ केटाकेटी अततनाद गनत थाल्दछन ्ऄहन उ हाँस्द ैअनन्द हलने गदतछ भने कहहले घरका 

अइमाइ र केटाकेटीले राहत हदसा गरेको कोपरा सर्ा गनत लगाइ अफ्नै चेलाचम्चाहरूलाइ ययसमा 

भात खान लगाएर अनन्द ईपभोग गदतछ।  
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काहतवक : यी प्रसङ्गहरूक  लेखक ऄथावत् म ऄध्याय ६ खण्डमा हिभाहजत छ। यस गाईँका 

हिहभन्न कथा, घटना र प्रसङ्गहसत जहडत म पात्रले अफ्नो बाल्यकालको कथा सनुाएको पाआन्छ। 

बाल्यािस्थामा अफ्ना साथीहरूलाइ हजम्दार मामाहरूको अडमा हपेेको, गाईँमा हशिा व्यिस्था 

नभएको, मामाहरूले सक्दो ऄसलुी र ऄययाचार गरेको, मामाहरूको लठैत बढुो ह दँ ैगएपहछ ईसकी 

स्िास्नी ज्ञानी छोरो हलएर ऄकैहतर चम्पट कहसहदएपहछ दोरहन्तलमा हामर्ाल्ने पहहलो व्यहक्त 

भएको, मामाहरूले हिश्वनाथलाइ हजम्दारी बेचेको कुराद्रारा बरेिामा शोषण यगुौदँहेख परम्पराका 

रूपमा चहलअएको सङ्केत गररएको छ। 

तेह्ौ ाँ महहना(ऄनकुहल्पत) : गाईाँ, हबरहहनपरु बरेवा नामक चौधौ ँऄथातत् ऄहन्तम ऄध्याय दश 

खण्डमा रहचत छ। यस ऄध्यायमा हबरहहनपरु बरेिा गाईँको नाम, हसमाना र मानहचत्र सम्बन्धी 

व्यङ्ग्यायमकता प्रकट गररएको छ। गाईँलाइ सयययगुदहेख श्राहपत दखेाआ दण्ड स्िरूप कुशासन, 

बलयकार, हयया, महामारी पचातात ऄन्तमा हिलीन भएको दखेाआको छ।  

व्यङ्ग्यायमक शैलीमा चेतनाप्रिाह पिहत रहण गरी लेहखएको र स्िैरकल्पनाको सिुास 

रहकेो ऄहलहखतले काल्पहनक गाईँको हचत्र कोरेको भए तापहन यसले हिहभन्न प्रसङ्ग, घटना, 

कथा र हकम्िदन्तीहरूमा एईटा ईपेहित, पछौटे ऄञ्चल र गाईँको यथाथतलाइ जीिन्त प्रस्ततु गरेको 

छ। तराइ ऄञ्चल ऄहन ययहाँका हनिासीको जीिनधाराबारे लेखकको गहन ऄनभुि, सहानभुहूत र 

पररिततनको ईयकट चाहना पहन प्रस्ततु ईपन्यासमा प्रकट भएको दहेखन्छ।  

ऄहलहखत बह पात्रतायकु्त ईपन्यास हो। हजम्दार हिश्वनाथ प्रसाद र म पात्रका मामाहरूले 

शोषक तथा नथनुी, जोख,ु रंगलाल र बाजेले शोषकहरूको गलुामी एिम ् चाप्लसुी गनेहरूको 

प्रहतहनहधयि गरेका छन।् ऄहशिा र ऄन्धहिश्वासको गततमा डुबेका तराइिासीमा जातपातको 

भेदभाि रहकेो कुरा ऄनपु हमहस्तरीले बीहनन हबह े गरेकोले ईसालाइ पानी नचल्ने बनाएकोबाट 

स्पष्ट ह न्छ। पानी चल्ने र नचल्ने भेदभाि अहदको हनणतय हजम्दारबाटै ह ने गरेको दहेखन्छ। हजम्दार 

गाईँको माहलक, दिेता र दानि सबै ह न।् पहुलस, पञ्च, हाहकम सबै हजम्दार नै ह न।्  हले्थ 

ऄहसस्टेन्ट रहि, ब्याङ्क म्यानेजर अहदले ऄकमतण्य सरकारी कमतचारी ऄहन शोषकहरूसँग हमलेर 

ऄन्याय र ऄययचार चलाईन ेऄिसरिादीहरूको प्रहतहनहधयि गरेका छन।् महतयाको दाज ुसरजलेु 

हनकम्माको ऄहन धरमपरुका शङ्करले चोर एिम ्डाकाको प्रहतहनहधयि गरेका छन।्  

आनरा, सनुरा, सलीमा अहद ऄन्यायको हिरुि मखु खोली मयृय ुऄँगाल्ने ऄञ्चलका सचेत 

तथा जारत पात्र पात्र ह न।् पटिारी, हशिगलुाम, धरीछन,् रामर्ल माझी, जोधिा, रु्लिाका 

मामाहरू शोहषत, दहमत र हनरीह िगतका मान्छे ह न।् महतया, महतयाकी अमा, रु्लिा, साहित्री, 
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दखुनुी, हशिगलुामकी पयनी, रजकहलया, जयकहलया, लजकहलया, कथनी बढुी, जोखकुी छोरी, 

बीहनन अहदका जीिनबाट ऄञ्चलमा रहकेो हलङ्गभेद र शोषण प्रहतहबहम्बत ह न्छ। 

यस ईपन्यासमा चररत्र ऄहन व्यिहारले हनकम्मा, डरछेरुिा, कञ्जसु, कामकु, हििाहहत र 

ऄहििाहहत, षडयन्त्रकारीहरू तथा पेशाले हजम्दार, पहुलस, कमतचारी, िैद्य, झाँक्री, हले्थ 

ऄहसस्टेन्ट, व्यापारी, डाका, कृषक ऄहन कुल्ली सबै िगतका माहनसहरूको प्रहतहनहधयि गराआ 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको यथाथत हचत्र ईताने प्रचेष्टा रहकेो दहेखनछ्। 

ईपन्यासमा हचहत्रत रु्स िा खरको छानो भएका झपु्रा र हबहानै अफ्नो लोग्नेको परुुषयिको 

डङ्का हपटेर बाझ्ने औरतहरूको हचत्रणले तराइ ऄञ्चलको पररिेश सहूचत गछत। मेलापात, 

कामधन्धा, नहर, बाँध बाँध्ने काम अहदद्रारा ययहाँका सामहुहक हक्रयाकलाप ऄथातत ्सामाहजक 

जीिनचयात दखेाआएको छ।  

ईपन्यासमा हातका चरुा, सानो हटनको फे्रम भएको ऐना, टीका-हटकुली, कनरु्ल, बाज,ु 

धोती जस्ता भेषभषूा र गरगहना अहदको ईल्लेख अएकोले सम्बहन्धत िेत्र भोजपरुी िा 

मैहथलीभाषी जनता बसोबासो गने तराइ ऄञ्चल रहकेो स्पष्ट ह न्छ। 

ऄहलहखत ईपन्यास भाहषक दृहष्टले प्रयोगायमक दहेखन्छ। भनाआको शैली व्यङ्ग्यायमक रहकेो 

साथै प्रतीक, हबम्ब, हमथक, स्िैरकल्पना र सहुक्त प्रयोगका कारण भाषा ऄययन्त नाटकीय र 

कहितायमक बनेको छ। हिहभन्न पात्र, घटना, प्रसङ्ग प्रतीक, हबम्ब र स्िैरकल्पनाको प्रयोगद्रारा 

ह नाले ईपन्यासमा प्रयोगिादी शैली प्रभािी बनेको छ। 

 

४. १. ३ धनुर्चन्र गोतामे र उनको यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

नेपाली साहहययमा ध च गोतामेका रूपमा पररहचत धनषुचन्र गौतमको जन्म गोहिन्दचन्र 

गौतम र दीपिती गौतमका जेठो छोरोका रूपमा सन ्१९३२ तद ् नसुार हिक्रम सम्ित १९८९ मा 

मनारकट्टी, जनकपरुमा भएको हो। ईपन्यासकार ध्रिुचन्र गौतमका जेठा दाज ु ध च गोतामेले 

अफ्नो बाल्यकालको केही िषत भारतको हबहार राज्य हस्थत रक्सौलमा ऄहन नेपालको िीरगन्जमा 

हबताएका ह न।् रक्सौल हस्थत गान्धी स्कुलबाट प्राथहमक हशिा अरम्भ गने गोतामेले केही 

िषतपहछ यसै स्कुलका प्रधानाध्यापक हनकान्त झाद्रारा सन्चाहलत पसु्तकालयमा प्रहतहदन दइु घन्टा 

काम गने मौका पाएका बेला हनकै पसु्तकहरूसँग पररहचत ह ने ऄिसर पाएका हथए। केटाकेटी 

ऄिस्थादहेख नै अफ्ना हपताबाट सिस्र रजनी चररत्रका कथाहरू सनेुर काल्पहनक संसारमा डुब्ने 
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गोतामेको हनहम्त ईक्त ऄिसरले साहहहययक संसारसँग पररहचत ह न सहायता पगेुको हथयो। ययस 

पसु्तकालयबाट ईनले हिहभन्न पत्रपहत्रका लगायत पे्रमचन्द, शरय चन्र, जैनेन्र, ऄजे्ञय अहदका 

कृहतहरू पढ्न पाएकाले ईनीहभत्र साहहहययक प्रहतभा हसहञ्चत र हिकहसत भएको बहुझन्छ।
१२

  

नेपाली हिषयमा स्नातकोिरसम्मको हशिा हाहसल गरेका गोतामेले नेपालको राहष्रय योजना 

अयोगमा सहसहचिको ऄहन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रहतष्ठान (हाल नेपाल प्रज्ञा प्रहतष्ठान) को 

सहचिको पदमा सेिा पऱु्याएका छन।्    

सन ् १९४६ मा िीरगन्जबाट प्रकाहशत ह ने सेवा माहसक पहत्रकामा ‘पदात’ नामक कथा 

प्रकाहशत गराइ नेपाली  साहहययमा प्रहिष्ट भएका गोतामे प्राथहमक ऄिहधमा कथा, हनबन्ध 

लेखनको िेत्रमा ईद्यत दहेखए तापहन ईपन्यासकारका रूपमा ऄहधक पररहचत छन।् पहहलो 

ईपन्यास घामका पाआलाहरूले मदन परुस्कार प्राप्त गरेपहछ ईनको अख्यानहिधामा रुहच बढेर 

गएको दहेखन्छ। हाल संस्मरणायमक हनबन्ध लेखन र हास्यव्यङ्ग्यमलूक लेखनमा हनजी हिशेषता 

दखेाईने गोतामेको सन ् १९८५ मा प्रकाहशत यहााँदहेख त्यहााँसम्मलाइ अञ्चहलक ईपन्यास 

माहनएको छ।
१३

 

ईनका कालान्तर र सम्झनाका गल्छेंड्ािरूमा हनबन्ध सङ्रहहरूमा संस्मरणायमक 

हनबन्धहरू पाआन्छ। संज्ञा सर्यनाममा हास्यव्यङ्ग्यायमक हनबन्धहरू बाहके ऄिाखक  पालवुा 

नामक व्यङ्ग्य ईपन्यास तथा तीन र्ास शीषतक भएको हनयात्राहरू पहन प्रकाहशत भएका छन।्
१४
  

ईनका हिहभन्न लेख, हनबन्ध, कथा, अलोचना, ऄन्तिाततात गररमा, मधपुकव , समकालीन साहहत्य, 

बाहछटा, हफहलङ्ग , रूपरेखा अहद पत्रपहत्रकामा पहन प्रकाहशत भएका दखे्न पाआन्छ। 

औपन्याहसक हिधामा धेरै प्रहसहि कमाएका गोतामेले अफ्ना ईपन्यासहरूमा ओढेको 

यथाथत होआन तर अरु्ले भोगेको यथाथतलाइ हचत्रण गरेको दाबी गरेका छन।्
15

 अफ्नो अधा जीिन 

नेपालको तराइ ऄञ्चलमा हबताएकाले ईनका दइुिटा ईपन्यासहरू तराइका नेपाली जनजीिनको 

यथाथत िाचक बनेका छन।् नेपाली ईपन्यास हिधाले प्रयोगिादी धारा पार गररसकेको ऄिहधमा 

‘अदशशोनन्मखु यथाथतिादलाइ’
16
  धारण गरेर एईटा ऄञ्चलको अञ्चहलक हिशेषता ईद ्घाहटत 

गने ध्येयमा  सरल र हमठासपणूत कृहतको रचना गनुत ईनको ईपलहब्ध हो। बौहिकता र हाहदतकतालाइ 
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एकै ठाईँमा राखेर साहहहययक हमठास र सौन्दयत  हसजतना गनत सक्ने हसपका कारण नै ईनको पहहलो 

ईपन्यास घामका पाआलाहरू प्रहसि बनेको हो। यसै ईपन्यासको धारािाहहक कृहतका रूपमा 

दखेापरेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म पहन तराइ ऄञ्चलकै जनजीिनलाइ समेटेर लेहखएको ऄकशोन 

बह चहचतत ईपन्यास हो। अफ्नो जीिनको बाल्य ऄहन हकशोरािस्था नेपालको तराइ ऄञ्चल 

ऄन्तगतत िीरगन्जमा हबताएका गोतामेले ययहाँको जनजीिनलाइ नहजकबाट हचनेका हथए। 

यसैकारण ईनका यी दिैु औपन्याहसक कृहत तराइ ऄञ्चलको जीिनको ऄहभलेख भएका छन।् 

यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यास घामका पाआलाहरू ईपन्यासको सम्परूक िा ऄिहशष्टांशका 

रूपमा रहचत भएको दहेखनछ्। ततृीय परुुष सितज्ञ पररपे्रक्ष्यमा लेहखएको यस ईपन्यासमा पहहलो 

ईपन्यासको कालािहध पहछका छ िषतहरूका ऄन्तरालमा प्रिाहहत घटना, पररिततनको िततमानमा 

टेकेर हिगतका कथालाइ र ऄझ िततमानको यहाँदेहख हिगतको ययहाँसम्मका कथालाइ पिूतदीपन 

(फ्ल्यास्ब्याक) का रूपमा प्रस्ततु गररएको दहेखनछ्।
17
 ऄङ्क एिम ् शीषतक नहदइकन चौतँीस 

खण्डमा संरहचत यस ईपन्यासले तराइ ऄञ्चलको बारा हजल्लाको तीयर र महुकत नदीको अश्रयमा 

पने महुकत पहलया, गडहलमा अजभन्दा लगभग सिरी िषत ऄहघ बसोिास गने मान्छे, ईनीहरूका 

सामाहजक, सांस्कृहतक, ऐहतहाहसक, राजनैहतक, अहथतक पिहरूलाइ ऄनाितृ गरेको पाआन्छ। 

गडहललाइ यहाँदहेख र महुकत पहलयालाइ ययहाँसम्मका रूपमा प्रयोग गरी नेपथ्यमा बारा गढीको 

गौडँा, िीरगन्जको पयातिरण, रौतहटको कटहर िनको पररिेश, सप्तरी र जनकपरुसम्मको पररिेशका 

सचूीहरू ईपन्यासमा प्रहतहबहम्बत भएका छन।् नेपाल बाहहरका कलकिा, मजुफ्र्रपरु, लखनई र 

ग्िाहलयरसम्मको सचूना पहन अएका छन।् गडहल र महुकत पहलयाका जीिनमा राणाकालीन 

ऄनाचरी सामन्ती िहृिलाइ ईदाङ्गो पादै पररिहततत हस्थहतहतर सङ्केत गररएको छ। गडहल र 

महुकत पहलयािासीका जीिन, सामाहजकता, गहृचयात, खानपान, रहनसहन, भेषभषूा, मठमहन्दर र 

भाषा अहद प्रमखुताका साथ ऄनाितृ गररएकोले  यहााँदहेख त्यहााँसम्म अञ्चहलक कृहत बनेको 

छ। 

यस ईपन्यासको कथािस्त ुमखु्यतः तीनधारामा प्रिाहहत रहकेो पाआन्छ :  

१.   महुकत पहलया गाईँ र गाईँ बसाईने हिपलुनाथको हिगत; पिनको पररिार तथा भरनाथको 

ऄन्तःपरु, कचहरी,  ऄहकंार, स् त्री लोलपुता, शत्रतुा र शोषण िहृिको िततमान;   
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२.    तीयर नदीको हकनारमा गलु्जार गडहल गाईँका हजम्दार ऄसरु्ी साहूका हपता नथनुी 

साहूको हिगत तथा ऄसरु्ीको प्रगहत, भरनाथ र ऄसरु्ीको झगडा;   

३.   भाखी गरुु, कृष्णाते्र बस्ताकोटी, सङ्गीत सभा, भरनाथको हबह,े ईसकी अमा, दइु 

पयनी गौरी र दगुीका हिगत र िततमान;  गाईँको भ-ूसामाहजक, अहथतक संरचना तथा हििाह, पजूा 

अहदसँग सम्बहन्धत संस्कार, महन्दर, पाठशाला अहद ।  

िीरगन्ज सहरबाट पिन साआहकल हलएर महुकत पहलया र्हकत एकोबाट कथा अरम्भ भएको छ। 

बाबलेु छाहडहदएको साआकलमा पसाहा नदीको बलौटे बगर, िाररपाररका गाईँ, लहरी बजारको 

भट्टीपसल, ऄसरु्ी साहूको गडहल गाईँ ह दँ ैउ घर र्हकत रहकेो छ। बाटामा हहडँदा गाईँको परुाना 

कुराहरू ईसको स्महृतपटलमा खेल्न थाल्छन।् यसैक्रममा हिपलुनाथ जङ्ग बहादरु राणाको भान्से 

बनेको, जङ्गबहादरु बारा हजल्लामा पने महुकत पहलयाको हकनारमा हसकार खेल्न अएको ऄहन 

हबमारी भइ मयृय ु भएको, जङ्गबहादरुबाट हबतातस्िरूप पाएर हिपलुनाथले महुकत पहलया बस्ती र 

ऄसरु्ी साहूका हपताले गडहल बसाएको कुरा ईल्लेख गररएको छ। ऄसरु्ी साहू र महुकत पहलयाका 

हजम्दार भरनाथमाझ शत्रतुा भएको ऄहन ययसैको अधारमा दिैुतर्त का गाईँलेहरू चेपारोमा परेको 

कुरा प्रकट ह न्छ। शत्रतुा ह दँाह दँ ै पहन हपताम्बरको ऄसल गणुलाइ ध्यानमा राखी ऄसरु्ी साहूले 

पिनलाइ हतयर नदी पार तरी घरसम्म पगु्न सहयोग गदतछ। पिन गाईँ पगेुपहछ हिपलुनाथले पालेको 

कृष्णाते्र ऄहन ईसको सङ्गीत साधना र सङ्गीत पाठशाला; भाखी गरुुको औषधोपचार, पाठशाला 

र ईनको पढाईने तररका; भरनाथकी अमाको बहुाततन र भरनाथकी पररययक्ता पयनी गौरी; 

बालहिधिा पाितती; चेलाचम्चासहहत मह िाको रूखमहुन बस्ने भरनाथको ऄड्डा; पािततीप्रहत 

भरनाथको असहक्त; पािततीको साहस; भरनाथको दोस्रो हबह ेऄहन ईसकी कान्छी पयनी दगुीद्रारा 

गाईँले र गौरीप्रहत गररएको न्यायहिचार; महाराज चन्रशम्शेरको ईपहस्थहतमा भएको 

सङ्गीतसभामा भारतबाट अएका सङ्गीत ईस्तादहरूसँग कृष्णाते्रले प्रहतस्पधातमा भाग हलइ जीत 

प्राप्त गरेको कथाहरूद्रारा कथािस्त ुपररपणूत बनेको पाआन्छ।  

ईपन्यासमा बारा हजल्लाको पसाहा, मकुी र हतयर अहद नदीहरूले हसहञ्चत जीिन-

जगत ् लाइ िैयहक्तक एिम ्सामहुहक दिैु हचत्रण पिहतद्रारा संयोहजत गररएको छ। जात, पेशा, धमत, 

िगत अहद हिहभन्न िगीकरण ऄनसुारका कोही िैयहक्तक ऄहन कोही िगीय हिशेषताधारी चररत्रहरू 

यसमा छन।् नामोल्लेख भएका पिन, नथनुी साहू, ऄसरु्ी साहू, हिपलुनाथ, भरनाथ, कृष्णाते्र, 

