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पााँचम अध्याय 

नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक 

उपन्यासिरूको तुलनात्मक अध्ययन 

 

५.१ नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा भमगोहलक 

हचत्रण 

अञ्चहलक ईपन्यासका प्रधान शततहरू मध्ये भौगोहलक हस्थहतको हचत्रण पहन एईटा हो। 

ऄञ्चलको अफ्नै भ-ूप्राकृहतक बनािट र जलिाय ुह न्छ जनु ऄकशोन ऄञ्चलभन्दा हभन्न र हिहशष्ट 

ह न्छ। प्रययेक महहनाका हबहान, हदन, रात र हािापानीले सम्बहन्धत ऄञ्चलको जनजीिनमा प्रययि 

प्रभाि पारेको ह न्छ। ऄञ्चलको ऊत,ु हबहानी, रात्री, औसँी, पनेु, मेलापात, पित अहदका अफ्नै 

हिहशष्ट पररचय बनकेो ह न्छ। कतै नदील ेखेतीपाती िा ऄन्नबाली लहलहाएर माहनसलाइ ईपकृत 

तलु्याएको ह न्छ। कतै िषेनी भल-बाढीले खेतीपाती, ऄन्नबाली तथा घरपररिार बगाएर सास्ती 

हदने गछत। कतै नदीमा माछा मारेर जीहिका धान्न ुपने ह न्छ। कतै पहाड िा जङ्घारले मान्छेलाइ 

बाहहरी संसारसँग सम्पकत  गाँस्न कहठन पाररहदएको ह न्छ। नाक ठोहक्कने भीर, जङ्घार, काठको 

र्लेकले बनाएको पलु, हिस्ततृ समतलभहूम र ऄटब्बे जङ्गल पार गरेर दइुतीन हदनभन्दा धेरै 

हहडेँपहछ मात्र हाटबजार पगु्न सहकन्छ। ननु, तेल, िह्ल जोगाड गनत सहकन्छ। सामान्य हशिालाभ गनत 

सहकन्छ। अफ्नो भौगोहलक र प्राकृहतक हस्थहत एिम ् प्रभािलाइ ययहाँका िाहसन्दाहरू इश्वरीय 

िरदान िा दण्ड मानेर स्िीकानत बाध्य बनेका ह न्छन।् ऄञ्चलिासीको सामाहजक रीहतररिाज, 

परम्परा, खानपान, िेशभषूा, चाडपित, लोकाचार, लोकगीत, लोककथा, लोकबोली िा भाषा एिम् 

नैहतक ऄनैहतक सम्बन्ध सबैमा भपू्रकृहतले व्यापक प्रभाि हिस्तार गरेको ह न्छ। ऄतः अञ्चहलक 

जीिन र जीिन पिहत हचनाईन अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा भौगोहलक हस्थहतको हचत्रण अिश्यक 

तत्त्िका रूपमा रहने गदतछ।  
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अञ्चहलक ईपन्यासलाइ ‘दशेप्रधान ईपन्यास’ िा ‘जातीय ईपन्यास’ भहननकुो तायपयतलाइ 

हतनीहरूमा पाआने एईटा भभूाग िा दशेांशको भौगोहलकता तथा रामीण पररिेशको सकू्ष्म एिम ्

व्यापक हचत्रणले चररताथत बनाएको पाआन्छ। 

 

५.१.१ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासमा भमगोहलक हस्थहतको हचत्रण  

नेपाली ईपन्यास परम्परामा खैररनी घाट (सन ् १९६१), हलेम्ब ु मेर  गाईाँ (सन ् १९७५), 

ऄहलहखत (सन ्१९८३) तथा यहााँदहेख त्यहााँसम्म (सन ्१९८५) पणूततः अञ्चहलक कृहतका रूपमा 

दखेा परेका छन।् शङ्कर कोआरालाका लघ ुअकारका खैररनी घाट र हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासहरूमा 

भौगोहलकताको यथोहचत हचत्रण पाआन्छ। खैररनी घाटमा नेपालको पिूी पहाड, हिशेषगरी रामेछाप र 