हचतनिा, सेते दमाइ, न्ह च्छेमान, भाखी गरुु, पाितती, गौरी, दगुी, रम्मी अहद बाहके गाईँका 
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हठटाहरू, भारतबाट अएका गायकहरू, खेतमा काम गने खेतालाहरू, रोगीहरू, हिद्याथी अहद 

लगाएर मोठ ऄट्ठाआस-तीसजना जहत पात्रहरूले अञ्चहलक जीिनलाइ प्रहतहनहधयि गरेका छन।्  

िणातनायमक एिम ् व्याख्यायमक दिैु पिहतमा अफ्ना पात्रहरूका शील, स्िभाि ऄहन 

चाररहत्रकतालाइ प्रकाशमा ल्याइ ऄञ्चलिासीको जीिन पिहत, सोच-हिचार र दशतनलाइ हचनाईने 

प्रयास गररएको छ। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादरु राणा, चन्रशम्शेर राणा अहदका कथालाइ पिूतदीहप्त 

शैलीमा प्रस्ततु गरी ऄञ्चलको आहतहास दशातआएको छ। हडट्ठा हिपलुनाथ खहतिडा, हजम्दार 

भरनाथ, नथनुी साहू, ऄसरु्ी साहू अहद सामन्ती पात्र ह न।् भाखी गरुु हशिक, परोपकारी र 

चेतनाका प्रतीक बनेका छन।् हजम्दार, सामन्तीहरूका चाप्लसुी, जयजयकार गरेर जीिन धान्ने 

हचतनिा, गोडाआत, सेते दमाइ, पहण्डत गजाधर, हिपलुनाथ, सङ्गीत साधक कृष्णाते्र बस्ताकोटी 

अहदले ऄञ्चलका हिहिध हनिासीलाइ प्रहतहनहधयि गरेको दहेखन्छ। 

नारी पात्र एिम ् ईनीहरूको हदनचयात, चररत्र, पेशा, सामाहजक हस्थहत र ऄिस्थाको 

प्रहतहनहधयि पिनकी अमा तथा सानीमाहरूले गरेका छन।् पिनकी अमा, गौरी कोमल, सरल 

एिम ् हनरीह छन ् भने पाितती, दगुी अहद न्यायहप्रय, साहसी, कितव्य परायण तथा सचेत छन।् 

भरनाथकी अमा कठोर र दषु्ट सासकुी प्रहतमहूतत ह न ्भने गौरी ऄन्तमुतखी पात्र ह न।् भरनाथ र ईसकी 

अमा हीनरहन्थले रस्त छन।् हनडर, साहसी र ऄरूका हनहम्त सधै ँऄहघ अआहदने बाल हिधिा 

पाितती, सासकुो बहुाततन र लोग्नेको प्रताडना र ऄह् मको हसकार बनेकी सोझी गौरी, कितव्यप्रहत 

सजग दगुी (भरनाथकी कान्छी स्िास्नी), सेते दमाइकी स्िास्नी अहदले ऄञ्चलको नारी समाज 

हचनाएका छन।् यसबाहके भरनाथको िररपरर भेला भएर सेिाटहलमा बहसरहने शोहषत गाईँलेहरू, 

भाखी गरुुको पाठशाला र कृष्णाते्रको सङ्गीत किमा भेला ह ने हिद्याथीहरू, सेते दमाइका 

छोराहरू, गडहल र महुकत पहलयाबाट सङ्गीत सम्मेलनमा भेला ह ने गाईँलेहरू सबै नै हनम्निगीय 

सामान्य पात्र िा जनता ह न।् 

मकुी नदी िररपरर अँखाले नभ्याईने गरी रै्हलएको समतलभहूम, खेत, चौर, तीयर नदीको 

हकनारमा बसेको हछमेकी गाईँ गडहल, िीरगन्जबाट पस्दा भेहटने पसाहा नदीको लामो नहहडँी नह ने 

बलौटे बाटो र थहलया नदीले ययहाँको पररिेशलाइ जनाएको छ। अधहुनक नगर व्यिस्था, 

यातायात, सञ्चार व्यिस्थादहेख टाढा रहकेो महुकत पहलया, गडहल अहद स्थान पररिेशगत 

समस्याले रस्त रहकेो दहेखन्छ। हाटबजार, हचहकयसा, ऄध्ययन अहद सहुिधा हजम्दार, ठालहुरूको 

मात्र पेिा भएको छ।   
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तराइका गाईँघरको हचत्रण पहन ईपन्यासमा अएको छ। कोसौ ँ रै्हलएको कष्टप्रद बलौटे 

हकनार, समतल हहडेँर पहुगने केही हररयाली थमु्का थमु्का जस्तो परेर बसेका गाईँ, हशिालय, भाखी 

गरुुको पाठशाला, हबहानहबहानै गहुञ्जने कृष्णाते्रको सङगीत सभा, खेतीबारी, मैदान, मह िाको 

झय्ाङ, रक्सीभट्टी र पसलहतरको जमघटको हचत्रणल े महुकत पहलयाको रामीण सामाहजक 

पररिेशलाइ जीिन्त तलु्याएको छ। दीघत व्याख्यायमक हचत्रणको एकोहोरो हनरसता तथा ऊतु 

पररिततन र िन, रूखपात, लता, र्लरू्ल, पशपुिी अहदको ईल्लेख नभएकोले ईपन्यासमा 

पयातिरणगत हिशेषताको ऄभाि दहेखन्छ।  

शोषण र ऄन्धहिश् िासमा डुबेका गाईँलेहरू जिुातास, मदपान, ऄश्लील कुरा गरेर समय 

कटनी गने गरेका कुराले तराइको सामाहजक पररिेश स्पष्ट ह न्छ। हशिालय, सङ्गीतालय, 

पाठशाला, गढीमाइको मेला, सङ्गीत सभा, हबहमेा चल्ने दोहोरी गीत, श्लोक अहदका हचत्रण 

एिम ्तलुसीदासकृत राम चररत मानस, गमुानीपन्तकृत भजन, भानभुक्तकृत रामायणको प्रभाि 

ईल्लेख गरेर ऄञ्चलको समिृ धाहमतक, सांस्कृहतक परम्परा ईल्लेखनीय रहकेो छ।  

भाषाशैलीगत दृहष्टले ध च गोतामे पररष्कृतिादी लेखक ह न।् यहााँदेहख त्यहााँसम्म  पररष्कृत 

सरल एिम ् हिद्रतापणूत भाषा प्रयकु्त गररएको कृहत हो। प्रयोगमा रुहच नराख्ने गोतामे तयसम, 

अगन्तकु र झरात नेपाली शब्दहरूको प्रयोगद्रारा सहजबोध्य एिम ्सरस पानतमा हिश् िास  राख्छन।् 

लोक प्रचहलत कथ्य शब्दहरू, अगन्तकु शब्दहरू, ध्िहन साम्य यगुल शब्दहरू, ऄनकुरणायमक 

शब्दहरू र ईखान-तकु्काहरू अहदको प्रयोगले िण्यत ऄञ्चलको हचत्र ईताने 
18
  प्रचेष्टा गरेका छन।् 

यस ईपन्यासको भाषाशैलीको सम्बन्धमा बरालको प्रस्ततु हटप्पणी ईल्लेखनीय छ- ‘यहााँदहेख 

त्यहााँसम्ममा भाषा सहज, तरल औ सरल पाआन्छ। यथोहचत प्रतीक, हबम्ब अहदका प्रयोग 

ईपमापहछ ईपमाका छटाले, हबम्बराहजका सहन्निेशले, ध्िहनप्रिाहका अिततनले प्राणिन्त 

शैलीको ईद्भािन गरेका छन।् ईनले अञ्चहलक शब्द, िाक् प्रहतमा, हक्रयापद अहदले नेपाली 

भाषामा नयाँ स्िाद थहपहदएका छन।्’
19
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४.२ बङ्गला भार्ाका आञ्चहलक उपन्यासकार तथा हतनका 

कृहतिरूको पररचयात्मक अध्ययन 

 

४.२.१ ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय र उनको हाँसुली बाँकेर उपकथा 

बङ्गला ईपन्यासका सम्राट ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय राड ऄञ्चलमा पने िीरभमूको 

लाभपरु गाईँमा एक ियोन्मखुी जहमन्दार पररिारमा सन ्  १८९८ सालको २३ जलुाइको हदन 

जहन्मएका हथए। लाभपरु ईच्च ऄङ्रेजी हिद्यालयबाट प्रिेहशका ईिीणत गरी कलकिाको सेन्ट 

जेहभयसत कलेजमा भनात भए। तर राजनैहतक अन्दोलनमा सहभागी बनेको कारण कलेज छाड्न 

पऱ् यो। यसपहछ ईनी साईथ सिुािरण कलेज (िततमान अशतुोष कलेज) मा भनात भए तापहन हशिा 

परुा गनत पाएनन।् ईनको गाहतस्थ्य जीिन पहन ऄसर्ल रह्यो। ईनको हबह े हकशोरािस्थामा 

मेहरकुलेसन गदातगद ै भएको हथयो। अयमीय साथी नारायणसँग ईनकी बहहनीको हबह े गररँदा 

प्रचहलत हनयमानसुार नारायणकी बहहनी ईमासँग ईनको पहन हबह ेभएको हथयो। तर अफ्नी रु्पकूो 

कारणल े िैिाहहक जीिनको रोमान्स र पे्रमको अनन्दानभुहूत गनत नपाएको कुरा अफ्नो 

अयमकथामा लेखेका छन।्
२०
  

ताराशङ्करका हपता जहमन्दार हथए। जहमन्दार प्रधान गाईँमा एकजना निधहनक व्यिसायी 

पररिार पहन हथयो। हिहभन्न हिषयमा हतनीहरूमाझ प्रहतयोहगता साथै हििाद ईयपन्न भआरहदँा 

एकपल्ट ईनका हपता राजाद्रारा ऄपमाहनत भएका हथए। ऄपमाहनत हपताको द:ुख र पीडाबोधका 

कारण ताराशङ्करका मनमा राजा हिरुि हिरोही मनोभाि र देशपे्रम प्रस्रु्हटत भएको हथयो। 

ऄकातहतर ईनका मािलीहरूको हमेखेम स्िाधीनता सङ्रामीहरूसँग भएकोले ईनमा दशेपे्रम स्ित: 

हिकहसत ह नपगेुको हथयो। िाहषतक चारपाँच हजार अय ह ने जहमन्दार पररिारको सदस्य भए तापहन 

यिुा ऄिस्थादहेख नै ईनी जनकल्याणमलूक कायत र राजनीहतसँग संलग्न रह।े १९२१ मा गाँधीको 

ऄसहयोग अन्दोलनमा सहभागी रहने ताराशङ्कर सन ् १९३० को ऐन ऄमान्य अन्दोलनमा 

सहभागी भएकाले काराबन्दी पहन बनेका हथए। कारागारबाट मकु्त भएपहछ गाँधीको गाईँ हिकास 

हिचारधाराबाट प्रभाहित बनी ईनी पनु: गाईँ र्हकत अए। यसैबेला ईनले माहनसको द:ुख, दाररर्य, 

िञ्चना, हनराशा, रोग र शोकाकुल ऄिस्था नहजकबाट ऄनभुतू गरे। माहनसको रृदयमा भएको 

मानिता, श्रिा, हिश्वास, पे्रम, मलू्य र अशीिातद प्राप्त गरे। मान्छेमै भगिान पाए। यसको हनहम्त 
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ईनले कठोर पररश्रम गरे। िीरभमूका रूखा र ऄप्ठ्यारा गाईँहरूमा पगेु, ययहाँका माहनसहरूसँग 

घहनष्ठ भएर गाईँले जीिन अयमसात ् गरे। ईनले अफ्नो अयमकथामा लेखे ऄनसुार गाईँले 

भरजनको समाज, कृषक समाज र िैष्णिहरूको ऄखाडाहरूबारे जान्ने ऄिसर ययसैबेला प्राप्त 

भएको हथयो। ईनीहरूसँग हमहसएर ईनीहरू जस्तै बनेर, ईनीहरूकै एकजना सदस्य बनेर ईनीहरूका 

अचरण, कुराकानी र जीिनबारे जानकारी हलएका हथए।
२१
  

 राड ऄञ्चलको रामीण पररिेशमा ह हकत एका ताराशङ्करले ययहाँको जनजीिनबारे प्रययि 

रूपमा बटुलेका ऄनभुि र यथाथत अफ्नो कृहतमा ईतारेका छन।् ईक्त ऄञ्चलका अहदिासी 

सौतँाल, कहार, डोम, बेदे, बाईरी, बोष्टम अहदका धमत, संस्कृहत, लोकाचार ऄहन ियोन्मखुी 

जहमन्दार र मध्यहिि शे्रणीको जीिनधारालाइ ईहल्लहखत ईपन्यासमा ऄययन्त याथाहथतक ढङ्गमा 

हचत्रण गरेका छन।् िस्तुतः यथाथतलाइ ऄहतक्रमण गरी अञ्चहलक जीिनको गहनता र 

सम्पणूततालाइ व्यापक, गम्भीर र घहनष्ठ रूपमा ईद ्घाटन गनतमा ईनी अफ्ना पिूतिती एिम ्

समकालीन साहहययकारहरूलाइ ईहछन्न सर्ल भएका छन।् 

ईनको साहहहययक जीिनको प्रारम्भ काहलकलम पहत्रकामा प्रकाहशत शैलजानन्द 

मखुोपाध्यायको ‘बेनामी बन्दर : जहन ओ टहन’ तथा प्रेमेन्र हमत्रको ‘पोनाघाट पेररये’ कथाहरू 

पढेपहछ भएको माहनन्छ। अञ्चहलक लेखनतर्त  पहन हयनै कथाहरूबाट ईनले प्रेरणा प्राप्त गरेका 

बहुझन्छ। शरय चन्र चट्टोपाध्यायको योग्य ईिराहधकारीको रूपमा ऄितररत ताराशङ्करले अफ्ना 

पिूतिती लेखकहरूका समयािहधमा गहतहीन बनेको अख्यान हिधामा निस्रू्हतत, निजीिन 

सञ्चार गरेका छन।् बङ्हकमचन्र चट्टोपाध्यायबाट अरम्भ भएर रिीन्रनाथमा अआपगेुर प्राय: 

गहतहीन ऄिस्थामा पगेुको बङ्गला औपन्याहसक  हिशालताको पनुजीहित र रूपान्तररत गराईने 

हबँडो ईनैले ईठाएका ह न।् यसबाहके शरयचन्रको भािाल ु अिेगलाइ पन्साएर दशेकालको 

ऐहतहाहसक पररपे्रक्ष्यमा समाज ऄहन जीिनको नयाँ रूप पहन प्रस्रु्हटत गराए। 
२२
  

ताराशङ्कर मलूत: रामीण व्यहक्त ह न।् ईनले अफ्नो गाईँको धकुधकुी छामेका छन।् ईनका 

कृहतहरूमा ऄङ्रेज ऄधीनस्थ बङ्गालको ियोन्मुखी ऄहभजात सामन्तिाद तथा हनम्निगतका 

शे्रणीगत स्िभाि र स्िाथतको ऄहभव्यहक्तका साथै ईनीहरूको दयनीयता, सहज िैष्णि जीिनको 

रसमाधयुत पाआन्छ। राड ऄञ्चलको कहार, डोम, बेद,े बाईरी अहद अहदम गोष्ठीका जीिनको 

हिहचत्र ईपकथाहरू, यिु हिध्िस्त नागररक जीिन, समाज र राजनीहतको पररप्रेक्ष्य तथा गम्भीर 
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अध्याहयमक पररिेशको िैहचत्र्यपणूत र हिस्मयकारी हशल्पको दशतन पाआन्छ भन्ने महीतोष 

हिश्वासको हिचार रहकेो छ।
२३

 

ईनका औपन्याहसक कृहतहरू यसप्रकार छन-् १. कहव (सन ्१९४४), २. धात्री दवेता, ३. 

काहलन्दी, ४. गणदवेता (सन ् १९४३), ५. मन्वन्तर, ६. अर ग्य हनकेतन, ७. हााँसलुी बााँकेर 

ईपकथा (सन ् १९४७), ८. नाहगनी कन्यार काहहनी (सन ् १९५१)। यी सबै ईपन्यासहरूमा 

अञ्चहलकताको हदग्दशतन भए तापहन सन ् १९४७ मा प्रकाहशत हााँसलुी बााँकेर ईपकथा पणूततः 

अञ्चहलक कृहत बनेको छ।  

रामीण बङ्गालको यथाथतलाइ अफ्ना कृहतमा हिराट, जीिन्त, भािाहभभतू र हिचारोयपादक 

ढङ्गमा ईताने ताराशङ्करलाइ बङ्गाली समाजले हिपलु श्रिा र सम्मान जनाएका छन।् यसैको 

स्िीकृहत स्िरूप ईनलाइ कलकिा हिश्वहिद्यालयको हिहभन्न परुस्कार, रिीन्र परुस्कार, ऄकादमी 

परुस्कार, ज्ञानपीठ परुस्कार अहदले हिभहूषत गररनका साथै हिधानसभा र लोकसभाको सदस्यका 

रूपमा मनोहनत पहन गररएको हथयो। 

हाँसलुी बाँकेर उपकथा (िााँसलुी घुम्तीको उपकथा) 

ततृीय परुुष सितज्ञ दृहष्टहबन्द ुिा पररप्रेक्ष्यमा लेहखएको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा (सन ्१९४७) 

मखु्यतः ६ भागमा संरहचत छ। प्रययेक भागलाइ पित नाम हदआएको छ। प्रययेक पितको पहन ऄध्याय 

हिभाजन गररएको छ। प्रथम पितमा ५, हद्रतीयमा ९, ततृीयमा ५, चतथुतमा २, पञ्चममा ८ र ऄहन्तम 

पितमा मात्र एईटा ऄध्याय गरी मोठ ३० ऄध्यायमा रचना गररएको छ। अलोचक श्रीकुमार 

बन्दोपाध्यायको भनाआ ऄनसुार हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ‘ईनका ईपन्यासहरूमध्ये शे्रष्ठ ऄहन 

बङ्गला ईपन्यासको िेत्रमा पहन ऄन्यतम शे्रष्ठ रचना हो। एईटा समर गोष्ठीको प्राण स्पन्दन, ममत 

रहस्य, समर समाज हिन्यासको मलू तत्त्ि ऄहन ऄन्तपे्ररणा यस यगुान्तकारी रचनामा स्पष्ट 

प्रहतहबहम्बत बनेको छ। यसमा कुनै व्यहक्त हिशेषको जीिन चररत्र छैन, व्यहक्त व्यहक्तयि सम्पन्न भए 

पहन ययो गौण छ ऄहन समाजको  साङ्गोपाङ्ग छाप प्रययेकको ऄनहुारमा परेको छ।’
24

 

राड ऄञ्चल बङ्गालको सबैभन्दा महत्त्िपणूत स्थान माहनन्छ। बाङ्गालीर इहतिास नामक 

पसु्तकका लेखक नीहार रञ्जन रायले राड ऄञ्चलको प्राचीनताबारे ऄनसुन्धान गदात जैनरन्थको 

अयाराङ्ग िा अचाराङ्गमा यसको ईल्लेख पाएको बताएका छन।् महािीर अफ्ना हशष्यहरूसँग 

धमतप्रचारका हनहम्त अईँदा यस ऄञ्चलका िाहसन्दाहरू अचारहिहीन, हनष्ठ र र रूढ प्रकारका 
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हथए। हयनीहरूले धमतप्रचारकहरूका पहछ कुकुर लगाआहदएका हथए। पौराहणक रन्थमा भएको 

हििरणका अधारमा रायले राढको पररहध िततमान महुशतदाबादको पहचातमांश ऄथातत ् काहन्द 

महकुमा, समर िीरभमू (सौतँाल भहूमसहहत) एिम् िधतमान हजल्लाको काटोया महकुमाको 

ईिरांशसम्म रै्हलएको बताएका छन।् ईिर राढको दहिण सीमामा ऄजय नदी एिम ्ईिर सीमामा 

गङ्गा-भागीरथी पदतछ भने दहिण राढको ईिर सीमाहभत्र  गङ्गा-भागीरथी पदतछ भनेका छन।्
२५

 

हिनय घोषले राढको हसमाना हनधातरण गदै लेखे ऄनसुार झारखण्ड, हसंहभमू, मानभमू, 

मल्लभमू, सामन्तभमू, िराहभमू, िीरभमू र पहचातम बङ्गालको सीमान्त ऄञ्चल पछत। यसको 

एकतर्त  छोटानागपरु, सौतँाल परगनाको पाितययभहूमको घना ऄरण्य तथा ऄकशोनतर्त  शस्यश्यामला 

बङ्गालको समतलभहूमले घेरेको माझको ऄंशमा राढ दशे पछत।
२६

 

र्ीरभूमको ऄथत जङ्गलभूहम हो। र्ीर  मनु्तारी शब्द हो जसको ऄथत जङ्गल ह न्छ। 

झारखण्डसँग टाँहसएको घनाजङ्गलले पररिेहष्टत जङ्गलिेत्र दीघतकालसम्म हहन्द ू समाज र 

सभ्यताको सम्पकत मा नअएका ऄहस्रक पररिारका भाषाभाषी दास, दस्य ु र अहदिासीहरूका 

धमतसंस्कृहतको प्रभाि पहन राढिासीमा पाआन्छ। िैष्णि-बाईल (गाआने) हरूको ऄखाडा, ताहन्त्रक 

साधहुरूको अश्रम, मसुलमान र्कीरहरूको अउजाउले पररिेहष्टत राढ ऄञ्चलको हिहचत्र 

संस्कार र संस्कृहतयकु्त जीिनधाराको िैहचत्र्यताको स्िाद राढिासीमा पाआन्छ। यही राड ऄञ्चलमा 

पने िीरभमूको एईटा हनहदतष्ट भौगोहलक सीमामा अबि कहार समाजको  जीिनयात्रा, दनैहन्दन 

जीिन, हचन्तन, हिश्वास, संस्कार, अचरण, प्रथा, पजूाअजा, बोली, प्रेम तथा ईनीहरूको भ-ू

प्रकृहतको सकू्ष्म तथा व्यापक ईद ्घाटन हााँसलुी बााँकेर ईपकथाको ईपजीव्य बनेको छ।
२७

 

यस ईपन्यासमा कहारहरूको व्यहक्तजीिन र सामाहजक जीिनमा व्यापक प्रभाि हबस्तार गने 

बाँसिादी गाईँको अकाश, धती, जल, ििृ, प्राणी, पजूाथानद्रारा गहठत प्राकृहतक जगत ् र 

ईनीहरूको अहदम हिश्वास, लोकसंस्कृहत अहदको समर रूप ईताने प्रचेष्टा गररएको छ। 

परम्परामाहथ भर पने कहार समाज, ईनीहरूका कतातधतात िा महुखया बनिारी र करालीको द्रन्द्रमा 

केहन्रत यस ईपन्यासको कथािस्त ुकहारकुलको लौहकक समाज; लोकहिश्वास र सामन्तीप्रथालाइ 

चोट पऱु्याईने ईनीहरूकै कुलका कराली एिम ् ईसका साथीहरूमा हिकास भएको साहस र 

अधहुनकताको चेत; कहारहरूको जीिनचयातलाइ हनयन्त्रण गने ईनीहरूको भौगोहलक र प्राकृहतक 
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हिशेषता; सामन्ती जहमन्दार र व्यिसायी शे्रणीहरूको शोषण;  हिश्वयिुको प्रभाि तथा परुातन 

समाज व्यिस्थाको ऄिसान अहदको हचत्रण एिम ्िणतनमा केहन्रत छ।  

यस ईपन्यासमा ऄनेकौ ँ सानाठुला, ऄचम्भ र ऄहिश्वसनीय घटना-ईपघटनाहरू 

माखेसाङ्लोमा बेररएर अएका ह नाले ईपन्यासको िस्त ुयोजना िैहचत्र्यपणूत रहकेो छ। बाँसिादी 

गाईँ र िनजङ्गलको हचत्रण, ययहाँबाट अएको हसस ् हससको ध्िहनल े कहारहरू त्रस्त बन्न,ु 

करालीको कुकुर माररन,ु जङ्गलमा अगो लगाएर हसस ्हसस अिाज हनकाल्ने चन्रबोडा साँपलाइ 

जलाएर मानुत, सचुाँद बढुीले सो साँपलाइ कतात ठाकुरको िाहन बताईन ु र ययसको हनयमानसुार 

दाहसंस्कार गने गाईँको महुखया बनिारीले घोषणा गनुत, रूहढरस्त कहारहरूका मनमा परेको भय र 

बाबाठाकुरको पजूा गनुत, कराली र पाखीको प्रणय, महुखया र करालीमा द्रन्द्र, नयानकी स्िास्नी 

पाखी र करालीको हबह े कहारका लाहग ऄनहुचत लाग्न,ु पाखीको पिूतपहत नयान र करालीको 

झगडा, महुखया र गाईँलेको कुरालाइ ऄमान्य गरेर करालीले गाईँका यिुाहरूलाइ चन्दनपरु रेल 

कारखानामा काम गनत लैजान,ु बनिारी र कालोशहश िा कालोबह को घहनष्ठता, चन्दनपरुबाट 

र्कातएर कराली र पाखीको हबह े गररहदनाले बनिारी र करालीमा हनकटता बढ्न,ु चन्दनपरुका 

बाबहुरूसँग बनिारीद्रारा जहमनको व्यिस्थापन, डाका परमसँग हहमहचम नबढाईने बनिारीको 

सल्लाह, बनिारी र कालोशहशलाइ हलएर घेटूँगान बनाईन,ु गाजनको पित, कालिैशाखीले 

करालीको घर भयकेपहछ काठको घर बनाईने कुरामा बनिारी र करालीमाझ पनुः झगडा लाग्न,ु 

बनिारी र परम माझ लडाइ ँह न,ु कालोबह , नयान र नयानकी अमाको क्रमैले मयृय ुह न,ु साँपले 

डसेर पान ु र माथ्लाको छोराको मयृय ु ह न,ु पहुलस हलएर अइ करालीले पनुः घर बनाईन,ु 

बाबाठाकुर (परमेश्वर) को हनिास भएको हसमलको रूखमा कराली चढेपहछ रूख लड्न,ु कालारूद्दु 

(गाईँको दिेता) बस्ने रूखको रे्दमा यिु सम्बन्धी ऄहर्स बसाएर धमाधम बाँस काट्न थाल्न,ु 

बनिारीले सिुासीलाइ हभत्र्याईन,ु गोपालीबाला र सिुासीमाझ सौतेनी झमेला लाग्न,ु 

गोपालीबालाको मयृय,ु सिुासीलाइ हलएर कराली र पाखीमाझ झमेला लाग्न,ु सिुासीकै हिषयमा 

बनिारी र करालीमाझ लडाइ ँ  भइ बनिारीको पराजय ह न,ु सिुासीलाइ करालीले हभत्र्याएपहछ 

पाखीले अयमहयया गनुत,  बनिारीको मयृय,ु कोपाआ नदीको बाढले कहारपाडा पणूत ध्िंश भएपहछ 

चन्ननपरुबाट अफ्नो दल हलएर अइ करालीद्रारा कहारपाडाको खोज र पनुस्थातपन कायत अरम्भ 

गनुत अहद महत्त्िपणूत घटनाहरूले ईपन्यासको कथानक हिकास भएको छ। प्रसङ्गिश सचुाँद 

बढूीका कथामा ईल्लेख भएको कहारकुल र बाँसिादी गाईँ, बनिारी ऄहघका महुखया नयानको 

बाब ु बाजेको कथा, कराली र ईसकी अमाको कथा, बनिारीको बाबकुो कथा, पानकुो 

बाजेबोजकुो कथा पिूतदीहप्त शैलीका माध्यमबाट जोहडएका छन।् यसबाहके नसबुाला, पागल तथा 
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केही पाश्वत पात्रहरूको ईपकथाहरू पहन गौण रूपमा जोहडएर राढ ऄञ्चल र ययहाँका हनिासीको 

पणूातङ्ग जीिन कथा यस ईपन्यासमा सङगहठत भएको पाआन्छ। 

बह पात्रतायकु्त हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा प्रययि चररत्राङ्कन पिहतद्रारा कहारहरूको जीिन 

ऄङ्कन गररएको छ। यसमा कहारहरूको जीिनधारा एिम ्ईनीहरूका चररत्र ईद ्घाटन गन ेमखु्य 

ध्येय रहकेोले िगीय पात्रता र चररत्राङ्कन हशल्प रहण गररएको छ। बनिारी र कराली नामक दइु 

प्रमखु प्रहतद्रन्द्री बाहके ईपकथाको कथक सचुाँद ईपन्यासमा मखु्य पात्रका रूपमा ईपहस्थत छन।् 

नायक बनिारी र प्रहतनायक कराली घटनाको केन्रहबन्दमुा रह े तापहन कहारहरूका सामाहजक, 

अहथतक, सांस्कृहतक चररत्र तथा लोकहिश्वासको हचत्रण र िणतन स्ितःस्रू्तत भएको छ। 

बेहारापाडाका महुखया बनिारी र ईसका हहमहचमका पागला, प्राणकेस्टो (पान)ू, रतन, गपुी, प्रह्राद 

र अटपौरेपाडाका परम अहद प्रौढ तथा कराली, माथ्ला, नटिर, नस ूअहद हनम्निगीय यिुा 

कहारहरू परुुष पात्रका रूपमा ईपहस्थत छन।् जन्मैले हकसान र पाल्कीिाहक पेशा भएका यी 

अञ्चहलक पात्रहरू चेप्टा लाग्छन ्भने कराली गहतशील पात्रको रूपमा ईपन्यासमा ईपहस्थत छ। 

ईसैगरी बनिारीकी पयनी गोपालीबाला, सचुाँद हपसी, िसन, कालोशहश, नयानकी अमा अहद 

प्रौढा र पाखी, सिुासी अहद हनम्निगीय कहार यिुा नारी पात्रहरू ह न।् गररबी र ऄहशिाका कारण 

अरु्लाइ हनम्नकुलको मानेर हनम्नस्तरको जीिन बाँच्न ईनीहरूलाइ कुनै पचातताप नभएको 

दहेखन्छ। पिूतजन्मको कुकमतको र्लस्िरूप हनम्नकुलमा जन्मेकाले ऄकातको पाल्की िहन गरेर, 

खेती-मजदरुी गरेर, माहलकहरूको जठुोपठुो खाएर बाँच्न ऄसहजलो नमान्ने कहारहरूमा ऄहशिा, 

धमत, गररबी, परम्परा, ऄसरुिाको भाि र ऄन्धहिश्वासको गहहरो छाप रहकेो दहेखन्छ। कराली 

परम्परागत समाज व्यिस्था, धमत अहद मान्दैन। ईसमा अधहुनक चेत र ऄन्धहिश्वासप्रहत लड्ने 

साहस पाआन्छ। यसैले बनिारी परुातनिादी र कराली अधहुनकतािादी हिचारका संिाहकहरू ह न।् 

हनलकर साहबे, घोष महाशय, हदेो मन्डल, चौधरुी, हमत्र अहदले ईच्चकुल र सामन्ती चररत्रको 

प्रहतहनहधयि गरेका छन ्भने पान,ु परमहरूले ऄसत,् चोरडाकु अहद कुकमी चररत्रको प्रहतहनहधयि 

गरेका छन।् पागलाले गाआने, नसलेु हकन्नर, नयानले रोगीको पात्रता िहन गरेका छन।् 

अञ्चहलक र बह पात्रयकु्त ह दँाह दँ ै पहन बनिारी र कराली ईपन्यासमा नायक एिम ्

प्रहतनायकका रूपमा ईपहस्थत छन।् प्राचीन संस्कार र प्रथालाइ मयृयपुयतन्त पके्रर बस्ने 

बेहारापाडाका महुखया बनिारी शहक्तशाली भए तापहन करालीको ईदयपहछ ऄसहाय बनेको छ। उ 

कहारहरूको प्राण परुुष हो। गाईँको पाप-पणु्य, राम्रो-नराम्रो, सयय-ऄसयय, शभु-ऄशभु सबैको 

धारक बनिारीको चररत्रमा कितव्यपरायणता, न्यायपरायणता, दया, हनष्ठा, हिश्वास र प्रेम दखे्न 
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पाआन्छ। गाईँमा अधहुनक, प्रगहतिादी र हिज्ञानसम्मत हिचारधारालाइ मान्यता हदने करालीसँगको 

द्रन्द्रबाट ईसको चररत्रका हिहभन्न पाटाहरू खोहलएका छन।् इश्वर, परम्परा, समाज र माहलक 

ऄथातत ् जहमन्दारप्रहत ऄहिचल अस्था एिम ् भय राखे तापहन पयनी गोपालीबाला ह दँाह दँै 

अटपौरेपाडाका महुखया परमकी स्िास्नी कालोशहशसँग हनरन्तर यौनसंसगत राख्न,ु कालोशहशकी 

बहहनीकी छोरी सिुासीमा कालोशहशको छाया देखेर ईसप्रहत असक्त बनी हबह ेगरेर ल्याईन ुअहद 

बनिारीको चररत्रमा दखेापरेका दबुतलता ह न।्  

महुखया बनिारीप्रहतको ऄहिचल हिश्वास र भरोसाले गाईँका कृहषमा हनभतर रहने हनधतन, 

सोझा, हनरिर एिम ्परम्परािादी कहारहरूको चररत्र पहन ईद ्घाटन भएको पाआन्छ। परुुषसँगै कुम 

जोडेर कामधन्धा गने तथा मजहलस (भेला) मा साहमल भइ, मदपान र नाचगान गने; कलह र जगटा 

लछुालछु गने, ऄकातको पोआसँग लहहसने र भाग्ने  घटनाहरूले सम्बहन्धत ऄञ्चलको नारीहरूको 

ऄिस्था, हस्थहत र चररत्र समेत ईद ्घाटन भएको छ। कथके ऄनसुार कहारकुलकी नियौिनाहरू 

ईन्माद चढेको बेला िषातको कोपाआ नदी झै ँ ह ने गछतन।् िषातकालमा भेल ईलेर अईँदा कोपाआले 

जसरी गाईँघर डुबाएर, बगाएर लैजान्छ तथा िषातको भेल बहगसकेपहछ शान्त देहखने गछत। कहार 

कन्याहरू पहन ईन्माद चढेको समय अमाबाबा, दाजभुाआ र हददीबहहनीहरूसँग झगडा गद,ै 

हछमेकीहरूलाइ सराप्द ैघर छोडेर हहड्ँछन ्ऄहन र्कातईन गएका भाआबहहनीलाइ समेत ढुङ्गा-मढुा 

गने गछतन।् ईन्माद शान्त भएपहछ हनन्याईरो मखु हलइ गाईँको पछुारमा गनु्गनु गद ैर्हकत ने गछतन।् 

यसप्रकार ईपन्यासमा कहार नियौिनाहरूको चाररहत्रक हिशेषता समेत ईद ्घाटन गररएको छ। 

ताराशङकरका पात्रहरूमा अञ्चहलक हिशेषता स्पष्ट रूपमा दखे्न पाआन्छ। ईपन्यासकारले 

बनिारीको लामो ऄनहुारमा लामो अँपको मखुाकृहत र हछहपएको बाँस जस्तो कडा शरीरको रूप 

दखे्छन ्भने ऄँध्यारोमा परमको अँखा हबरालोको जस्तै दखे्छन।् नदी जस्तो कलकल गरेर हाँस्ने 

पाखी होस ् िा केटीहरू जस्तै केशमा खोपा बाँधेर,  हातमा चरुा लगाएर तथा केटीहरूसँगै व्रत 

पालन गरेर घेटुँ दलमा नाच्ने नसबुालामा कहार दशेको भपू्रकृहतको छाप स्पष्ट पररलहित ह न्छ।   

ईपन्यासकारले हचत्रायमक र िणतनायमक लेखन शैली रहण गरी कहारपाडाको भौगोहलक-

प्राकृहतक पररिेशको सकू्ष्म एिम ्हिस्ततृ हचत्रण गरेका छन।् यसक्रममा ईनले कतै प्रतीकायमक र 

कतै हबम्बायमक शैलीको पहन प्रयोग गरेका छन।् भौगोहलक पररिेशको िणतनका साथ प्राकृहतक 

पररिेश, िन, जङ्गल, रूखपात, पशपुिी, ऊतचुक्र ऄनसुारको जलिाय ु तथा मानिजीिनमा 

ययसको प्रभािबारे गररएको िणतन एिम ्हचत्रणले सम्बहन्धत ऄञ्चल सजीि रूपमा प्रस्ततु भएको 
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पाआन्छ। ईपन्यसाकारले सामाहजक एिम ् मानिीय चररत्रको िणतनमा ईपमा, प्रतीक र हबम्बको 

सहायता हलएका छन।्  

अहदकालदेहख नै ऄकातको असेपासे भएर बाँच्ने कहार समाज मलूतः कृहष हनभतर रहकेो छ। 

ऄङ्रेज, भारतीय सामन्त ऄहन व्यापाररक शे्रणीका ऄधीनमा रही जीहिका हनिातह गने दइु शे्रणीमा 

हिभक्त यी कहारहरूको जीिन कृहषकमत बाहके पाल्की िहन र चौकीदारीद्रारा चलेको छ। 

कृहषकायत बाहके पाल्की बोक्ने ‘बेहारा कहार’ तथा लठैत िा चौकीदारी काम गने ‘अटपौरे 

कहार’हरूको घर खरले छाएको, बाँसको भाटा र माटोले हलपेको भए तापहन रुहपयाँ 

कमाएकाहरूल े हटनको छानो र काठले बारेको दआुतले कोठाघर बनाएको ईल्लेख ईपन्यासमा 

पाआन्छ। कोठाघर हनमातण गनुत परम्परा हिरुि मान्ने कहारहरूको जीिन एकाहतर धमत, हिश्वास, 

संस्कार र रूहढले ऄहन ऄकातहतर बखातमासको बाढले बगाएर ल्याएको भाल,ु बनेल, हचतुिा अहद 

जङ्गली पशहुरूको ताण्डि तथा साँप, हबच्छीको दशं; दगुतन्ध र हझँगा-मच्छरको ईयपात, 

रोगव्याहध र महामारीरस्त पयातिरणीय समस्याले जजतररत पारेको दहेखन्छ।  

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा घटनाक्रमको िणतन र हचत्रायमक ऄहभव्यहक्तले मात्र होआन भाहषक 

प्रयोगका दृहष्टल ेपहन हचरस्मरणीय कृहत बन्न पगेुको छ। प्रतीक, हबम्ब, हमथ, ईपमा, रूपकसहहत 

हिहभन्न ऄलङ्कारहरूको प्रयोगले िणतन र हचत्रण सशक्त रहकेो छ। यस ईपन्यासमा राढ नदीको 

स्िभाििैहचत्र्य, जलस्र्ीहत अहदको िणतन सकू्ष्मता र गहनताका साथ गररएको छ।
२८
  यसबाहके 

गाईँले झैझगडा, रामरौस, ईयसि, कृहषकायत, भलबाढी, खडेरी, मयृय ुअहदको  िणतनमा भािगहनता 

ईयपन्न भएको ऄनभुि ह न्छ। गाईँले पात्रका बोलचालमा स्थानीय िाहग्िहध िा संिादको प्रयोगले 

ईनीहरूको प्रकृत चररत्र जीिन्त ह नका साथै अञ्चहलक जीिनको एईटा हसङ्गो पररदृश्य 

रोमाञ्चक र याथाहथतक ढङ्गमा ईद ्घाहटत भएको पाआन्छ। यसैले हााँसलुी बााँकेर ईपकथा एईटा 

सर्ल एिम ्शे्रष्ठ अञ्चहलक ईपन्यास ठहररन्छ। 

 

४. २.२ माहणक बन्दोपाध्याय अहन उनको पद् मा नदीर मा ी  

बङ्गला साहहययको माध्यमबाट भारतेली एिम ् हिश्व साहहययलाइ जाज्िल्यमान पाने 

प्रहतभाहरूमा माहणक बन्दोपाध्याय पहन एकजना ऄहरम पङ्हक्तका साहहहययकार ह न।् ईनको 

ऄसली नाम प्रबोधकुमार बन्दोपाध्याय हो। िततमान बङ्गलादशेको राजधानी ढाकाको हिक्रमपरु 
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 धु्रििुभाय भुिोऩाध्माम, िाॉसुरी फाॉिेय उऩिथा : नाना चोिे, ऩ.ृ १०१ 
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ऄन्तगतत पने मालपहदया िेत्रको दमु्कामा २९ मइ १९०८ मा ईनको जन्म भएको हथयो। हपता 

हररहर बन्दोपाध्याय गररब भए तापहन छोराहरूलाइ हशिाहदने काममा गररबी दखेाएनन।् ईनका 

तीनजना छोराहरूमध्ये जेठो जलिाय ुहिभागका प्रमखु कतात, माआलो हचहकयसक बनेका हथए ऄहन 

कान्छो माहणक हिज्ञानका हिद्याथी भए तापहन  बङ्गला साहहययका शे्रष्ठ साहहययकार बन्न पगेु।
२९
  