हसन्धलुीका बीचमा बहने सनुकोशीको हकनारमा रहकेो खैररनी घाट र ययसका िररपररका कोथपे, 

दमु्जा, ज्याहमरे, कुशेश् िरथान, झाँगाझोली, नेपालथोक, खहरेबजार, रातमाटे ऄहन रोसी खोलाको 

भौगोहलक गठन र ययहाँको  िनसम्पद ्र पयातिरणको ईल्लेख पाआन्छ।  

खैररनी घाटको भौगोहलक हस्थहतको कहठनतालाइ आङ्हगत गद ै ईपन्यासकार लेख्छन-् 

‘कािमाडौबाट पवूव २ नम्बर रामेछाप आलाका पगु्नलाइ चार पााँच हदनक  पैदल बाट  छ। ढंुगैढंुगा र 

धलैूधलू ले भररएक  शीतले हभजेर हहाँड्न कहिन य  परुान  सााँघरु  पहाडी बाट  माहनसहरूक  

अवतजावत गने मलू सडक ह । सकु्खा माट मा परुाना घााँस बटुाहरू कैयौ ाँ वषवदहेख ईहत्तकै खडा 

हथए ; कैयौ ाँ वषवदेहख यहतकै हथए। वररपरर कतै चालचलु नभएक , ख ला-खहरेका अवाजले हीन 

य  स्थल केही न केही डरलाग्द  हथय । च र-डाकाहरूक  डरले यस्त  बाट  एक्लै क ही 

हहाँड्दनैथ्य । ...असपास ऄग्ला पहाड पहन ऄाँध्यार मा हवहलन जस्तै हथए।’ (प.ृ १)  

ययहाँको जङ्गलमा पाआने िनसम्पदा साल, सल्ला, सतीबयर, खयर, बेल अहद रूखपात; 

हररयो साग, मलूा, अल,ु कोपी अहद सब्जी; हचतिुा, बनेल, काहलज अहद पशपुिीका ईल्लेख 

गरी प्राकृहतक सम्पदक्ो पररचय पहन हदआको छ। सहरबाट चारपाँच हदन साँघरुो बाटो हहहँडसकेपहछ 

सनुकोशी डुङ्गामा तनुत पने ईक्त भौगोहलक स्थानबाट ईिर र ईिर पहश् चमी हदशा हहमालय, 

सैलङ्ुगका चचुरुाहरू देहखने ईल्लेख पहन ईपन्यासमा पाआन्छ। 

अफ्नो गाईँठाईँ, ऄञ्चलको भौगोहलक, प्राकृहतक ऄिस्था र हस्थहत रामीणहरूका 

ऄन्तमतनमा नमेहटनी गरी ऄङ्हकत भएर बसेको ह न्छ। लेखक कोआराला पहन दमु्जाली भएकाले
१
 

                                                           
१
 इन्रफिादयु याई, नेऩारी उऩन्मासिा आधायिरू, ऩ.ृ १५७ 
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अफ्ना माझी  गाईँको ऄहशहित चालचलन, प्रथा, परम्परा, जीिन तथा माझीहरूको कोथपे 

गाईँको भौगोहलक ऄिस्थानबारे पहन पररहचत हथए। यो गाईँ सखुा रातो पहरोको हजिोमा बसेको 

छ, जहाँको पाखामा खयर, बेलका रूख र घारीहरू कङ्कटपयथरमा जरा गाडेर ईहभन्छन,् सतीबयर 

र सररर्ाका पोथ्रापोथ्रीहरू िषातकालमा खहरे भेलका छेईछाई ईहम्रएर ह कत ने बल गछतन।् तीन 

हपप्लेदेहख हबहानै हहड्ँनपुने कोथपेतर्त को ढुङ्गै ढुङ्गा, धलैूधलूोले भररएको, ईसमाहथ शीतले 

हभजेर गहँु्गो बनेको बाटो कुनै हदन बहनने छाँट छैन। यस्तो कष्टप्रद बाटो भएर लेखकले हचनेको 

व्यहक्त भके्त गाईँ र्हकत रहछे। भक्तबीरे लगभग दस िषतपहछ गाईँ र्हकत रहकेो छ। गाईँको स्महृत 

कोट्याईँद ैहहहँडरहकेो ‘भिबीरेले िणभर र हकएर स च्य - य  बाट  ईसले कहतपल्ट हहाँहडसकेक  