ऄघ्यत बन्दोपाध्याय ऄनसुार बाँकुडाको िेहस्लयन हमसन कलेजबाट प्रथम शे्रणीमा अआ एस 

सी ईिीणत गरी कलकिाको प्रेहसडेन्सी कलेजमा गहणत हिषयमा ऄनसत हलएर पढ्न अरम्भ गरेपहछ 

माहणक गहणत, रसायन हिज्ञान र भौहतक हिज्ञानको जगय मा मग्न बने। ईनलाइ रसायन हिज्ञान र 

भौहतक हिज्ञान ‘ऄहभनि काव्य’ ऄनभुतू भयो। तर ईनको हिज्ञान पे्रम धेरै हदन हटकेन। साहहयय 

जगय प्रहत मोह बढ्न थालेपहछ ईनको ऄध्ययन लथाहलङ्ग ह नपगु्यो। र्लस्िरूप ईनी बी.एस.सीमा 

दइुपल्ट ऄनिुीणत बने ऄहन पररिारका सबैजना ररसाए। केन्रीय सरकारको जलिाय ु दफ्तरका 

िैज्ञाहनक दाज ु सधुांशकुुमार बन्दोपाध्याय भाआको समस्या बझु्न र हनदान खोज्न कलकिा पगेु। 

माहणक ययहतबेला सोहभयत लगायत हिश्वका हिहभन्न साहहयय पढ्नमा मग्न हथए। कुराकानीमा 

ईनले दाजसँुग ऄहहले हिज्ञान पढ्ने समय नरहकेो जनाईँद ैअरु्ले पढेका साहहययका लामो सचूी 

ऄहघ राहखहदए। परीिा ईिीणत गरी साहहयय मन ऄघाईञ्जेल साहहयय पढ्न ु भन्ने दाजकुो 

सल्लाहको ईिर ईनले दृढ भएर यसप्रकार हदएका हथए-‘हरेरराख्न,ू म बङ्गला साहहययको प्रथम 

साररणीको लेखकहरूमा अफ्नो नाम दतात गराईने छु। रिीन्रनाथ, शरयचन्रहरूको समान मेरो नाम 

पहन घोहषत ह नेछ।’ बौहिकसँगै शारीररक िमतामा पहन माहणक प्रबल हथए। हकशोरािस्थादहेख नै 

ऄखडामा कुस्ती लड्न मन लगाईने माहणकले  मस्तानहरूलाइ हपटेका हथए। एकपल्ट ईनको भाआ 

सबुोध दइुहदनसम्म घर अएन। गाईँको एईटा मस्तानले ईनको भाआ सबुोधलाइ लकुाएर राखेको 

खबर अआपगु्यो। ईक्त मस्तानसँग भेटेर ईनले हनहदतष्ट स्थान र समयमा लड्न अईन ुभनी हाँक हदए। 

हठक समय र स्थानमा मस्तान अफ्ना दलबलसँग अआपगेुपहछ माहणक एक्लै खाली हात 

ईनीहरूसँग लडे ऄहन मस्तानको दललाइ ऄस्पताल पऱु्याआहदए (अनन्दबाजार पहत्रका, अआतबार, 

१४ मइ २०१७ को ‘रहििासरीय,’ प.ृ १२)। 

साहहहययक माहणक बन्दोपाध्याय रूसी हिप्लि, हिश्व यिु, भारतीय स्िाधीनता अन्दोलन र 

यरुोपमा फ्याहसस्टहरूले ईथलुपथुलु मच्चाआरहकेो कालका ईपज ह न।् फ्याहसस्टहरूद्रारा स्पेन 

तहसनहस बनाआनकुा साथै कहि लोकात, हचत्रकार र समीिक राल्र् र्क्स, हक्रस्टोर्र कडिेल 

माररएका कारण इ एम र्ोस्टर, रोलाँ बाथत, हहेमङ्ग्िे अहदले हिश्विासीलाइ फ्याहसस्ट हिरुि 
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 सभयेश भजुभदाय, ऩद्मा नदीय भाझी ऩरयलभनत ओ सौिम्म, ऩ.ृ १२ 
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जागरण गराईन थालेका हथए। हिहटस ऄधीन भारतमा पहन मानिता, स्ितन्त्रता र प्रजातन्त्र हिरोधी 

फ्याहसस्टहरूका हिरोधमा साहहययकारहरू खडा ह नथाले। हिश्वको गहतहिहधबाट सचेत माहणक 

बन्दोपाध्यायले पहन लेखक सङ्घका सहक्रय सदस्यका रूपमा यिु र ऄमानहिक हक्रयाकलापका 

हिरुि साहहयय मार्त त ्अिाज ईठाए।
३०

 

सन ्१९२८ मा हवहचत्रा नामक हिख्यात पहत्रकामा छाहपएको ‘ऄतसीमामी’ नामक कथाबाट 

ईनको साहहहययक यात्रा अरम्भ भएको माहनन्छ। स्िच्छन्दतािादी धाराको ईक्त कथाले बङ्गला 

साहहयय जगय मा हनकै हलचल हसजतना गरेको हथयो।  एक्काआस िषतको ईमेरमा ईनको पहहलो 

ईपन्यास हदवाराहत्रर काव्य प्रकाहशत भयो। ययसपहछ सन ् १९३६ मा पद ्मा नदीर माझी,  

पतुलुनाचेर आहतकथा प्रकाहशत भए। ईनले मोठ ३६ िटा ईपन्यास रचना गरेका भए तापहन 

ईहल्लहखत दइुिटा ईपन्यास सिातहधक चहचतत छन।् यी दइु ईपन्यासका तलुनामा ईनका जननी (सन ्

१९३५), सरीसपृ (सन ् १९३९), प्रहतहबम्ब (सन ् १९४०), सहरतली (प्रथम खण्ड सन ् १९४०, 

हद्रतीय खण्ड सन ्१९४१), ऄहहसंा (सन ्१९४१), चतषु्क ण (सन ्१९४२), हचह्न (सन ्१९४७), 

स्वाधीनतार स्वाद (सन ् १९५१), अर ग्य (सन ् १९५३) अहद ईहत चहचतत भएनन।्
३१
 कथाबाट 

साहहहययक यात्रा अरम्भ गने माहणकका प्रागैहतहाहसक (सन ् १९३७), हमहह ओ मोटा काहहनी 

(सन ् १९३८), समरुेर खाद (सन ् १९४३), छोट बकूलपरेुर यात्री (सन ् १९४९) अहद कथा 

सङ्रहहरू पहन प्रकाहशत छन।्
३२

 

स्िच्छन्दतािादी भािधाराबाट लेखन अरम्भ गरे तापहन हिज्ञानका छात्र भएको कारणले 

माहणक यथाथतिादप्रहत बढी अकहषतत हथए। कम्यहुनस्ट पाटीको सदस्य ह न ऄहघदहेख नै ईनी 

माक्सतिादबाट प्रभाहित हथए ऄहन अरु्लाइ माक्सतिादी मान्थे। तयकालीन भािाहभव्यहञ्जत 

बङ्गला साहहययबाट िाक्क भएका कारण ईनमा िस्तिुादी दृहष्टकोण ऄहधक प्रबल बनेर गएको 

माहनन्छ। यस हदशामा ऄरसर ह न ईनलाइ शरयचन्रको चररत्रहीन ईपन्यासले हिशेष प्रेरणा हदएको 

कुरा ईनले लेखकेर कथा नामक अयमितृान्तमा ईल्लेख गरेका छन।् मध्यमिगीय जीिनमा 

दहेखने कृहत्रमताबाट मकु्त श्रमजीिी समाजप्रहत हतनी अकहषतत हथए। पहचातम बङ्गालका 

ताराशङ्कर झै ँ पिूतबङ्गालमा ह केका माहणक अफ्नो ऄञ्चलको हनम्निगीय जनजीिनसँग 

हनकटबाट पररहचत हथए। ययहाँको जनजीिनमा पाआने सामाहजक संस्कार, धाहमतक ऄन्धहिश्वास, 

रूहढबहुढका हिरुि िैज्ञाहनक िस्तिुाद र यथाथतिादका मान्यता ऄनरुूप ऄङ्कन गने ध्येयमा ईनी 

                                                           
३०

 सभयेश भजुभदाय, ऩद्मा नदीय भाझी ऩरयलभनत ओ सौिम्म, ऩ.ृ १२ 
३१

 लशलशयिुभाय दास, सॊसद फाङ्रा साहित्मसङ्गी, ऩ.ृ १५९  
३२

 ऩूिाित ्  



 

१३० 

 

सर्ल बने। यसैकारण हशहशरकुमार दासले माहणक बन्दोपाध्यायलाइ बङ्गला साहहययमा रहकेा 

ऄजस्र भािकुताको व्यहतक्रमी दृहष्टभङ्गी राख्ने तथा हिहभन्न चररत्रका अचरणलाइ िैज्ञाहनक 

हिशे्लषण गने ईपन्यासकार मानेका छन।्
३३
   

ईनको लेखन कालािहधमा बङ्गला साहहययमा मनोहिशे्लषण गने फ्रायडीय पिहत जनहप्रय 

बनेको हथयो। र्लतः ईनले मध्यम एिम ् हनम्निगीय मानिजीिनको यौनहपपासाको यथाथतलाइ 

िस्तिुादी ढङ्गमा हचत्रण गरेका छन।् व्यहक्तगत आच्छा-ऄहनच्छाभन्दा माहथ नरनारीको जैि सिा 

एिम ् हतनको हिकारलाइ दहेजीिी माहनसको रूपमा अफ्ना कृहतमा ऄङ्कन गरेका छन।् 

रिीन्रनाथ, शरयचन्र, ताराशङ्कर प्रभहृि लेखकहरूले झै ँदाशतहनक प्रिणता र अदशत दृहष्टको साटो 

िासना हनरपेि सदुि हचत्रण ईनका रचनाको हिशेषता हो।
३४
    

पद् मा नदीर मा ी (पद् मा नदीको माझी) 

माहणक बन्दोपाध्यायलाइ प्रहसहिको हशखरमा पऱु्याईने कृहत पद ्मा नदीर माझी (सन ्

१९३६) हिहभन्न भाषामा ऄनहूदत ह नका साथै पहचातम बङ्गाल सरकारको सचूना एिम ् संस्कृहत 

मन्त्रालयको तत्त्िािधान र गौतम घोषको हनदशेनमा सन ्१९९१ मा चलहचत्र हनमातण गररएको छ।
३५
  

ततृीय परुुष दृहष्टहबन्दमुा लेहखएको पद ्मा नदीर माझीको कथािस्त ु सातिटा पररच्छेदमा 

संरहचत छ। सातौ ँपररच्छेद सबैभन्दा दीघत ऄहन बाँकी पररच्छेदहरू मध्ये दोस्रो मध्यम हकहसमको 

रहकेो छ। ‘बङ्गलादशेको दःुख’ ईपनामले पररहचत ‘रहस्यमयी, भयङ्करी पद ्मा नदीको तीरिती 

हनम्निगीय जालहारी, माझी र नाहिकहरूको सखु-दःुख, अनन्द-िेदना र जीिन सङ्घषतको जीिन्त 

रूप’
36
  पद ्मा नदीर माझीमा पाआन्छ। पद ्मा नदीको तटिती गाईँका खेताला, दहैनक श्रम र माछा 

मारेर जीहिका चलाईने ऄहशहित, संस्कृहतसँग ऄपररहचत हहन्द ूतथा मसुलमान सम्प्रदायका दररर 

माझीहरूको सामाहजक, अहथतक, मानहसक सङ्घषत, शोषण र सखुदःुख नै यस ईपन्यासको 

कथािस्त ुहो। 

प्रकृहत र माहनसको जीिनमा एकायमकता दखेाआएको यस कृहतमा पद ्मा नदी एईटा स्ितन्त्र र 

जीिन्त चररत्रको रूपमा ईपहस्थत छ। माझी जीिन र ऊत ु पररिततन सँगसँगै समाजमा अलोडन 

ईयपन्न गने पद ्मा नदी तथा नेपथ्यमा अहिभाति भआरहने मेजकतात (माहहलो माहलक), होसेन हमयाँ 
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ऄहन कहपला कथाका मलू पात्र ह न।् यस ईपन्यासले एकाहतर नदीमातकृ पिूतबङ्गाल 

(बङ्गलादशे) को रामीण माझीहरूको सखुदःुखका हिहभन्न रूपहरू ईयखनन ् गरेको छ  भने 

ऄकातहतर हतनीहरूको जीिन सङ्घषत, सपना, अकाङिा, रहस्य र स्िच्छन्दता ईद ्घाटन गरेको छ। 

माझीहरूको दःुसाध्य जीिनमा भाग्यहिधाता र संहारक बनेको पद ्मा नदीको चररत्र; मयनाद्रीपबारे 

माझीहरूको मनमा भएको भय, कल्पना र अशा;  होसेन हमयाँको कहियि, गनेसको गीत, 

कहपलाको छल र मस्काआ, कहपलाप्रहत कुबेरको ऄतपृ्त चाहना अहदले ईपन्यासमा स्िाभाहिकता र 

कौतहूलता हसजतना गरेको छ भने नदी अहश्रत हनम्निगीय माहनसको िैयहक्तक एिम ्सामाहजक 

जीिनको सजीिता याथाहथतक ढङ्गमा ईताररएको छ। नौकािाही हनम्निगीय माझीहरूको जीिनमा 

इश्वर, धमत, भाग्य, पजूा, भाकल जस्ता हिश्वास र कमतकाण्डरूपी परम्परा तथा चलन िा संस्कारले 

पारेको मध्ययगुीन सङ्कीणत हचन्तन स्पष्ट ह न्छ। 

हयनै िस्त ुतथा हिचारका केन्रको िररपरर ििृकार रूपमा मलू र प्रासङ्हगक कथानकहरू 

सरलरैहखक ढङ्गमा तहुनँदै अएका छन।् पद ्मा नदीको हिशालता, सनु्दरता, कल्याणकारी एिम ्

रौर चररत्र; कुबेर र गणेश जस्ता हनमखुा माझीहरूको शोहषत जीिन, कुबेरकी पयनी मालासँग 

मेजकतातको कहल्पत सम्बन्धबारे गाईँलेहरूको व्यङ्ग्य, सोनाखालीको मेला, मयनाद्रीपबाट दगुतहत 

भोगेर र्केको रास,ु ऄसोजको अँधीद्रारा हिपयतस्त गाईँ, गोपीको खटु्टामा चोट लाग्न,ु नौकाहिहीन 

बनेका कुबेर र गणेश माझी होसेन हमयाँको कामदार बनेर मयनाद्रीप ओहोरदोहोर गनुत, 

अहमनबाडीमा गोपीको हचहकयसा अरम्भ गनुत ऄहन कहपला र कुबेरले होटेलमा रात हबताईन,ु 

गोपीको हबह े बारे माला र कुबेरको हचन्ता, प्रीतम माझीको पैसाको घैटँो चोरी ह न,ु हनधतन रास ु

गोपीसँग हबह ेगनत दाआजो हदन तयार ह न;ु  अहमनदु्दी र रसलु अहदको नौकायात्रामै हबह ेगररहदने 

होसेन हमयाँको मायािी व्यहक्तयि, मयनाद्रीपमा एनायेत र िहसरका पयनीसँग ऄसामाहजक 

हक्रयाकलाप गररन;ु कुबेरको जीिनमा कहपलाको अगमन, ऄिगमन एिम ्पनुअतगमन; गोपीको 

ईपचारको हनहम्त माला रास ु र मेजकतातसँग अहमनबाडी जान;ु रासकुो प्रहतशोध तथा कुबेर र 

कहपलाको मयनाद्रीप पलायन जस्ता घटना-प्रसङ्गहरूले कथानक हनमातण भएको छ। 

पद ्मा नदीर माझी ईपन्यास अकारमा सानो भए तापहन सम्बहन्धत ऄञ्चलको अहथतक 

ऄभाि, ऄनाहार, रोग, शोषण, भ्रष्टाचार र ऄन्धहिश्वासको हठँगरुोमा जाहकएका हिपन्न रामीण 

समदुायको जीिनचयातको यथाथत प्रस्ततु गनत सर्ल बनेको छ। बह पात्रतायकु्त यस ईपन्यासमा पद ्मा 

नदीलाइ एईटा पात्रको रूपमा ईपहस्थत गराआको प्रतीत ह न्छ। एकाहतर हनम्निगीय माझीहरूको 

जीिनधारालाइ मेजकतात (माआलो माहलक) र होसेन हमयाँको खलतापणूत चररत्रले अलोडन ईयपन्न 
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गराएको छ भने ऄकातहतर अफ्नो हिशाल ििमा माछा मानुत बाहके नौका हखयाएर जीिन व्यतीत 

गने गररब, सरल एिम ् पररश्रमी रामीण समदुायको हनहम्त पद ्मा नदी बाल्य-यौिन र कहहले 

मातसृ्नेहको क्रीडाभहूम बनेकी छ।  

अयकुा दृहष्टले बालक, ििृ, यिुा, ऄधतबैसेँ स् त्रीपरुुष; व्यिसाय र ओहदाका दृहष्टले माहलक, 

रैती, पहुलस, चोर, माझी,  डाक्टर, कृषक अहद पात्रहरूको चररत्राङ्कन नै ईपन्यासको मलू 

ईपजीव्य बनेको छ। कथामा कुबेर, होसेन हमयाँ र कहपला केन्रीय पात्रका रूपमा तथा गणेश, माला 

र गोपी सहायक पात्रका रूपमा ईपहस्थत छन।् कुबेरको छोरा लखा र चन्डी, शीतलबाब,ु यगुी, 

रसलु, शम्भ ुऄहन बगा पहन सहायक पात्रका रूपमा रहकेा छन।् हयनीहरू मध्ये यगुीको भहूमका 

ईल्लेखनीय रहकेो छ। यसबाहके नेपथ्यचारी मेजकतात, रास ुर ईसको मामा प्रीतम, कहपलाकी पहत 

श्यामदास, अहमनदु्दी, नहसिन, गणेशकी पयनी,  मालाका माआती, अहमनबाडीका माझी र 

मयनाद्रीपिासीहरूको ईपहस्थहतले भररएको पद ्मा नदीर माझी बह पात्रीय ईपन्यास हो।  

गररब, भीरु, हनमखुा, कुबेर माझी र ईसको सङ्गी गणेशले हनम्निगीय चररत्रको प्रहतहनहधयि 

गरेका छन।् ती गाँसिासका हनहम्त भोक, हतखात र ऄसक्त शरीर हलएर ऄथक पररश्रम गने तथा 

धनन्जय जस्ता नौका माहलकहरूले ठगेको थाहा पाएर पहन हिरोध गनत नसक्ने हनरीह िगतका 

माहनसहरू ह न।् बाँच्नका हनहम्त हतनीहरू पररश्रमका साथै सानोहतनो चोरी गनत सक्छन ् तर 

शोषणका हिरुि लड्नको साटो माहलकसँग अयमसमपणत गने गछतन।् घरमा पयनी ह दँाह दँ ै पहन 

यौनेच्छा पहूततका हनहम्त परस् त्री गमन गनुत भाग्यले जरुाएको ऄिसर ठान्दछन।् मौका पाईँदा 

िेश्यागमन गने गणेश ऄहन ऄकातकी भआसकेकी सालीसँग पे्रम र यौनसम्बन्ध स्थाहपत गने कुबेरको 

चररत्रले हनम्निगीय भोगीहरूको स्िाभाहिक कामिहृि स्पष्ट ह न्छ। दया याचना गरेर, ऊण काढेर, 

दासता स्िीकारेर भए तापहन गाँसिास जटुाईने पात्रता नै ईनीहरूको स्िाभाहिक चररत्र बनेको छ। 

अफ्नै मामाको धन चोने ऄहन प्रहतशोधका हनहम्त कुबेरको घरमा खाली घैटँो राहखहदने रास,ु 

सतेुका होसेन हमयाकँो पकेटबाट झरेको पैसा लकुाईने कुबेर तथा लकुाएको पैसाको भाग माग्ने 

कुबेरकी छोरी गोपीको कतुततले हनम्निगीय माहनसहरूमा पाआने लोभी र ऄसत ् चररत्र ईद ्घाटन 

भएको छ। 

ईपन्यासमा होसेन हमयाँ सिातहधक नाटकीय र रहस्यमयी पात्र हो। हनधतनताको तल्लो स्तरबाट 

ईठेर धनी बनेको हमयाँले माझीहरूको जीिनमा हनकै प्रभाि पारेको छ। माझीहरूको घरमा पसेर 

दःुख-सखुको खबर हलइ खानपान िा हिश्राम गनत हघन नमान्ने, दःुखमा ऊण हदएर सघाईने, 

मयनाद्रीप बसाईने, गीत बनाईन र गाईन सक्ने होसेन हमयाँको चररत्रमा रोमाहन्टकता पहन झल्कन्छ। 
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अञ्चहलक जीिनको ददुतशा, अकाङ्िा र सपना प्रकाशमा ल्याईन यस चररत्रले हिशेष भहूमका 

हनिातह गरेको दहेखन्छ। माला र कहपलाले महझनी तथा गोपीले बाहलकाहरूको हक्रयाकलाप एिम ्

कष्टकर जीिनचयातहतर सङ्केत गरेका छन।् 

केतपुरु साहै् सानो र ऄभेक ठाईँ होआन। ययहाँदहेख अहमनबाडी, चरडाँगा, सोनाखाली, 

अकुरटाकुर, मयनाद्रीपसम्म हनयय अिागमन रहकेोले यसको पररहध हिस्ताररत देहखन्छ। 

भौगोहलक पररिेश तथा बन-जङ्गल, रूखपात, पशपुिी तथा ऊतचुक्र ऄनसुारको जलिाय ु

अहदको सकू्ष्म ढङ्गमा िणतन एिम ् हचत्रण नगररए तापहन मानिजीिनमा ऊतचुक्रको प्रभाि 

सम्बन्धी हचत्रणले पयातिरणलाइ जीिन्त तलु्याएको छ। माझीहरूका घर, गाईँ, समाज ऄहन पजूा-

पित, मेला, सभा र लोकाचारका साथै सामाहजक एिम ्प्राकृहतक पररिेश िा पयातिरण हनमातणमा 

माहणक बन्दोपाध्यायले यथेष्ट दिता दखेाएका छन।् ईपन्यासको पयातिरण मलूतः पद ्मा नदी 

केहन्रत छ। नदी अहश्रत माझी र जालहारीहरूको जीिनचयातमा पद ्मा नदीको महत्त्िपणूत भहूमका 

रहकेो छ। यसैको ििमा आहलस माछा पक्रने मौसम र िषातकालीन बाढ एकैचोहट अईँछ। नदीको 

पानीले गाईँ, खेत र चईरमा पसेर हबगार गछत। माझीहरूको जीिनमा पद ्मा नदी एकैसाथ कल्याणी 

र दःुखदाहयनी बनेकी छ। िषात लाग्न ऄहघ चल्ने कालिैशाखीको पहन गहहरो प्रभाि माझी समाज र 

जीिनमा परेको दहेखन्छ। यसरी प्रकृहत ऄहन मानि जीिनमाझको यो सङ्घषत ऄहिहच्छन्न सम्बन्ध, 

एकायमकता र प्रभािलाइ खबैु दिताका साथ ईपन्यासमा ईताररएको पाआन्छ। 

पद ्मा नदीर माझी पिूतबङ्गीय जनजीिनको औपन्याहसक कृहत हो। यसको िणतन, हचत्रण र 

संिादमा समेत अञ्चहलक बोली एिम ्ईच्चारण पिहतको प्रयोग पाआन्छ।  यस ईपन्यासको घटना 

प्रसङ्ग, पयातिरण, िेत्रीय हििरण, गाईँको चौहद्दीहभत्रको िस्तजुगत ् र िस्तभुाि अहदको िणतन 

एिम ् हचत्रणमा प्रयकु्त ईपमा, प्रतीक, रूपक अहद ऄलङ्कार तथा पिूतबङ्गालको ढाका, 

मयमनहसंह, नोयाखाली र चटगाईँ िेत्रमा प्रचहलत भाहषकाको प्रयोग भएको कुरो मजमुदारले पहन 

ईल्लेख गरेका छन।् 
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४.२.३ सतीनाथ भादुड्ी र उनको ढोडँाइ चररत मानस 

सतीनाथ भादडुी बङ्गला ईपन्यास जगत ् का शे्रष्ठ ईपन्यासकार माहनन्छन ्। ईनको जन्म सन ्

१९०६ को २७ सेप्टेम्बरका हदन हबहारको पहूणतया हजल्लामा भएको हथयो। हपता आन्रभषूण भादडुी 

ऄहन माता राजबालाका अठजना सन्तान मध्ये ईनी छैटौ ँसन्तान हथए।
३८
  

ईनी सानैदहेख एकाकी र ऄन्तमुतखी चररत्रका हथए। अयममग्नता ईनको हिशेष हप्रयिहृि 

रहकेो ह नाले ईनी मेधािी छात्र हथए ऄहन शे्रणीमा सदिै प्रथम ह न्थे। हशिक तरुन्तलाल झाले 

ईनलाइ ‘क्लासकी रोशनी’ भनेर डाक्थे। सन ् १९२४ मा स्कुलको हशिा परुा गरी हडहभसनल 

स्कलरहसप  पाएका भादडुीले सन ्१९२८ मा पटना साआन्स कलेजबाट ऄथतनीहतमा ऄनसतसहहत 

स्नातक गरी सन ् १९३० मा एम ए पहन गरे। यसपहछ काननु पढेर िकालती अरम्भ गदातगद ै

गाँधीिादी हिचारधाराबाट प्रभाहित बनी स्ितन्त्रता अन्दोलनमा होहमए। र्लस्िरूप सन ्१९४० 

दहेख ४२ सम्म ऄहन पनुः १९४४ मा काराबन्दी बनेका हथए। कारािासकै बेला ऄगस्ट 

अन्दोलनमा अधाररत ईनको पहहलो ईपन्यास जागरीका हनहम्त ईनी पहहलो रिीन्र परुस्कारद्रारा 

सम्माहनत भए।
३९

 

सन ्१९४८ मा कङ्रेस दल ययागेर कङ्रेस सोहसयहलस्ट दलसँग जोहडए तापहन ययसमा धेरै 

हदन हटकेनन।् ययसपहछ राजनीहतक हक्रयाकलापबाट पणूततः तटस्थ रह।े हिश् िसाहहययदहेख हलएर 

राजनीहत, नतृत्त्ि, हिज्ञान, सङ्गीत, भास्कयत र ईद्यानहिज्ञानका पसु्तक पढेर ईनी एकप्रकारको 

आन्साआक्लोहपहडया झै ँभएको कुरा गौरी रायले सतीनाथ काका हनबन्धमा लेखेका छन।् जनसेिा र 

राजनीहत अहदमा मग्न रहने सतीनाथ साथीहरूसँग गर्सर्मा मग्न रहदँा ऄचानक ईठेर रू्लको 

बोट स्याहानत पगु्थे। चराहरूको बोली सनेुर पोहोर यो चरो कुन हदन अएको हथयो सो बताईँथे। 

यसप्रकार ईनी हिद्रान र पररिेशपे्रमी पहन ह नाले ईनका कृहतहरूमा ईर राजनैहतक अशय पाआदँनै।
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सन ्१९६४) शीषतक कथा सङ्कलन एिम ्सत्यभ्रमण काहिनी (सन ्१९५१) नामक हनयात्रा पहन 

प्रकाहशत भएका छन।्
४१

 

भादडुीको साहहययमा स्िाधीनता पिूतकालीन भारतको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक, 

शैहिक पररदृश्यको यथाथत हचत्रण पाआन्छ। अरु् जन्मेको पररिेश, सामाहजक, राजनीहतक, संस्कार, 

संस्कृहतगत मानहसक प्रिहृि र पररिततनको स्िरूपलाइ ईनले अफ्ना रचनाहरूमा यथाथतिादी 

ढङ्गमा ईतारेका छन।् हशहशरकुमार दासका शब्दमा सकू्ष्म एिम ्गहहरो ऄनभुहूत, चररत्राङ्कनको 

गम्भीरता, मानहसक हिशे्लषण, मानि जीिनप्रहतको ऄन्तदृतहष्ट र तीक्ष्ण संिेदनशीलता  अहदले 

ईनको रचनालाइ  हिहशष्टता प्रदान गरेको देहखन्छ। 
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ढोडँाइ चररत मानस  

ढ ाँडाआ चररत मानस सितप्रथम दशे नामक साप्ताहहक पहत्रकामा  सन ्१९४९ र सन ् १९५१ 

मा दइु चरणमा धारािाहहक रूपमा प्रकाहशत भएको हथयो। तलुसीदासकृत राम चररत मानसबाट 

पे्रररत यस ईपन्यासको कथािस्त ु रामायणको जस्तै प्रथम चरणमा अहदकाण्ड, बाल्यकाण्ड, 

पञ्चायेत काण्ड, राहमयाकाण्ड ऄहन हद्रतीय चरणमा साहगयाकाण्ड, लङ्काकाण्ड, हताशाकाण्ड 

गरी मोठ सातकाण्डमा पणूत गररएको छ। प्रययेक काण्डका पात्र, घटना, हििरण, िणतन अहदलाइ 

हिहभन्न पररच्छेदमा हनम्नप्रकारले संरहचत गररएको छ : 

प्रथमचरण 

१. आहदकाण्ड् - (क) हजराहनयार हििरण (हजराहनयाको हििरण), (ख) तायमाटुहलर 

काहहनी (तायमाटोलको कथा), (ग) तायमाटुहलर माहायम्य िणतन (तायमाटोलको महानता िणतन), 

(घ) धाङडटुहलर िणतन (धाङडटोलको िणतन), (ङ) गुँगे बाबार अहदकथा (गुँगे बाबाको 

अहदकथा)। 

२. बालकाण्ड् - (क) ढोडँाआयेर जन्म (ढोडँाआको जन्म), (ख) बधूनीर िैधव्य ओ 

पनुहितिाह (बधुनीको िैधव्य र पनुहितिाह), (ग) िह्ललाभेर ईपाख्यान (िह्ल प्राहप्तको ईपाख्यान), 

(घ) ढोडँाआयेर मायेर सन्तान िायसल्येर हििरण (ढोडँाआकी अमाको िायसल्य हििरण), (ङ) 

रेिनगनुीर कृपाय ढोडँाआयेर पनुजीिन लाभ (रेिनगनुीको कृपाबाट ढोडँाआको पनुजीिन प्राहप्त), (च) 
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गरुुहशष्य संिाद, (छ) गानही बाबार अहभभाति ओ माहायम्य िणतन ्(गाँधीबाबाको अहिभाति ऄहन 

महानताको िणतन), (ज) झोटाहा ईिार (महहलाहरूको ईिार), (झ) तायमा धाङड संिाद,  (ञ) 

सामयुरेर भयसनात (सामयेुरको भयसनात)। 

३. पञ्चायेतकाण्ड् - (क) दहुखयार मायेर खेद (दहुखयाकी अमाको पचातताप), (ख) 

ढोडँाआयेर यिु घोषणा (ढोडँाआद्रारा यिु घोषणा), (ग) महतो नायेब अहदर गोप्यकुरा (गाईँ 

महुखयाको मन्थन), (घ) दहुखयार मार हिलाप ओ प्राथतना (दहुखयाकी अमाको हिलाप र प्राथतना), 

(ङ) बाबा ओ ढोडँाआयेर ऄहग्नपरीिा (बाबा र ढोडँाआको ऄहग्नपरीिा), (च) पहुलसेर नामे ढोडँाआयेर 

पापिय (पहुलसको नाममा ढोडँाआको पापिय), (छ) ढोडँाय भके्तर मयातदा िहृि (ढोडँाआ भक्तको 

मयातदा िहृि), (ज) तहन्त्रमाछहत्रदरे यज्ञोपिीत रहण (तहन्त्रमा ित्रीको जन ैरहण ऄथिा व्रतबन्ध), 

(झ) ढोडँाआदासेर नतून जीहिका (ढोडँाआदासको नयाँ जीहिका), (ञ) सामयेुर सन्दशतने (सामयेुरको 

हरेहिचार),  (ट) रू्लझररयार खेद ओ शापमहुक्तर जन्य प्राथतना (रु्लझररयाको पचातताप प्रकट र 

श्रापबाट महुक्तका हनहम्त प्राथतना)। 

४. राहमयाकाण्ड् - (क) तायमानीर धानकाटनीर राज्ये यात्रा (तायमा महहलाहरू धान 

काट्ने स्थानतर्त  प्रस्थान), (ख) धान्यिेते्र राहमयार दशतन लाभ (धान काट्ने ठाईँमा राहमयासँग 

भेट), (ग) राहमयार मातार दहेान्त (राहमयाकी अमाको दहेान्त), (घ) पहचातम हदहग्िजयेर पर 

धानकाटनीर दलेर प्रययािततन (पहचातम हदहग्िजयपहछ धान काट्ने दलको घर र्कातआ), (ङ) दलुदलु 

घोडार ईयसिे राहमयार योगदान (दलुदलु घोडाको ईयसिमा राहमयाको सहभाहगता, (च) ढोडँाआयेर 

नागपाशे बन्धन (ढोडँाआको हबहकेो कुराकानी), (छ) रेिनगनुीर ढोडँाआके िराभय दान (रेिनगनुीद्रारा 

ढोडँाआलाइ ऄभयदान), (ज) कुक्कुरमेघ यजे्ञर ऄप्रययाहशत र्ललाभ (कुकुरमेघ यज्ञको 

ऄप्रययाहशत र्लप्राहप्त), (झ) महतोहगन्नीर समाजशासन (महतोकी पयनीको समाजशासन), (ञ) 

बाबार हनकट ढोडँाआयेर िर प्राथतना (बाबा सम्मखु ढोडँाआद्रारा हबह ेसम्बन्धी प्राथतना), (ट) ढोडँाआयेर 

हििाहरे अयोजन (ढोडँाआको हबहकेो तयारी), (ठ) ढोडँाआ राहमयार हििाह ऄनषु्ठान, (ड) 

धाङडटुहलर ऄहभसम्पात (धाङडटोलप्रहत श्राप), (ढ) ढोडँाआयेर हनकट महतोर अिेदन (ढोडँाआ 

समि महतोको अिेदन), (ण) गुँगे बाबार ऄन्तधातन (गुँगे बाबाको ऄन्तरध्यान), (त) गानही 

बाबार हभन्न महूततते पनुराहिभाति (ऄकै महूततमा गाँधीबाबाको पनुराहिभाति), (थ) ढोडँाआयेर 

अयमदशतन (ढोडँाआको अयमहचन्तन), (द) महतोर हिलाप (महतोको हिलाप), (ध) तायमाटुहलते 

डाकहपयनेर दौयय (तायमाटोलमा ह लाकीको खबर), (न) तेरहाँ हतरसार द्रन्द्र (हकररया सम्बन्धी 

द्रन्द्र), (प) तेरहाँ यजे्ञर कूलपहतर ह्ली हनरह (तेह् हदने यज्ञ अयोजकको स् त्रीदण्ड), (र्) 

ऄहग्नपरीिा।  
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हद्वतीय चरण 

१. साहगयाकाण्ड् - (क) ढोडँाआयेर जहम ओ जातेर राज्ये अगमन (जहमन र जातपातको 

राज्यमा ढोडँाआको अगमन), (ख) हिल्टा अहदर सहहत कथोपकथन (हिल्टा अहदसँग बातचीत), 

(ग) मोसम्मतेर खेद (मोसम्मतको खेद), (घ) साहगयार हनकट नतून शाह्ल हशिा (साहगयाको छेई 

नयाँ शाह्लहशिा), (ङ) भसू्िामीर यशोकीततन (भसू्िामीदको यशोकीततन),  (च) हगधरेर ईपरि 

(हगधरको ईपरि),  (छ) जहम-जाहतर राज्ये शहनर दृहष्ट (जहमन र जातको राज्यमा शहनको दृहष्ट), 

(ज) मधिुनेर शाहन्तभङ्ग (मधिुनको शाहन्तभङ्ग), (झ) बाबसुाहबेेर कटक सञ्चारण 

(बाबसुाहबेको कटक सञ्चारण), (ञ) ढोडँाआयेर ऄमतृ र्ल लाभ (ढोडँाआलाइ ऄमतृ र्लप्राहप्त) 

(ट) कोयेरीदरे धमातहधकरने गमन (कोयेरीहरू धमातहधकार हनहम्त प्रस्थान), (ठ) हगधरेर सहहत 

बाबसुाहबेेर हमताहल (हगधरसँग बाबसुाहबेको हमलाप), (ड) कोयेरी टौलार ईद्योग (कोयेरी टोलको 

तखतर), (ढ) ढोडँाआयेर समुन्त्रणा प्रदान (ढोडँाआद्रारा सपुरामशत प्रदान), (ण) धररत्रीदिेीर कोप 

(धरतीमाताको क्रोध), (त) साहगया ढोडँाआ संिाद, (थ) साहगयार जाग्ना (साहगयाको जागहृत), (द) 

पाप ियेर ईपाय कथन (पाप नाश गने ईपाय कथन), (ध) मोसम्मतेर ऄहभशाप (मोसम्मतको 

श्राप),  (न) साहगयार ऄन्तधातन (साहगयाको ऄन्तरध्यान)। 

२. लङ्काकाण्ड् - (क) कोयेरीदरे हनराभङ्ग (कोयेरीहरूको हनराभङ्ग), (ख) ऄभीष्ट 

परुने बाबसुाहबेेर ईल्लास (ऄभीष्ट पणूत भएकोले बाबसुाहबेको ईल्लास), (ग) रामराज्य 

अनयानाथे यज्ञ (रामराज्य ल्याईनका हनहम्त यज्ञ), (घ) लाडलीबाबरु चरू लाभ (लाडलीबाबलुाइ 

गौचरन प्राहप्त), (ङ) अच्महभत दिैिाणी हईन (ऄचहम्भत दिैिाणी ह न)ु, (च) रहसद प्राथतनाय 

हिपहि (रहसद मागेकोमा हिपहि), (छ) िहलन्टयेरेर पतन (भोलेहन्टयरहरूको पतन), (ज) 

िहलन्टयेरेर पनुरुयथान (भोलेहन्टयरहरूको पनुरुयथान), (झ) भहूम ऄहधकाररर तपस्याय हिघ्न (भहूम 

ऄहधकारीको तपस्यामा हिघ्न), (ञ) बाबसुाहबेेर ऄिय तणुीर लाभ (बाबसुाहबेलाइ परम सन्तुहष्ट 

प्राप्त), (ट) सहतयाहगरार ईयसि (सययारहको ईयसि), (ठ) हाहकम रायबार (हाहकमको राय), (ड) 

जहम जाहतर राज्ये खबरेर दौरायम्य (जहमन र जातको राज्यमा समाचारको थपु्रो), (ढ) हदव्यदृहष्ट 

प्राहप्त, (ण) हिषकन्धार ऄङ्गीकार (हिषकन्धाको ऄङ्गीकार), (त) हततहल कूहठ दहन 

(रेशमकीराको घर दहन), (त) ढोडँाआयेर अजाद दस्ताय प्रिेश (ढोडँाआको स्िाधीनता सङ्राम 

दलमा प्रिेश), (थ) स्िगेर सोपानेर सन्धानलाभ (स्िगतको सोपान प्राहप्त), (द) क्राहन्तदले ढोडँाआयेर 

नतून नामकरण (क्राहन्तकारी दलमा ढोडँाआको नयाँ नामकरण)। 
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३. िताशाकाण्ड्- (क) साहगयार पनुराहिभाति (साहगयाको पनुराहिभाति), (ख) 

रामायणजीर िोभ ओ अशा (रामायणजीको ऄसन्तहुष्ट र अशा), (ग) दिैानरुह े एन्टहनर 

सािायलाभ (दिैको ऄनरुहद्रारा एन्टनीसँग भेट), (घ) हताशार राज्ये नतून नागपाश (हताशाको 

राज्यमा नि नागपाश), (ङ) रृदय ऄन्िेषणनेर र्ल (रृदय ऄन्िेषणको र्ल), (च) स्िणतसीता। 

सतीनाथले अफ्नो डायरीमा लेखे ऄनसुार ईिर हबहारको पहूणतया हजल्लामा पने तायमाटुली 

गाईँमा ढोडँाआ नामक व्यहक्तलाइ ऄययन्त नहजकबाट दखेेका र हचनेका हथए। कहहले ईसलाइ हभख 

माग्द ैगरेको, कहहले घर छाईँद ैगरेको, कहहले गोरुगाडी हाँकेको दखेेका हथए। सतीनाथले हचनेका 

ढोडँाआ हनरिर, धतूत, मखूत हकहसमका ऄहन जहटल प्रश् नको सरल समाधान गनत पारङ्गत हथयो। 

स्ियम ्ऄन्याय गरे पहन ऄन्यायको हिरुि खडा ह न सदिै तयपर रहन्थ्यो, स्िाथी भए तापहन एईटा 

पशकुा लाहग पहन ज्यान हदन तयार ह न्थ्यो। ढोडँाआलाइ अधहुनक यगुको राम बनाएर प्रस्ततु गनतको 