हथय  औ ईसले सम्झनामा ऄतीतकालीन हदन र सन्ध्याकालका दृश्यहरू रङ्हगएर अएका पहन 

दखे्य । राती गजवने हचतुवाका अकारहरू ईसक  ऄगाहड स्पष्ट भए। यहत मातै्र ह आन बटुाबटुीमा 

बस्तै ईड्ने काहलजहरूले पहन ईसलाइ कहतपल्ट हसकार खेल्न ईत्तेहजत गराएका हथए।’ (प.ृ १) 

खैररनी घाटको प्राकृहतक हस्थहत र सौन्दयतबारे सपुररहचत लेखक पाठकहरूको मन, ध्यान र 

कल्पना शहक्तलाइ ईकेद ैलेख्छन-् 

‘ईसले छ डेक  क थपे गाईाँ, वन, महाभारतका लेक, ख ल्सा, खाडल र सनुक शी पहन सबै 

हबहानक  गलुाबी रङ्गक  रसमा डुबे। ऄहन अकाशमा एईटै सयूव रह,े जसले भने ईसलाइ कही ाँ पहन 

हपछा गनव छ डेका हथएनन।्’ (प.ृ २) 

‘भिबीरेले सतीबयरका प थ्राहरू नाघ्य । सल्लाक  फेदमा अड लाग्द ै िाड  ग रेट  

सहजलैसाँग ओहलवन लाग्य । क थपेलाइ दमु्जाक  पहाडले छेकेक  हथय , दमु्जाक  रात  नाङ्ग  

थमु्काथमु्की बारीहरू ईसका सन्मखु हथए। वातावरणक  धहमल पन हबलाआसकेक  हथय . सदुरू 

ईत्तर र ईत्तर-पहिमी हहमालय, सैलङ्ुग र हहमालयका पहाडहरूका चचुरुाहरू घामक  प्रथम 

हकरणमा सनुौला हुन थालेका हथए। हहमालदहेख स झै दहक्खन यता ह चा-ऄग्ला नाप  नहमलेका 

कैला फुस्रा पहाडपङ्हिहरू पहन स्पष्ट दहेखाँद ैअए। हहमालयक  चचुरुामा सनुक  मलुमु्मा लाग्द ै

जान्थ्य  ज  दखे्ता दखे्तै स्वणवमहन्दर झै ाँ ऄपवूव श भाले ददेीप्यमान भय । त्यही ाँदेहख सनुक शी बग्दै 

अईाँथ्य  औ त्यही नदीक  हकनारमा बसेक  खैररनीघाट ऄहहले कतै लकेुक  हथय ।’(प.ृ ५३) 

‘क शीपारर दमु्जाक  पहाड, पहाडक  सबभन्दा ऄग्ल  भागमा एईटा वरक  रूख हथय । 

एईटा रात  घर र मेवाक  ऄग्ल  दबु्ल  रूख सेत  अकाशक  ऄगाहड ईहभएका हथए। अकाशमा 

बादलले पारर पहाडहरूका हशरमाहथ तहन्कएर यामा पररराखेक  हथय । गाईाँक  ओलवने ईक्लने 

छायादार रात  बाट लाइ मध्याह्नक  चको ईज्याल  तुवााँल ले झै ाँ ऄस्पष्ट गराएक  हथय ।’ (प.ृ ६४) 
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ऄञ्चलिासीहरूको प्रकृहतसँग भएको प्रगाढता सङ्केत गद ैईपन्यासकार लेख्छन-् 

‘उ बाटाक  छेई सतीबयरक  जर मा ढुङ्गामाहथ बस्य । हपि्यूाँक  भारीमा ऄढेस लाग्य । त्य  

धहूलधसूररत सतीबयरक  बटु ले ईसलाइ हचन्य । उ यही बाट बाट ओह रद ह र गने, कााँधमा 

बन्दकू ब केर वन र पहर  गने ईही भिे ह । वनमा हरेक बटुा र प थ्राहरूले हबहानक  मन्द हावामा 

टाईक  ईिाएर शायद ईसैलाइ हरेे। कहत वषवमा उ घर फहकव रहके  हथय ।’ (प.ृ २) 