हनहम्त सतीनाथले गाईँबस्तीका कृहषजीिी माहनसहरूको चाररहत्रक गणु, दोष, धमतपरायणता र 

ऄहधकारबारे अजतन गनत थालेको ज्ञान तथा पररिततनको हदशा देखाईनका हनहम्त ढोडँाआको 

चररत्रमा धेरै नै पररिततन गनुत परेको पहन जनाएका छन।्
४३
   

ततृीय परुुष दृहष्टहबन्दमुा रहचत ढ ाँडाआ चररत मानस सन ्१९१५ दहेख सन ्१९४५ सम्मको 

हबहारको पहूणतया हजल्ला ऄन्तगतत पने हजराहनयामा दरभङ्गाबाट गएर बसोिास गने माहनसहरूको 

सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक जीिनको दपतण बनेको छ। ईपन्यासका नायक ढोडँाआलाइ 

महाकाहव्यक रामको अधहुनक रूपमा ऄहघ सारेर ईसको जीिनयात्रासँगै अञ्चहलक जीिनको 

ईद ्घाटन गररएको छ। गोपाल हलदारको ईहक्तलाइ ईितृ गद ै महीतोष हिश्वास लेख्छन-् 

‘ईपन्यासको हिषयिस्त,ु कथा, हजराहनयाको जीिनचयातको हििरण, ऄञ्चलहिशेषको 

स्िादगन्धयकु्त भाषा ऄथातत ् ईपन्यासको कथा, चररत्र एिम ्अञ्चहलक पररिेशको ऄहिहच्छन्न 

एकायमकताले यसलाइ अञ्चहलक बनाएको छ।’
44
  सन ् १९१२ दहेख  सन ् १९४५ सम्मको 

कालािहध ऄन्तगतत ईहल्लहखत ऄञ्चलको जीिनचयात, प्रकृहतसँगको घहनष्ठता तथा लोकाचार; 

रीहतहथहत, अचरण, िाहग्िहध प्रभहृिको ज्ञानद्रारा अञ्चहलक सयय जीिन्त भएको छ। 
45

 

यस ईपन्यासको कथानकको केन्रमा नायक ढोडँाआ तथा ईसका िररपरर तयकालीन हबहारको 

पहूणतया ऄन्तगतत पने गाईँ, ययहाँका हनिासीहरूको जीिन र जीहिका; सामाहजकता, सामन्ती 

                                                           
४३
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व्यिस्था, राजनीहत, शोषण, रीहतहथहत, धमत, िाहग्िहध, ऄन्धहिश्वास, प्रहतरोध, मानहसक ईद्रलेन, 

हनराशा र गाँधीिादी अन्दोलनको प्रभािको सहज एिम ्पारदशी हचत्रण पाआन्छ।   

रामायणको संरचनामा अधाररत यस ईपन्यासको कथािस्तकुो गठनरीहत िैहचत्र्यपणूत 

दहेखन्छ। राम चररत मानसमा जीणातरण्य नामले ईल्लेहखत हजराहनया सहर ऄहन यसका िररपरर 

रहकेो तायमाटुलीका तायमा, धाङ्डटुलीका धाङड जाहत र ईनीहरूका जीहिका, रीहतहथहत, धमत, 

हिश्वास तथा हभखारी गुँगे बाबाको कथाबाट ईपन्यासको कथानक अरम्भ भएको छ। तायमा 

कुलमा जन्मेका ढोडँाआका हपताको मयृयपुहछ अमा बधुनुीले बाबलुालसँग पनुहितिाह गछे ऄहन 

ढोडँाआ गुँगे बाबाकोमा अहश्रत ह नपगु्छ। ईसले जीहिकाका हनहम्त गनुतपरेको सङ्घषत,  

गानहीबाबाको रूपमा महायमा गाँधीको ईदय, सम्प्रदायको हनयम हिरुि धाङडहरूसँग हमहसएर 

सडक बनाईने काम गदात ढोडँाआ र गुँगेबाबाले सहनपुरेको ऄन्याय, समाजमा ईसको मयातदा स्थापन, 

हजराहनयाका तायमानीहरू धान्यप्रदशेमा धान काट्न प्रस्थान, राहमयाकी अमासँग भेट, गुँगे 

बाबाको पैसाले पहश् चमा केटी रहमयासँग हबह े ऄहन सामयेुर र पञ्चेहरूका जालझेलद्रारा हबह े

हिच्छेदसम्म पगेुको छ। यसप्रकार प्रथम चरणको कथािस्तु सरल रैहखक ढङ्गमा ऄहघ बढेको 

पाआन्छ।  

  दोस्रो चरणमा ढोडँाआको मनोजगतमा सञ्चरण गरेर कथकले ििृाकार रूपमा कथा ऄहघ 

बढाएको दहेखन्छ।  हजराहनयाबाट ईच्छेद भएपहछ कृहषप्रधान हिष्कन्धामा ईसको प्रिेश ह न्छ।  

ययहाँ साहगयाको घरमा अश्रय र प्रेम पाईँछ; बाबसुाहबे र ईसको गाँधीिादी छोरो लाडलीबाब,ु 

हगधरमन्डल अहद सामन्तहरूबारे जानकारी पाईँछ; गाधँीका तथाकहथत हशष्यहरूद्रारा 

हिष्कन्धाका कोयेरी र सौतँालहरूको शोषण, मोसम्मतकी छोरी साहगयासँग चमुौना गरेर जमीन 

हडपन चाहने हगधर मन्डलको जालझेल थाहा पाईँछ, ‘ओ रे हिदहेशया’ नाचगान गने टोलीसँग 

साहगया प्रस्थान गछे;  सन ्१९३४ मा भयानक भकूम्प अईँछ, मोसम्मतलाइ डायनी ठहर गररन्छ, 

सययारहको अन्दोलन र गाँधीिादी भोलेहन्टयरबारे र लाडलीबाबकुो यथाथत थाहा पाईँछ; 

अजाददस्तासँग हिष्कन्धा ययाग गरेपहछ एन्टनीसँग भेट भएपहछ जीिनबाट हताश भइ जेल 

प्रस्थान गछत। हयनै हिहभन्न प्रसङ्ग, घटना, द्रन्द्र अहद सानाठुला घटना, प्रसङ्ग, हक्रयाकलापका 

साथ कथानक कहहले रैहखक एिम ् कहहले ििृाकार रूपमा बहुनँदै हिकास भएको छ। यसरी 

ढोडँाआको जीिनका घटना, मनस्ताप र पररिततनद्रारा पहूणतयाको अञ्चहलक जीिनधारा र ययहाँको 

यथाथतलाइ सहानभुहूत, पे्रम र मानितािादी दृहष्टकोणका साथ प्रस्ततु गररएको छ। 
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ईपन्यासको प्रारम्भमा हहन्द ूधमत तथा संस्काररस्त तायमाहरूका पखुात ताँत बनु्ने भए तापहन 

ऄचेल खेत मजदरुी गरेर ऄथिा ऄकातको घरमा काम गरेर जीहिका अजतन गने गछतन।् तायमा केटी 

एिम ्महहलाहरू िषतमा एकपल्ट (हिशेषगरी छठपजूाको बेलामा) मात्र नहुाईने गछतन।् हसँगारपटार 

मनपराईनेहरू भने महहनामा एकपल्ट नहुाईने गछतन।् धानकटनीमा जाँदा महहलाहरूले स्ितन्त्रता 

ईपभोग गने गरेको पहन थाहा पाआन्छ। ईसरी नै हक्रस्तान धमातिलम्बी धाङड, हहन्द ू कोयेरी, 

राजपतुहरूको पररचय तथा ईनीहरूको जातपात, धमत, कमत, हिश्वासद्रारा अक्रान्त हिहटसकालीन 

भारतेली समाजको हचत्र ईपन्यासमा हचहत्रत छ। 

ढ ाँडाआ चररत मानस चररत्रप्रधान ईपन्यास हो। ईपन्यासकारले मलूपात्र ढोडँाआको जन्म, 

बाल्यािस्था, यौिनािस्था र ईिर यौिनािस्थासम्म ईसले भोगेको जीिनचयात प्रस्ततु गने क्रममा 

सम्बहन्धत राम्य ऄञ्चलको समर चररत्र ईद ्घाटन गरेका छन।् ईनीहरूको हचन्तनधारा, अस्था र 

अचार-हिचारका अधारमा तायमाटोलको अहदम जीिनचयातमाहथ प्रकाश पाररएको छ। मलूपात्र 

ढोडँाआको चररत्रमा अएको पररिततन र हिकासद्रारा अहदम गोष्ठीको जीिन शैलीमा अईन थालेको 

पररिततनको सङ्केत यस ईपन्यासमा पाआन्छ। गाईँ, समाज र सम्प्रदायको सामाहजक-अहथतक, 

राजनैहतक पररिेश तथा पररहस्थहतले हिहभन्न व्यहक्तहरूका जीिन र चररत्रलाइ कसरी प्रभाहित 

तलु्याईँछ भन्ने कुरा पहन ढोडँाआको जीिन कथाबाट स्पष्ट ह न्छ।  

यस ईपन्यासमा हजराहनयाको तायमाटोल र धाङ्डटोल ऄहन हिष्कन्धाको कोयेरीटोल र 

सौंतालटोल गरी चारिटा गाईँका माहनसहरूका जीिनचयात प्रस्ततु गररएको छ। ईनीहरूको 

जीिनमा ऄहभन्न ऄङ्गका रूपमा गाँहसएका दिेीदिेता, गोसँाआ, हसररदास बाबा, हचथररया पीर, 

साधसुन्त, रामायण, पजूा, बहल, मोहरतममा खेहलने मातम, दलुदलुघोडाको मेला, पञ्चायत सभा, 

जनै धारण, भतूपे्रत, चडेुल अहद हिश्वास, संस्कार, चालचलन अहदले ऄहशहित, अहदम र राम्य 

जीिनको स्िरूप ईद ्घाटन गररएको छ। हिहभन्न घटना र  कायतकारण शङ्ृखलामा सशरीर ऄहन 

नेपथ्य िा पाश्वत चररत्रका रूपमा ईपहस्थत ह ने रहबया, लङ्गडा चथुरी, भपूलाल सोनार, आसरा, 

ननूलाल, नोखे बेलदार, अकल,ू बडका बधु,ु चनचडू झा र हिहभन्न बेनामी नरनारी, बालििृ 

अहदले गोष्ठी िा सम्प्रदायको प्रहतहनहधयि गरेका छन।्  ढोडँाआको हपता, गुँगेबाबा, झाँक्री रेबनगनुी,  

धाङडटोलका एतोयारी, शहनचरा, हबरसा, शकु्रा अहद हहतैषी पात्रहरू तथा तायमाटुलीका धनयुा 

महतो, रहतया छहडदार, हेपँोतेतर नायेब,  बाबलुाल चपरासी, सामयेुर अहद प्रहतद्रन्द्री पात्रहरूद्रारा 

गोष्ठीजीिन, राम्यजीिन ऄङ्कन गररएको छ। हमहसरजी, ऄहनरुि मोक्तार, हिजनबाब,ु मास्टरबाब,ु 

गान्हीबाबा (गाँधी), पहुलस, दरोगा अहद परदशेी जस्ता पात्रहरू गाईँले जीिनलाइ प्रभाहित गने 



 

१४१ 

 

तत्त्िका रूपमा संयोहजत भएका छन।् मखु्यपात्र ढोडँाआको जीिन हदशा पररिततन गराईने बधुनी, 

राहमया, साहगया र ईसकी अमा मोसम्मत, महतोपयनी, महतोपतु्री रु्लझररया, राहमयाकी अमा 

रामहपयारी तथा नेपथ्यचारी रहबयाकी पयनी, शहनचराकी पयनी, धाङ्ड र तायमा केटीहरूले पहन 

तायमा ऄहन धाङड सम्प्रदाय हिशेषका नारी जीिनको प्रहतहनहधयि गरेका छन।्  

दोस्रो चरणको कथामा कृहष अधाररत गाईँले समाजको सामाहजक र राजनैहतक स्िरूप 

हचनाईन हिष्कन्धा हनिासी राजपतुहरू ऄहन ईनीहरूका ऄहधयार कोयेरी, सौतँाल नरनारी, 

बालकबाहलका, ििृििृा बाहके हगधर मन्डल, बाबसुाहबे बच्चन हसंह र ईसका दइु पतु्र 

ऄनोखीबाब ु र लाडलीबाब,ु िहकल हरगोपालबाब,ु हिल्टा, गोमस्ता, िहलहन्टयर नामले हचहह्नत 

महायमा गाँधीका चेलाहरू, बडुादादा, गाईँको चौहकदार लचयुा हाहड, नेपथ्यचारी कानोया मसुहर 

अहद पात्रहरू ईपहस्थत गराआएको छ। कृहषप्रधान हिष्कन्धाको कोयरीटोलमा जमीन्दार, तथाकहथत 

गाँधीिादी नेता र भोलेहन्टयरहरूले चलाएको शोषण तथा ठगाआबाट पहन तयकालीन भारतिषतमा 

नागर जीिनदहेख टाढा गाईँबस्ती र ऄञ्चलमा समेत व्याप्त भ्रष्टाचार र ऄनाचार ईद ्घाटन भएको 

छ। तायमाटोल, धाङडटोल र हिष्कन्धाका गाईँलेहरूको कष्टप्रद जीिन सङ्घषतमा हिजय प्राप्त गरेर 

सहज जीिन यापन गने िहृिको दशतन पाआन्छ। सामाहजक हनयम, रीहतहथहत, हिश् िास ऄहन 

शोषणको बोझले हथहचए तापहन स्ितन्त्र जीिन हबताईने आच्छा, अकाङ्िा र ऄद ्भतु साहहसकता 

ईनीहरूको चररत्रबाट प्रस्रु्हटत भएको छ। 

अञ्चहलक जीिन प्रकाश पानत हतेु ईपन्यासकारले अिश्यकतानसुार भ-ृप्राकृहतक 

हिशेषताहरूको हचत्रण पहन गरेका छन।् कोशी नदीका हतरमा रहकेो बलौटे हजराहनया, तायमाटोल, 

धाङडटोल ऄहन कृहषप्रधान हिष्कन्धाको प्राकृहतक पररिेश तथा ययहाँको हािापानी, माटो, ििृ-

लता, कन्दमलू, जङ्गल, पशपुिी अहदको प्रसङ्ग यथास्थान ईल्लेख भएको छ। ईपन्यासकारले 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको पररिेशगत समस्या र हिशेषता एिम ्रामीण जीिनमा ययसको प्रभािपातको 

ईल्लेख गरी प्रकृहत तथा मानि जीिन माझको ऄहिच्छेद्य सम्बन्धमाहथ पहन प्रकाश पारेका छन।् 

यस ईपन्यासमा बालिुा भररएको हजराहनया बजार ऄहन िररपररका जङ्गलमा पाआने बयर, 

बाँस, हसमल, जमनुा, कदम अहद ििृ एिम ् कन्दमलूहरूको ईल्लेख पाआन्छ। ययहाँ कहतपय 

सागपात, र्लरू्ल र ऄन्न जातीय कृहषको र्सल नह ने ह नाले ययहाँका हनधतन तायमाहरू 

बाबसूाहबेहरूका घरद्रारमा काम गनुतबाहके मौसम ऄनरुूप कुिा खन्ने, हसमलको भिुा हटप्ने, 

छेईछाईका ऄन्य गाईँमा गएर धानकाट्ने काम गछतन ्भने धाङडहरू ऄङ्रेज पादरी एिम ्ऄन्यान्य 

साहबेहरूका घरमा माली, ऄदतली, कारखानामा मजदरुी बाहके बाटो खन्ने अहद काम गरेर 
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पेटपालो गछतन।् हिषकन्धा कृहषप्रधान ठाईँ भएकाले ययहाँका राजपतु, कोयेरी र सौतँालहरू सतुी, 

धान, मकै अहदका खेती गछतन।् 

ल,ू औलेज्िरो, बाढ र शीत अहदको प्रकोपको ईल्लेखद्रारा ययहाँको जलिायगुत हिशेषता 

थाहा लाग्दछ। यदाकदा मोटरकार र अकाशमा हािाजहाज दखे्ने गाईँको यातायातको साधन 

गोरुगाडी भएको तथा ययहाँको समाज हशिा, सभ्यता र अधहुनकताबाट कोसौ ँ टाढा रहकेो 

बहुझन्छ। ययहाँका औरतहरूले महहनामा एकपल्ट नहुाईने गनुत, स्िच्छ िह्ल धारण गरेका माहनस 

दखेी कुकुर भकु्न ुर केटाकेटी लकु्ने गनुत, घाममा लहडरहकेा ििृहरू ईठेर प्रणाम गने मरुामा रहन,ु 

हजैा अहद रोग हनिारणाथत  रेबनगनुी जस्ता धामीहरूका शरणमा पनुत, हचथररया पीर भाक्न ुअहद 

घटनाहरूले ईपयुतक्त कुरा स्पष्ट ह न्छ। महायमा गाँधी गान्हीबाबाको रूपमा ऄितीणत भएको कुराले 

तयकालीन रामीण भारतमा पहन गाँधीको हिचार एिम ्कमतको प्रभाि पनत थालेको कुरा स्पष्ट ह न्छ। 

सभ्यता पणूततः नअआसकेको भए तापहन कुराकुरामा राम चररत मानस ईितृ गनुत, हहन्द-ूमसुलमान 

पित िा मेलामा सबै भेला ह न ुअहदले ययस गाईँको  सामाहजक, सांस्कृहतक ऄहन धाहमतक सौहादत 

स्पष्ट ह न्छ। ईसरी नै ढोडँाआप्रहत बाबलुाल, महतो, सामयेुर अहदका जालझेल र हहसंा, धाङडटोल र 

तायमाटोलमाझको झगडा, ढोडँाआप्रहत गुँगेबाबा तथा एतिारी, शहनचरा, शकु्रा अहद धाङडहरूले 

दखेाएको पे्रमबाट ययहाँका हनिासीहरूमा एकातर्त  इष्यात, द्रन्द्र, हहसंा तथा ऄकातहतर पे्रम, 

अयमीयता, सौहादत रहकेोले हतनीहरू सहज मानिीय गणुदोषले भररएका दहेखन्छन।् ऄतः यस 

ईपन्यासमा अहदम जीिनधारा रहण गने पछौटे सामाहजक, अहथतक, धाहमतक र मानहसक ऄिस्था 

एिम ्पररिेशलाइ यथाित ्ईताररएको छ। 

यसका ऄहतररक्त ईपन्यासको कथािाचन र हचत्राङ्कन कायतमा लोकजीिनमा प्रचहलत 

िाग्धारा, ईखान, टुक्का, गीत, हकम्िदन्ती तथा प्रतीक, हबम्ब र ईपमाको प्रयोग पाआन्छ। सितज्ञ 

दृहष्टहबन्दमुा रचना गररएको भए तापहन ऄहधकतर अरु् नेपथ्यमा बसेर ईपन्यासकारले पात्रको 

मनका कुरा, भाि, हिचार-हििेचना, पे्रम, क्रोध, हहसंा सरल रूपमा हचत्रण गरेका छन।् पात्रपात्राका 

संिाद, बोली-िचन र व्यिहारबाट रामीण समाजको हबम्ब ऄनभुतू ह न्छ। िणतन, हचत्रण, भाि, 

दृश्य, गन्ध अहदको सहज सम्प्रेषणद्रारा पात्रका भाहषक िहृि, भािना, हिचार र दृहष्ट सहज रूपमा 

बझु्न सहकन्छ। ऄथातत ् लेखकीय हििहृि तथा पात्रहरूका राम्य संलाप, हिलापले अञ्चहलक 

भाहषक स्िरूप जीिन्त भएको छ। 
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४.२.४ अदै्वत मल्लर्मयन अहन उनको लततास एकलट नदीर नाम 

ऄद्रतै मल्लिमतन एकजना शे्रष्ठ बङ्गला ईपन्यासकार एिम ्पत्राकार हथए। ईनको जन्म सन ्

१९१४ सालको पहहलो जनिरीको हदन मयस्यजीिी मालो सम्प्रदायको गररब पररिारमा भएको 

हथयो। बीसौ ँशताब्दीको प्रथम दशकदहेख नै भारतका हनम्न जात कहलाईन ेचन्डाल, कुमी, िाग्दी, 

तायमा अहद हिहभन्न सम्प्रदायले समाजमा अरु्हरूलाइ ईच्च पदासीन गराईन ित्रीय कहलाईने 

प्रययन गरेको ईल्लेख आहतहासमा पाआन्छ। यसै ऄिहधमा तयकालीन हत्रपरुामा पने कुहमल्ला 

हजल्लाको िाह्मणबेहडया सहरदहेख तीन माआल टाढा हततास नदी पाररको गोकणत घाटका मालो 

सम्प्रदायले पहन मल्लिमतन पदिी हलएका हथए। 
४६
  

ऄद्रतै मल्लिमतनका हपताको नाम ऄधीरचन्र मल्लिमतन तर अमाको नाम भने कसैलाइ 

थाहा नभएको कुरो गिेषकहरूले बताएका छन।् गररब माताहपताको तीनजना सन्तानमध्ये ईनी 

हद्रतीय हथए। सानैमा माताहपता र दाजबुहहनीको देहान्त भएकोले ईनी ऄनाथ बनेका हथए। हनरिर 

पररिारको सन्तान भए तापहन हशिाप्रहत अरह देखेर गाईँलेहरूले चन्दा सङ्कलन गरी ईनलाइ 

पढाएका हथए। सानैदहेख पढ्न ऄहन कहिता लेख्न हसपाल ुऄद्रतै मल्लिमतन सन ्१९२७ सालमा 

स्कलरहसप पाएर बाँसिेहडया ऄन्नदा ईच्च हिद्यालयमा सातौ ँ शे्रणीमा भती भए। सन ्१९३३ मा 

प्रथम दजातमा म्याहरक पास गरी कुहमल्ला हजल्लाको हभक्टोररया कलेजमा अआ  ए को हनहम्त भती 

भए तापहन अहथतक सङ्कटको कारण औपचाररक ऄध्ययन समाप्त गरी कामको खोजमा कलकिा 

अए।  कलकिामा सितप्रथम हत्रपरुा पहत्रकाको पत्रकारका रूपमा कायतरत रहपेहछ सन ्१९३६ दहेख 

माहसक तीस रुहपयाँको िेतनमा नवशहि पहत्रकाको सहसम्पादक बने।  कहि प्रेमेन्र हमत्र सम्पादक 

रहकेा ईक्त पहत्रकाको प्रकाशन बन्द भएपहछ ईनी मौलाना मोहम्मद ऄकरम खानको माहसक 

म हाम्मदीको सहसम्पादक ऄहन दहैनक अजादको पत्रकार बने। यसबाहके ईनले दशे, नवयगु, 

कृषक र यगुान्तर पहत्रकाको पहन सहसम्पादक भइ काम गरेको जानकारी पाआन्छ। 
४७
  

गररबी र ऄभािमा जीिन हबताएका ऄद्रतैले ईपाहजतत अयको ऄहधकांश भाग हकताब 

हकन्न ऄहन गररब-दःुखीको सेिामा खचत गथे। कलकिाको मालोपाडामा ईपेन्रनाथको 

स्िल्पहशहित हिधिा प्ररु्ल्लद्रारा सञ्चाहलत हशशहुकशोरहरूको घरेल ु स्कुललाइ हनयहमत 

अहथतक सहायता गथे। साहहयय र समाजसेिा प्रमखु ध्येय राख्ने ऄद्रतै मल्लिमतनको मयृय ु ३७ 

िषतको ईमेरमै ियरोगले भयो।
४८
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सन ्१९५७ मा रन्थाकारमा प्रकाहशत ह नऄहघ हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यास माहसक 

म हाम्मदी पहत्रकामा सन ्१९४४ को जलुाइ-ऄगस्टको ऄङ्कदहेख सन ्१९४५ को जनिरी-र्रिरी 

ऄङ्कमा धारािाहहक रूपमा प्रकाहशत भएको हथयो। ईनले अफ्नो छोटो जीिनमा हिहभन्न 

पत्रपहत्रकामा थपैु्र कहिता, कथा, प्रहतिेदनमलूक लेख बाहके राङामाहट र सादा हावा नामक ऄरू 

दइुिटा ईपन्यास पहन लेखेका छन।्  यसबाहके ईनको सागरतीथे, नाटकीय काहहनी र दल बेधँे 

अहद कथा सङ्रह प्रकाहशत भएको सचूना पाआन्छ। ऄद्रतैलाइ प्रहसहिको हशखरमा पऱु् याईने 

हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यास माहसक म हाम्मदी पहत्रकामा प्रकाहशत ह दँ ै गदात पान्डुहलहप 

हराएको ह नाले साथीहरूको अरहमा पनुः रचना गरेका हथए। बङ्गला हसनेजगत ् का ख्याहतप्राप्त 

हनमातता-हनदशेक ऊहयिक कुमार घटकले  सन ्१९७३ मा यसै ईपन्यासमा अधाररत चलहचत्र पहन 

हनमातण गरेका हथए।
४९

 

लततास एकलट नदीर नाम (हततास एउिा नदीको नाम)  

मयस्यजीिी मालो सम्प्रदायको जीिनकथा हलएर लेहखएको हततास एकहट नदीर नाम (सन ्

१९४४-४५) बङ्गला साहहययको शे्रष्ठ कृहत माहनन्छ। मयस्यजीिीहरूको हिषयिस्त ुहलएर बङ्गला 

भाषामा धेरै ईपन्यासहरू लेहखएको भए तापहन हतनका रचहयताहरू मध्ये कोही पहन मयस्यजीिी 

गोष्ठीसँग सम्बि हथएनन।् तर ऄद्रतै मल्लिमतन स्ियम ्मयस्यजीिी मालो सम्प्रदायका सदस्य हथए। 

मालो समाजको गररबी, भोक, कष्ट तथा दरूिस्थासँग ईनको अयमीय सम्बन्ध रहकेो हथयो। गाईँको 

धलुोमैलो खेलेर, ऄभाि ऄहन दःुखसँग सङ्घषत गरेर अफ्नो सम्प्रदायसँगै हततासको ििमा हहेलँद ै

ह केबढेका हथए। यसैले ईनको यस महाकाहव्यक ईपन्यासमा एईटा जनगोष्ठीको हचत्रण ईनीहरूकै 

रङ्ग तथा अञ्चहलक हिशेषताका साथ ईताररएको छ।
50
  

प्रस्ततु ईपन्यासमा मयस्यजीिी पेसा धारण गरेर जीहिका चलाईने मालो सम्प्रदायको 

जीिनपिहत, अशा-हनराशा र ऄथतनैहतक सङ्घषतको औपन्याहसक हशलालेख भएको छ। यस 

कृहतमा एकाहतर ययस ऄञ्चलका हहन्द-ूमसुलमान माझ रहकेो सामाहजक सौहादत तथा हहन्द ू

िणातश्रम अधाररत शे्रणी हिभेद र सङ्घषतलाइ दखेाआएको छ भने ऄकातहतर प्रेम, गन्धित हििाह, 

पजूापित, ईयसि, लोकसंस्कृहत ऄहन पररिहततत ऄथतनीहत र सामाहजक दृहष्टकोणका कारण गोष्ठीबि 

जीिनमा अएको पतनको ईद ्घाटनद्रारा सम्बहन्धत ऄञ्चलको एईटा जाहत हिशेषको 

                                                           
४९

 अधचन्त्म विश्िास, प्रसङ्ग अद्िैत भल्रिभान ओ नततास एिहट नदीय नाभ, ऩ.ृ १८ 
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साङ्गोपाङ्ग हचत्रण गररएको छ। नदी केहन्रक िा नदी हनभतररत माहनसहरूको गोष्ठीबि जीिनलाइ 

याथाहथतक ढङ्गमा ईतानुत यस ईपन्यासको मलू ध्येय रहकेो बहुझन्छ। यसमा रोमाहन्टकता छ तर सो 

हिलाहसतापणूत छैन। कुनै ऄहतशयोहक्त िा कृहत्रमता छैन। व्यहक्तगत ऄनभुि र गम्भीर ऄन्तदृतहष्टका 

साथ ईपेहित मानिगोष्ठीको जीिन सङ्घषतको तमसकू 
51

  बनेको प्रस्ततु ईपन्यास पणूततः नदी 

केहन्रत अञ्चहलक ईपन्यास माहनन्छ।
52
    

हततासको कथा चार खण्डमा रहचएको छ। प्रययेक खण्ड दइुदइुिटा पररच्छेद  संरहचत छन ्: 

१.  (पहहलो खण्ड) 

क. हततास एकहट नदीर नाम (हततास एईटा नदीको नाम) 

ख. प्रिास खण्ड 

२.  (दोस्रो खण्ड) 

क. नया िसत (नयाँ बस्ती) 

ख. जन्म मयृय ुहििाह 

३.  (तेस्रो खण्ड) 

 क. रामधन ु(आन्रेणी) 

ख. राङा नाओ (रहङ् गन नौका) 

४.  (चौथो खण्ड) 

क. दरुङा प्रजापहत (दइु रङ्गे पतुली) 

ख. भासमान (भाहसदो) 

ऄद्रतैले ‘नदीको एईटा दाशतहनक रूप छ। नदी बहरे जान्छ, काल पहन बहरे जान्छ। कालको 

बहाआ शेष ह दँनै। नदीको पहन बहाआ शेष ह दँनै’
53
  भने झै ँयस ईपन्यासको कथािस्तकुो रूप पहन 

प्रिाहमान देहखन्छ। प्रथम खण्डको हततास एकहि नदीर नाम पररच्छेदमा हततास ऄहन ऄन्यान्य 

नदीको भपू्राकृहतक हिशेषताको तलुनायमक हचत्रण गररएको पाआन्छ। िषात, शीत, रीष्म, िसन्त 

अहद ऊतहुरूमा देहखने हततासको रूप पररिततन तथा हिशेषतालाइ हिजय, पद ्मा, मेघना र मोहना 

अहद नदीसँग तुलना गररएको छ। हततासको जलप्रिाह र अहथतक ईपादयेतालाइ दशातईन हनकटस्थ 

हिजय नदी ऄहन ययसका हकनारमा बसोिास गने हनययानन्द र गौराङ्गसनु्दर मालोहरूको करुण 

                                                           
५१ दीऩि चन्र, नततास एिहट नदीय नाभ (बूलभिा), ऩ.ृ १० 
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जीिन जगतलाइ दृष्टान्तका रूपमा हचत्रण गररएको छ। हततास नदीको प्राकृहतक सौन्दयत, शहक्त, 

ऊतगुत ऄिस्थाको िणतन गने क्रममा गोकणतघाटको मालो गाईँ, अहमनपरु, नयानपरु, ईजाहननगर 

खलामा पने शकुदिेपरु, िासदुिेपरु; मेघना तटमा पने बैकुन्ठपरु, तातारकान्दी अहदका मालो एिम ्

मसुलमान जनजीिनको सामाहजक-अहथतक ऄिस्थामाहथ पहन ऄहतररक्त प्रकाश पाररएको छ। 

यसै ऄध्यायको प्रर्ास खण्ड् पररच्छेदमा माघ महहनाको ऄन्तहतर ह ने कुमारीहरूको 

माघमन्डल व्रतोयसिको ईपलक्ष्यमा सातिषे िासन्तीप्रहत असक्त बनेका दइुजना हमत्र हकशोर र 

सबुोलको कथासँगसँगै मालोहरूको जीिनधाराको कथा अरम्भ भएको छ। हकशोर र सबुोल दइु 

यिुक ऄहन हतलक नामक ियस्क व्यहक्त नौका र जाल हलइ मयस्याहभयानमा हहडेँको िणतन पाआन्छ। 

यस मयस्याहभयानको यात्राक्रममा ईनीहरूले प्रिेश गरेको ठुल्ठुला नदीहरू मेघना, मोहना र 

पद ्माको सङ्गम; हतनीहरूको हिशालता, भयङ्करता; तटिती जङ्गल, बन्दरगाह र ययहाँको 

कमतव्यस्तता; ईजाहननगर खलाको शकुदेिपरु गाईँका बाँसीराम मोडल (मण्डल) तथा मालोहरूले 

हदएका अहतथ्य एिम ्अश्रय तथा ईक्त गाईँमा गाआने िैष्णि गीतसङ्गीत, र्ाग ु पहूणतमामा ह ने 

दोल ईयसिको प्रमखु रूपमा हचत्रण गररएको पाआन्छ। गोकणतघाटका यी तीन मतस्यजीिी मालोहरू 

शकुदिेपरुमा रहकेो बेला गाईँ छेईका नदीमा प्रशस्त माछा माद ै हहडेँको, यस्तैक्रममा साबनु र 

स् त्रीहरूका हसँगारपटारका िस्तहुरू बेच्ने िेदनेीहरूसँग भेट भएको, शकुदिेपरु र िासदुिेपरुका 

माहनसहरू माझ झगडा भएको, हकशोरको शकुदिेपरुकी केटीसँग पे्रम परेको तथा बाँसीराम मोडल 

र ईनकी पयनीको सहायतामा दिैुको गन्धित हििाह भएको, र्कत दँ ै गदात यात्रापथमा डाका लागेर 

हकशोरकी पयनी र तीनजनाले कमाएको दइु सय रुहपयाँ लहुटएको तथा भोहलपल्ट नदीमा कुनै एईटी 

यिुतीको लाश बहगरहकेो दखेेपहछ हकशोर बह लाएको घटनाहरू समेटेर प्रर्ास खण्ड् पणूत भएको 

पाआन्छ। 

हकशोर बह लाएको घटनाक्रमको चारिषतपहछ हकशोरकी पयनी र छोरो ऄनन्त गोकणतघाटमा 

अएपहछ हद्रतीय खण्ड अरम्भ भएको छ। यस खण्डको नया र्सत नामक ऄध्यायमा हकशोरकी 

पयनी र छोरो ऄनन्त कथािस्तकुो केन्रमा रहकेा छन।् दस्यकुो नौकाबाट नदीमा हाम्र्ालेर भागेकी 

हकशोरकी पयनीलाइ नदी तटमा गौराङ्ग र हनययानन्द नामक दइुजना ििृ मालोले रे्ला पारेर 

हरेचाह गरेको, ऄनन्तको जन्म भएको ऄहन हतनीहरूलाइ गोकणतघाटसम्म ल्याइ छोडेर र्कत न 

लाग्दा रृदयहिदारक हियोगान्त हस्थहत ईयपन्न भएका घटना हनयोहजत छन।् गोकणतघाटमा अएपहछ 

ईनीहरूले पागल हकशोर ऄहन ईसको अमाबाबकुो दरुिस्था दखे्दछन।् मालोहरूको यस नयाँ 

बस्तीमा हकशोरकी पयनीले कालोिरणको मातहतमा रहरे जीहिका चलाएको, सबुलाकी हिधिा 
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िासन्तीले ईसलाइ सङ्हगनी बनाएको, मालोहरूको गोष्ठी िा सभामा ईपहस्थत भएको देहखन्छ। 

यसक्रममा ईक्त गाईँको सामाहजक-अहथतक हस्थहत, मालो ऄहन मसुलमानहरूको ससुम्पकत , गाईँमा 

ह ने कालीपजूा, हकशोर र िसन्तीका माताहपताको पाररिाररक मैत्री, हकशोर बह लाएकोले ददुतशामा 

परेका ईसका माताहपता र ऄनन्तकी अमाको भेटका कथाहरू जोहडएर प्रस्ततु खण्ड समाप्त भएको 

दहेखन्छ। हद्रतीय खण्डको जीर्न, मृत्यु, हर्र्ाि नामक दोस्रो ऄध्यायमा ऄनन्तकी अमाले पगला 

हकशोर न ैअफ्ना पहत ह न ्भन्ने थाहा पाइ लोकलज्जा ययागेर ईसको ससुार गरे तपाहन अरु्हरू 

हकशोरको पररिार भनी बताईन नसकेको, सबुलाकी स्िास्नीले अफ्नो अमाबाबसँुग झगडा गरेर 

ऄनन्त र ईसकी अमालाइ दःुखमा सघाएकी, दोल (होली) ईयसिको हदन पगला हकशोरलाइ 

ऄनन्तकी अमाले होलीको रङ्ग लगाएको, पागलले ईसलाइ ऄँठ्याएर मयृयकुो मखुमा पऱु् याएको 

ऄहन गाईँलेले पगलालाइ कुटेको, पगलाको होश अईँदा अईँद ैकुटाआका कारण ऄसक्त बनी मयृय ु

िरण गरेको घटनापहछ यसखण्डको कथा समाप्त भएको छ। कथािस्तु सरल रैहखक ढङ्गमा ऄहघ 

बढेको यस ऄध्यायमा मालो सम्प्रदायको सामाहजक संस्कार र संस्कृहतको व्यापक िणतन एिम ्

हचत्रण पाआन्छ। 

अमा मरेपहछ टुह रो भएको ऄनन्तलाइ केन्रमा राखेर ततृीय खण्डको कथािस्त ु संरहचत 

भएको पाआन्छ। यसखण्डको रामधनु नामक ऄध्यायको एईटा चरणमा बखातमासमा अँधीबेहरीले 

कृषक काहदर ऄहन ईनको छोरा छाहदरलाइ नौकासँगै नदीमा डुबाईन लाग्दा बनमालीले बचाएको, 

अमाबाबलेु नसह े पहन सबुलाकी पयनीले ऄनाथ ऄनन्तको पालन-पोषण गरेको, बनमालीसँग 

ऄनन्तको भेट भएको, प्रायैः नदी र आन्रेणीको दृश्य हदे ैऄनन्तले ईदार रृदयका बनमालीको बाटो 

हरेी हदन हबताएको दहेखन्छ। ऄकशोन चरणमा सबुलाकी पयनीले मतृक सङ्हगनी (ऄनन्तकी अमा) 

को श्राि गररएहदएको, गररबीमाहथ ऄनन्त बोझको रूपमा अआपरेकोले ऄसहहष्ण ुबनेका अफ्ना 

बाबअुमासँग सबुलाकी पयनीले ऄनन्तकै हनहम्त झगडा गरेको, सबुला पयनीले ऄनन्तलाइ घरबाट 

पन्साएपहछ ईदयताराले अश्रय हदएको, दाज ुबनमालीसँग माआत जाँदा ईदयताराले ऄनन्तलाइ पहन 

सँगै हलएर गएको, नयाँ गाईँ र ईदयताराकी हददीबहहनी भेहटएको, ऄनन्तबालासँग भेट र बालप्रणय 

भएको ऄहन एकहदन गाईँ र्कत दँ ैगदात ऄनन्त र ईसकी मासी(सानीमा) ऄथातत ्सबुलाकी पयनीसँग 

भेट ह दँा सानीमा-छोरा अहलङ्गनबि भइ मायामा डुबेका दखेी ईदयतारा ररहसएको तथा िासन्ती 

र ईदयताराको झगडा भएको, बनमालीको घरमा बहहनीहरूको भेलाले खशुी छाएको, 

हददीबहहनीहरू गाईँखाने कथा खेलेको, पद्मपरुाण पाठ गरेको, हपठा (चामलको हपठोमा हचनी िा 

गडु हमलाएर बनाआने एकप्रकारको खाद्यिस्त) बनाएको ऄहन ऄनन्तको िैष्णिहरूसँग भेट भएको 
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अहद प्रसङ्ग एिम ्घटनाहरूले रामीण मालो र मसुलमानहरूको दैनहन्दनी एिम ्संस्कार-संस्कृहत 

प्रकाशमा अएको छ। राङा नाओ ऄध्यायमा मसुलमान कृषक काहदरको पररिार (छोरो छाहदर, 

बहुारी खशुी र नाहत रम)ु, जहमन्दार मागन सरकार र रहशद मोडल तथा खशुीकी हपता र काहदरको 

तकत -हितकत को कथा पाआन्छ। यसक्रममा छाहदरले प्रहतयोहगताको हनहम्त रहङ् गन नौका बनाएको, 

मागन सरकारको ऄस्िाभाहिक मयृय ुभएको, रमलुाइ पाठशाला पठाईने हक नपठाईने बारे हितकत मा 

अफ्नो बाबकुो नाममा हिरुप गरेको दखेी खशुीको ससरुा काहदरसँग भनाभन परेको, पाठशाला 

जाँदा रमलेु हिहभन्न नौकाहरू दखेेको, गीत सनेुको प्रसङ्ग तथा ऄनन्तका हनहम्त ईदयतारा र 

सबुलापयनीले कुटाकुट गरेकी घटनाहरूबाट हनम्निगीय मालो एिम ्मसुलमान माहनसहरूको राम्य 