पहाड, समतल कहीकँा पहन गाईँबस्तीको एईटा हनहचातत अकार ह न्छ। गाईँको हशर, मध्य र 

पचु्छर कुन स्थानमा घर छ ययसको अधारमा हचन्ने, हचनाईने, सोधखोज गने गररन्छ। भके्त रातो 

माटे गाईँको ढुङ्गाका गारा भएका, खरले छाएका, परुाना र पड्ुका घरहरू नाघ्द ैघरतर्त  लाहगरहकेो 

छ। भके्तको घर पछुारमा भएकोले सबैले ईनीहरूलाइ ‘पछुारे’ भन्थे। ‚पाररबाटै गाईाँलेहरूले 

भिबीरेलाइ नै दखेेर िम्याए झै ाँ गरे-‘पछुारेक  छ र  भिबीरे ? लाहुर गएर अएछ ?‛  

  ईपन्यासकार कोआरालाले कोथपे घाटमा भक्तबीरेले माझीहरूलाइ भेटेको, पनेनीहरूले 

ईसलाइ हरेेको, सदातरुण कोशी महस्तएर बहहरहकेो, घरमा पगेुपहछ अमाले कान्छी अमालाइ 

जाँडको गोल्रु् ल्याईन ऄह्ाएको, छोरो अआपगेुको खशुीमा अमा अरै्ले खोरको र्ल्याक 

खोलेर रातो भाले हनकालेर काट्न तखतर गदात बहुढयाको हातबाट भालेले ईहम्कन बल गरेको 

प्रभािकारी हचत्रण हदन ुभएको छ। ईक्त हचत्रणमा ऄनभुहूतको ऄंश भएकोले पाठक ऄञ्चलको 

प्राणायमासम्म नहजहकएको दहेखन्छ।
२
  काठमाडौबाट चारपाँच हदनको साँघरुो बाटो हहडेँर डुङ्गामा 

चढी पगु्न ु पने खैररनी घाटको कोथपे, दमु्जा, झाँगाझोली, कोआराला गाईँ अहदको भौगोहलक 

पररिेश बाटाघाटा, पलु, यातायातका साधन अहदको ऄभाि तथा हचतिुा, बाघ, भाल ुअहद जन्तु 

र चोर-डाकाहरूको भय खपेर बाँच्नपुने दहेखन्छ। भौगोहलकता प्रदि बेरोजगारी, ऄभाि, 

ईपचारहीनता र धामीझाँक्रीमाहथ हनभतरता, ऄन्धहिश्वास अहदको पररिेशमा बाँहचरहकेा कुरातर्त  

कहतपय घटना तथा प्रसङ्गहरूद्रारा बताईन चाहकेा दहेखन्छ। यसबाहके ऊत ु पररिततन ह दँा 

ऄञ्चलिासीले सहनपुने िषात, भलपहहरो, कठ्याङ्हरने जाडो, न्यानो अहद सकू्ष्म एिम ्

व्यापकरूपमा हचत्रण गररएको भए खैररनी घाटको भौगोहलक ऄिस्था ऄझ प्रगाढ भएर अईने 

सक्ने सम्भािना देहखन्छ।  

हलेम्ब ु मेर  गाईाँ पहन अकारको हहसाबले सानै ईपन्यास हो। काठमाडौदहेख बिीस माआल 

ईिरपिूतको हसन्धपुाल्चोक हजल् लामा पने शेपातहरूको रासोबासो भएको हलेम्ब ु ऄञ्चल 

ऄन्तगततको ताकेघ्याङ, न्हाकोटे, देहसङाघ्याङ, सेरमाथाङ, घाङेल, नपुुत, हटम्ब,ु बकङघ्याङ, 

                                                           
२
 इन्रफिादयु याई, नेऩारी उऩन्मासिा आधायिरू, ऩ.ृ १६० 
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लाङ्टाघ्याङ, टोपाढोङ, दिुाचौर अहद गाईँ ऄहन ययहाँका भपू्रकृहत, िनसम्पदाको हचत्रण 

गररएको छ।  

हलेम्ब ु िेत्रको भौगोहलक कहठनताबारे आङ्हगत गद ै लेहखए ऄनसुार ‘कािमाडौ पगु्न 

सनु्दरीजलक  छ ट  बाट बाट पहन तीन हदन लाग्छ ऄहन हलेम्ब ुजानलाइ कािमाडौबाट सााँखसुम्म 