जीिनको पररचय पाआन्छ। 

चतथुत खण्डमा हततास नदी सकेुर गएकोले मालोहरूको जीिन दीन, हीन बनेर समाज, 

रीहतहथहत, संस्कृहत हिघहटत ह नपगेुको कथा संरहचत भएको दहेखन्छ। यस खण्डको दुरङ्गा 

प्रजापहत ऄध्यायमा िाह्मण र कायस्थहरूले जालझेल गरेको, मालोहरूलाइ दःुखमा सघाईने 

काहदरको छोरो छाहदरको नौका भयकाआहदएको ऄहन बनमालीले पनुः ईनीहरूलाइ बचाएको, 

ईदयतारा र जहमलाको भेट भएको, ऄनन्त र रमकुो बाल्यहमत्रता भएको, रमकुी अमा खशुीले 

ऄनन्तलाइ माया गरेको, हजामकी स् त्रीको सझुाई ऄनरुूप ऄनन्तलाइ हशिालाभको हनहम्त 

कुहमल्ला पठाआएको, ऄनन्तको हनहम्त िासन्तीको रृदयमा पे्रम र ऄनन्तको मनमा मासीप्रहत रहकेो 

प्रेमभाि जागेको, जात्रागीत अयोजन गरेर पारम्पररक मालो गीतमाहथ अक्रमण चलाएको, 

मालोहरूको एकता नष्ट भएको, सबुलापयनी िासन्ती र मोहन हमलेर मालो समाज र संस्कृहतको 

हिखण्डन गराईनेहरूका हिरुि प्रहतरोध गरेको, हबस्तारै मालोहरू अफ्नो संस्कृहत भलेुर अधहुनक 

जात्रासङ्गीततर्त  अकृष्ट भएकोले िासन्ती र मोहनले पराजय बोध गरेको अहद हिहभन्न 

घटनाहरूबाट मालो जीिन र समाजमा अईन लागेको बहृत ्सङ्कट तर्त  सङ्केत गररएको पाआन्छ। 

यस खण्डको भासमान शीषतक ऄध्यायमा मालोहरूको जीिनमा अएको सङ्कट र हिघटनको 

हचत्रण पाआन्छ। अधहुनक सभ्यताको प्रभािमा केटाकेटीहरू हजहस्कने ऄहन गीतमा पे्रम व्यक्त गने 

तररका बदह्लएर गएको, कमाएर ल्याएको धन खानपान र हसँगारपटारमा खचेको, केटीहरूमा 

हिलाहसता बढेर गएको दहेखन्छ। हिघटनको मखुमा परेको गाईँमा हिहभन्न कम्पनीहरूद्रारा ऊण 

हितरण गररएको, पालहरूको ऄययाचार बढेर गएको तथा राधाचरण मालोले हततास सकेुर गएको 

सपना दखेेको ऄहन साँच्चै हततास सकेुर गइ चईरहरू ईब्जेको दहेखन्छ। र्लतः मयस्यजीिी 

मालोहरू रोजगारहिहीन भइ बजारमा भारी बोक्ने काममा लाहदएर भोक र रोगले अक्रान्त 
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ह नपगु्छन।् ऄनन्तलाइ खोज्न बनमाली कुहमल्ला पगु्दा काम गद ैपढाआमा लागेको ऄनन्तले मासी 

(िासन्ती) र ईदयतारालाइ िह्ल पठाआहदएको तर ईमेर बढेर गआरह ेतापहन ईसकै प्रतीिामा बसेकी 

ऄनन्तबालाको हनहम्त चाहह ँ केही नपठाएकोले ईसमा एक हकहसमको हखन्नता ईयपन्न भएको 

दहेखन्छ। ईदयताराले िासन्तीसँग िमायाचना गदात दिैुमा पनुः मैत्री भएको दहेखन्छ भने भोक र 

रोगले हकशोर, िासन्तीको माताहपता तथा ईदयताराको पहतको मयृय ुभएको छ। पेट भनतका हनहम्त 

जयचन्रकी पयनीले हभिा गरेको थाहा पाएर ऄन्य मालोहरूले पहन सोही िहृि धारण गदतछन।् यस्तै 

बेला ऄनन्त बाबहूरूसँग हमलेर मालो गाईँहरूमा ऄन्न तथा भोजन हितरण गनत अआपगु्दछ। 

ऄनन्तबालाको पररिार ऄसम जाने भए तापहन उ ऄनन्तको प्रतीिामा नजाने मनसाय हलएर 

बसेकी छ। त्राण दलमा अएको ऄनन्तलाइ रमकुी अमाले हचन्न सकेको, बनमालीको मयृय ु

भएको, हततासमा पानी ईघाईन गएकी ऄसक्त िासन्ती परुाना हदनहरू सम्झँद ै स्महृतमा डुब्छे। 

खाली भएको मालो गाईँमा ऄनन्त अइ रामकेशि र ईसलाइ दान हदएको पहन दखे्छे। यसैक्रममा 

ईसको हातबाट गारी झछत तथा हततास सकेुर चईर बनेको ऄहन चईरमा घाँसपात बढेर गइ मालो 

गाईँ हनजतन बनेको ईल्लेखपहछ ईपन्यास समाप्त भएको छ। 

यस ईपन्यासको कथािस्त ुएककेहन्रक नभइ बह स्तरमा हिन्यस्त भएको प्रतीत ह न्छ। कहतपय 

प्रधान चररत्रको जीिनमा अधाररत रहकेा घटना एिम ् पररणहत हिहच्छन्न ढङ्गमा एकसतू्रमा 

गुँहथएको दहेखन्छ। अख्यानहरूको योगर्ल कुनै हिशेष चररत्रको ऄहनिायत क्रमहिकासाहभमखुी 

नरहकेो दहेखन्छ। प्रथम खण्डमा हकशोर र सबुल, हद्रतीय खण्डमा हयनीहरूको पयनीद्रय, ततृीय 

खण्डमा ऄनन्त र ईदयतारा ऄहन चतथुत खण्डमा मालोसमाजको सांस्कृहतक हिघटनको कथा 

क्रहमक रूपले ईपन्यासको केन्रीय िस्त ु बनेको छ। हयनीहरूकै बीच प्रासङ्हगक बनेर हिहभन्न 

चररत्र, सामाहजक ऄिस्था, नदीयात्रा ऄहन नदीतटिती गाईँहरूको िणतनले ईपन्यासलाइ गहतशील 

तलु्याएको छ।
54
  

पात्र एिम ्चररत्राङ्कनका दृहष्टले हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यास बह पात्रता यकु्त बनेको 

छ। सबुोल, हकशोर, िासन्ती र नयानकी अमा केही हदसम्म प्रधान पात्र जस्ता दहेखएका छन।् 

ऄनन्त पहन केही समयको हनहम्त हिहभन्न घटना, पररणहत अहदको केन्रमा रहरे प्रधान चररत्र जस्तो 

दहेखए तापहन सम्पणूत मालो समाज र जीिन ईपन्यासको मलू चररत्र िा हिषयिस्त ु रहकेो कुरा 

हिहभन्न खण्ड र ऄध्यायमा ऄितीणत ह ने पात्रहरूले दशातएको पाआन्छ। कृहष तथा मयस्यजीिी मालो 
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र मसुलमानहरूको धाहमतक, सांस्कृहतक र लोकहिश्वास एिम ्जहमन्दारी व्यिस्थाको अचरणलाइ 

पहन प्रस्ततु गररएको यस कृहतमा चररत्राङ्कन पिहत प्रयोग गररएको छ। ईपन्यासका चररत्रहरूले 

जनसाधारणको प्रहतहनहधयि गरी स्ितन्त्रताहीन सम्प्रदायको समहष्टगत अचरणलाइ ऄहभव्यहक्त 

हदएको दहेखन्छ। 
55
  व्यहक्त र व्यहक्तयि गौण रहकेो तथा गोष्ठीबि जीिन र जीहिका नै प्रधान रहकेो 

यस ईपन्यासमा नदी स्ियम ् एईटा चररत्रको रूपमा ईपहस्थत भएर गोष्ठीबि मालो जीिनमाहथ 

परेको प्रभाि ईद ्घाटन गरेको दहेखन्छ। शैशिकालदहेख नै नौका हखयाएर, जाल बनेुर, जाल फ्याँकेर 

ऄहन माछा पके्रर ह केका माहनसहरूको गहतशील जीिन र हततास नदीको गहतशील जीिनको 

एकरूपताद्रारा ऄद्रतैको चररत्राङ्कन हशल्प खाररएको दहेखन्छ। अफ्नो धमत, नीहत, हिश्वास, 

संस्कार र संस्कृहतको सतू्रले बाँहधएको व्यहष्ट तथा समहष्टको चररत्रलाइ ईपन्यासकार ऄद्रतैले सदुि 

ढङ्गमा हचत्रण गरेका छन।्   

ईपन्यासमा ईपहस्थत हकशोर, सबुल, हतलकचाँद, दयालचाँद, रामप्रसाद, भारत, बाँसीराम 

मोडल, धनन्जय, मनमोहन, बनमाली, रामकेशि, गौराङ्ग, हनययानन्द, इश्वर मालो, आच्छाराम 

मालो अहदले मालो परुुष तथा िासन्ती, हकशोरकी पयनी, बाँसीराम मोडलकी पयनी, कालोिरण, 

मङ्गलाबौ (मङ्गलाकी पयनी), ईदयतारा, नयनतारा, असमानतारा, ऄनन्तबालाले मालो 

स् त्रीहरूको जीिनचयात एिम ् चररत्र ईद ्घाहटत गरेको छ। काहदर, छाहदर, रम,ु खशुी, जहमला, 

शररयतलु्ला, बाहारुल्ला जस्ता सोझा धमतभीरु, ईदार तथा हमलनसार मसुलमान सम्प्रदायका 

पात्रहरूको सचुररत्र स्पष्ट भएको देहखन्छ। ऄनन्त, ऄनन्तबाला, रम ु अहदका माध्यमद्रारा 

गोकणतघाट तथा िररपररका मालो एिम ् मसुलमान बालकबाहलकाको जीिनचयात ईद ्घाटन 

गररएको पाआन्छ। ईपन्यासकारले मागन सरकार, कमल सरकार, रशीद मोडल, जगतबाब,ु 

अनन्दबाब ुजस्ता जहमन्दार, महाजन, व्यापारी अहद पात्रद्रारा शोहषत सोझा मयस्य तथा कृहषजीिी 

मालो एिम ्मसुलमानहरूको दयनीय ऄिस्था ईद ्घाटन गरेका छन।्  

ऄँध्यारोमा बाटो भलेुका रामप्रसादलाइ बाहारुल्ला दाजभुाआले सहायता गरेको, हततास सकेुर 

गएपहछ मालोहरूको जीिनमा अआपरेको हिपहि दखेेर काहदर हमयाले अफ्नो ढुकुटी 

खोहलहदएको, तरु्ानमा डुब्न लागेको काहदर र छाहदरलाइ बनमालीले बचाएको, रामप्रसादले 

िाह्मणबेहडया बजारमा मालोहरूलाइ बसाईनको हनहम्त अनन्दबजार र जगतबजारको स्िामीमाझ 

चलेको प्रहतद्रहन्द्रतामा घसु हदनचाहने बजारिालाको प्रस्ताि ऄस्िीकार गररहदएको,  नाहत रमु 
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स्कुल पढेर ऄरूलाइ ठग्ने, घषु खाने, चोरी गने ह नसक्छ भन्ने अशंकाले छोरो छाहदरलाइ तेरो 

टाईको रु्टाईँछु भन्द ैकाहदरले गाली गरेको अहद प्रसङ्गबाट छलकपटहिहीन, सरल, ईदार एिम ्

हमलनसार रामीण मालो र मसुलमान जनगोष्ठीको माझको साम्प्रदाहयक सम्प्रीहत, प्रेम, धाहमतक 

सहहष्णतुा ईद ्घाहटत भएको छ।  

मालोहरू ऄहशहित र गररब भए तापहन गाईँका महुखयाहरूले ऄन्याय गरेको थाहा पाएपहछ 

सोझै हिरोध प्रकट गनत नसके तापहन सहजै सहन गनत नसकेको बहुझन्छ। हिरोध जनाईने ईनीहरूको 

ऄनौठो तररका छ। सभा चल्द ै गदात कानेखशुी गरेर, कतै हाँसेर, कतै रोएर, कतै ससेुली मारेर, 

हभिाहतर टाईको ठोकेर ऄथिा ह क्का तानेको छल गरी एकैसाथ थपैु्रले खोकेर महुखयाहरूको 

हनणतय िा अचरण मन नपरेको जनाईँछन।् 

ईपन्यासमा सबुोलकी हिधिा िासन्ती सरुुदहेख ऄन्तसम्म दखेापरेकी छ। रामप्रसाद जस्ता 

सोझा, ईदार, न्यायहप्रय गाईँमहुखयाले हिधिा हििाहको प्रचलन चलाईन ुपने पिमा िकालती गरे 

तापहन धमत, पाप र नकत को भय दखेाएर शोषण गने बाह नहरूको चङ्गलुमा परेका मालो समाजमा 

िासन्तीले बाल्यकालबाटै िैधव्य पीडा िहन गनुतपरेको छ। तर अरु् जस्तै पहतहिहीन ऄनन्तकी 

अमालाइ सहयोग पऱु् याएकी छ। मालो समाज र संस्कृहतमाहथ भएको ऄहतक्रमण हिरुि हिरोध 

जनाएकी छ। ऄनन्त र ऄनन्तकी अमाको सहायता गरेर, टुह रो बनेको ऄनन्तलाइ अफ्नै छोरो झै ँ

माया गरेर ईसले नारी रृदयको ईदारता र प्रेम प्रकट गरेकी छ। ऄनन्तलाइ धमतपतु्रका रूपमा रहण 

गने ईदयतारा अरु् हनःसन्तान भए तापहन माहत्रयिहीन नभएकी एिम ् ऄचेतन मनमा सन्तान 

चाहना राख्न ेईदार नारी दहेखन्छे। ईसका हददीबहहनी र दाजलेु पहन ऄनन्तलाइ ऄप्नाएर मालो नारी 

तथा परुुषको सरलता र ईदारतालाइ ईद ्घाटन गररएको छ। कालोिरणले नौकाको माध्यमद्रारा 

सानोहतनो व्यापार गरी मालो नारीहरूको पौरख हचनाईने काम गरेकी छ। यसप्रकार मालो 

नरनारीको िैयहक्तक, पाररिाररक तथा सामाहजक हक्रयाकलापद्रारा मालो गोष्ठीकै ईदार चररत्रलाइ 

ईपन्यासमा प्रस्तुत गररएको पाआन्छ। 

प्रस्ततु ईपन्यासको भौगोहलक एिम ् प्राकृहतक पररिेश हततास नदी केहन्रत रहकेो छ। 

यसबाहके हिजय नदी, मेघना, मोहना, पद ्मा अहदको सङ्गमस्थलहरू पहन चचातमा अएको 

दहेखन्छ। हततास नदीको हकनारमा हस्थत गोकणतघाट र ययहाँको मालो जीिनको हिशेषतालाइ 

हचनाईन ईपन्यासमा शकुदिेपरु, िासदुिेपरु, नयानपरु, हिरामपरु, अहमनपरु, तेहलपाडा, 

अनन्दबजार, जगतबजारका मालो, मसुलमान, जहमन्दार, व्यापारीहरूको सामाहजक, अहथतक, 
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सांस्कृहतक पररिेश तथा चररत्रलाइ पहन प्रस्ततु गररएको पाआन्छ। हिहभन्न ऊत,ु प्राकृहतक ऄिस्था 

तथा गाईँ र गाईँलेको जीिनचयातलाइ पहन हचनाआएको पाआन्छ। ऄनेक नदीहरूले पररपणूत 

बङ्गालका प्रययेक नदीको ऄनेक रूप, अकार र चररत्र रहकेो जानकारीकासाथै कृष्णपिको भाटा 

र शकु्लपिको ज्िारले गदात नदीको पानीमा ह ने घटबढ, माघ-र्ागनु र चैतमहहनामा तोरीबारी रु्लेर 

रमाआलो देहखए तापहन खडेरीले नदीको पानी सकेुर जाँदा ऄहन बखातमा भने भलबाढी, माटो कटाई 

र नदील ेहदशा पररिततन गदात मान्छे एिम ्पशपु्राणीको जीिन कष्टसाध्य बनेको िणतन एिम ्हचत्रणले 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको िाहषतक जलिाय ुहिमशत र पयातिरण स्पष्ट ह न्छ। हमेन्त ऊतसँुगै धान कटनी 

गरेको, बालिुा हमहश्रत जहमनमा तोरी, बैगनु अल ु तथा सखरखण्डको खेतीले गाईँको कृहष 

सम्बहन्धत जानकारी पाआन्छ। िसन्तको रङसँगै चैत-िैशाखको बतासले पानी बसातईँदा जताततै 

जम्ने हहलो शरीरमा दलेर कुदी हहड्ँने नानीहरूको प्रासङ्हगक िणतन एिम ्हििरणले गाईँको मकु्त 

जीिन र पररिेशहतर सङ्केत गरेको देहखन्छ। ईपन्यासको प्रथम खण्डका नायक हकशोर र सबुोल 

नौकामा माछा मानत जाँदा हततासको हिहभन्न खालहरूमा दखेापने गाईँ; हततास, मेघना, मोहना, 

पद ्मा अहद नदीका सङ्गस्थल तथा तटिती गाईँ र जङ्गल, रूखपात अहदको प्राकृहतक सौन्दयत 

हिहारले ईपन्यासमा पयातिरणको मोहकता एिम ्गम्भीरतालाइ प्रकाश पारेको छ। 

हततास एकहट नदीर नाम ततृीय परुुष सितज्ञ दृहष्टहबन्दमुा लेहखएको भए तापहन प्रायः सम्पणूत 

चररत्रको मनोभाि एिम ् घटना सम्बन्धी जानकार कथकेले कहतपय पात्रहरूको चयन गरेर 

हतनीहरूकै दृहष्टबाट कथा ऄहघ बढाएका छन।् ईपन्यासमा कथािाचन र प्रस्ततुगत शैली चारिटा 

स्तरमा रहकेो छ। प्रथम स्तरमा मालो जीिनजगत ् प्रहत ममता र सहानभुहूतले ओतप्रोत एकजना 

लेखकले हततास पाररका माहनसको ऄनन्त जीिन प्रिाहको प्रदहिणा एिम ्ऄङ्कन गरेका छन।् 

हद्रतीय स्तरमा कथाका सितदशी तथा सम्पादक कथकेको अँखामा दखेापरेका हिहिध समय, चररत्र 

ऄहन प्राकृहतक संगठन। ततृीय स्तरमा रम ु (अंहशक रूपमा) र ऄनन्त (केही ऄहधक) दइुजना 

बालक कथामा अकषतणीय सतू्रधार बनेका देहखन्छन।् चतथुत स्तरमा िासन्ती, ऄनन्तकी अमा र 

ईदयताराले अँखाले दखेेका कथाहरू जसमा हकशोरको रोमाहन्टक संसार मखु्यतः दृहष्टपात भएको 

दहेखन्छ। हयनै चारिटा स्तरको सम्मेलनद्रारा हततासको समर जीिनप्रिाह िा जीिनजगत ्हनमातण 

तथा िाचन भएको देहखन्छ। यसप्रकार चार स्तरमा कथािाचन गने सितज्ञ कथकेले घटना, प्रसङ्ग र 
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हििरणहरू यथासक्य सम्पादन गद ै सनुाएकाले सम्पादकीय पररपे्रक्ष्य िा दृहष्टहबन्द ु (एहडटोररयल 

ऄहम्नसेन्ट) प्रयोग भएको माहनएको छ।
56

 

भाहषक दृहष्टले हततास एकहट नदीर नाम कौशलपणूत कृहत हो। लेखकीय िणतन, हििरण, 

हचत्रण, तलुना तथा हिशे्लषण एिम ् पात्रहरूका कथोपकथनमा बङ्गला गद्यभाषाको हमठासको 

स्रोत बगेका छ। अञ्चहलक स्िरूपका तत्त्सम, तद्भि एिम ्अगन्तकु तथा कृहष र मयस्य पेशासँग 

सम्बहन्धत शब्दािली प्रयोगका साथै ईपमा, हिम्ब, प्रकृहतको हचत्रणमा मानिीकरण, लौहकक 

हक्रयापद र हिशेषणको प्रयहुक्तद्रारा काहव्यक िाक्य गठन गरी भाहषक हिहशष्टता हसजतना गरेका छन।् 

यसप्रकार भाहषक हशल्पद्रारा ऄद्रतै मल्लिमतनको कथनशैली ऄययन्त गररमामय एिम ् ऄपिूत 

बनेको माहनन्छ।
५७
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
५६

 अधचन्त्म विश्िास, प्रसङ्ग अद्िैत भल्रिभान ओ नततास एिहट नदीय नाभ, ऩ.ृ २०६ 

५७
 ऩूिाित,्  ऩ.ृ २१५ 

 