म टरमा अएपहछ पैदल ईत्तरपरिक  पौवा भञ्ज्याङ ईकाल  काटी घमुारच क लप्सेका डााँडाहरू 

पार गरद् ैआन्रावतीक  हकनार हस्थत बाहुनीपाटी गाईाँबाट मेहलञ्चेक  पलुमा अआपहुगन्छ। यहााँबाट 

दवुाचौर, व ल्माङ, बांगडांग, जत्य सलमे, बरूवा अहद गाईाँहरू पार गरी मेहलञ्चे गाईाँ (१२४४३ 

हफट) मा अआपगुी हलेम ुिेत्र पस्न सहकन्छ।’ (प.ृ ४९-५०) 

ईपन्यासमा हदआएको हनम्नहलहखत ईिरणले ययहाँको भौगोहलक एिम ् प्राकृहतक पररिेश, 

पररिेशगत समस्या, िन तथा कृहषसम्पद ्बारे आङ्हगत गररएको छ- 

‘यााँिी पहाडमहन बसेक  ताकेघ्याङक  ऄको नाईाँ लाप्सेलाङ पहन ह । त्यस गाईाँमा सय घर 

जहत हुाँद  ह । ताके बे ाँसीमा मेहलञ्चेक  पानी लाग्ने िुल  फााँट हथय । मेहलञ्चे पारर मेहलञ्चेघ्याङ 

पदवछ जहााँ हचहनयााँ लामाक  घर छ। त्यहााँबाट ईत्तर यरूरङ डााँडा पछव जहााँबाट ग साआाँकुन्ड जाने 

ईकाल  गएक  छ। मेहलञ्चे घ्याङमाहथक  लेक हसमसेदाङ ल्य प गांगमा बाहै् महीना हहईाँ 

चहम्करहके  हुन्छ। मनम हक हहमाली दृश्य हनेव ताकेबाट ऄझ माहथ धपुी वन भएक  लेकमा 

पगु्नपुछव। त्यहााँबाट दहिणपरि ट पाढ ङ लेकमा स्याई, अल ुफसलहरूक  बगै ाँचा छ। मगृ चने चईर 

र वन बगैंचा छ। केही फरक फरकमा घरहरू दहेखन्छन।् त्यहााँ घरैहपच्छे ऄसफी, केराई, ग्यान्तका 

अहद फुल लाएका बगै ाँचाहरू छन।् दहिण पाख मा  बड  पहररल  घाम लागछ्। हचप्ल  बाट मा 

ज हगएर महहहसङक  पहछपहछ ईसक  घरमा पगु्न साहै् कहिन भआरहके  हथय । हचहप्लय  भने चचु्चा 

चचु्चा ढंुगाले भररएक  भीरबाट २-३ सय  फीट तल पहुगने डर जहााँ महुन खहरेक  भेल ईहलवरहके  

दहेखन्थ्य । ऄझ त्य भन्दा महन मेहलञ्चे ख ला टहल्करहके  हथय  घाममा।’(प.ृ ८) 

‘मकैले पाख  नै हररल  भररल  भइ मकै भााँच्ने बेलाक  अशा हदलाआरहके  हथय । 

हकसानहरू हदनहुाँ मकै भााँच्ने हदन गहनरहकेा हथए। फागनुमा छरेक  मकै वैशाख जेिक  खडेरी खपेर 

बल्लतल्ल यस पणूाववस्थामा पगु्न लागेक  हथय ।’ (प.ृ ७०) 

‘हमहलञ्चे घ्याङमाहथक  हसमसेदाङ, ल्य प गांग बाहै् महहना हहईाँ चहम्करहक  हुन्छ। 

मनम हक हहमाली दृश्य हनेव ताकेबाट ऄझमाहथ धपूी वन भएक  लेकमा पगु्नपुछव। त्यहााँबाट 

दहिणपरि चईर र वन बघै ाँचा छ। केही फरक फरकमा घरहरू दहेखन्छन।् त्यहााँ घरै हपच्छे ऄसफी, 

केराई, ग्यान्तका अहद फलफूल लगाएका बघै ाँचाहरू छन।् दहिण पाख मा बड  पहाररल  घाम 
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लाग्छ। टाढा टाढा चौतारा ब क्चेन फुलहपङहतर जान  बाट समेत छलवङ्ग देहखन्छ। पवूवहतर हहम 

शङ्ृखला। त्यहााँदेहख दहिण दइुक स पारर सक्थेलीक  पहाड छ जसक  ब्यााँसीमा धान फल्ने 

खेतक  फााँट छ।’(प.ृ ८) 

गाईँघरको पररदृश्यले तयस्थानको पयातिरण स्पष्ट ह न्छ- 

‘ट पाढ ङका घरहरू कुनै पक्की र कुनै कच्ची छन।् पक्की घरहरू ढुङ्गाबाट बनेका त 

अधहुनक ढङ्गका हसमेन्ट लगाएका पहन दहेखन्छन।् बगै ाँचा बारी भएकाले मगृहरूबाट बचाईका 

लाहग लामा काि तेस्यावएर वा कााँडे तार लगाएर क्याम्पा बाररएका छन।् सबै घर हसलेट ढुङ्गाबाट 

छाएका छन।् सदुरू पवूवमा िूलािूला पहाड नाघी ईदाईने सयूवक  पहहल  रात  ईज्याल  पने र 

पहछसम्म घाम लाहगरहने यस पाख मा कतै सम्म चौर र कतै कुलकुलाआरहने कुल  जस्त  ख ला 

ख ल्सामा बहगरहके  देहखन्छ जनु यस िाईाँक  पनेर  पहन ह ।’  ( प.ृ ८-९) 

‘ईसक  घरहभत्र ऄगेनामा अग  दहन्करहके  हथय । हामी ऄगेनाक  छेई गनु्रीमा बस्यौं। 

महीहसंकी स्वास्नी च्याग्बी क िाक  फल्याक ओछ्याएक  च टामा कुच  लगाआरहकेी हथइ। ईसले 

कुच  मात्र चलाईाँथी र धलू  कहसंगरहरू अफै फलेकक चेप र दलु बाट खस्तै जान्थे।...उ ईिेर 

क िाबाहहर मटान जस्त  घरमा गय  र दाईरा र हझक्राले भररएक  िाईाँबाट त्वारव अवाजले मतु्न 

लाग्य । त्य  िाईाँ चपी हथय ।  

 म ऄगेना छेईक  झ्यालमा बसेर धवूााँबाट ज हगन बाहहर हनेव लागेक  हथएाँ. नहजकै हछमेकमा 

यस्तै एईटा घर हथय । धवूााँले काल  भएक  छानाका टुाँडाल र हनदालमा फसी र ताम्डाका लहरा 

ड रीमा झहुन्डएका हथए। त्यसभन्दा पारर यरुरङक  डााँडामाहथ घामक  रात  ईज्याल  हबलाईन 

लागेक  देहखन्थ्य । बेलकुीपखक  ईज्याल ले वरपर डााँडालाइ धहमल्याआरहके  हथय ।’(प.ृ ३६-

३७) 

खैररनी घाटमा झै ँयस ईपन्यासमा पहन शङ्कर कोआरालाले भौगोहलक ऄिस्था लगायत िन 

ऄहन कृहष सम्पद,् ऊतगुत प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रणबाहके बाटो, पनेरा, खरी जकुा, चकशोन घाम, 

चकशोन जाडो, चकशोन घाममा हतक्खररलो अिाजमा कराआरहने गाआने कीरोको ईल्लेख गरेका छन।् 

िषातयाममा बढ्ने खोला, खहरेमा पलु नभएकोले यातायात र ननुतेल जस्ता अिश्यक िस्तकुो 

ओसारपसारमा अआपने समस्या, भारतबाट ल्याआएका ननुबाट ऄञ्चलभरर रै्हलएको लतुो 

अहदका प्रासङ्हगक ईल्लेख एिम ्हििरणले ययहाँको भपू्राकृहतक हस्थहत र समस्यालाइ आङ्हगत 

गरेको दहेखन्छ। हलेम्बकुो भौगोहलक ऄिस्थाकै कारण यहाँ राम्रो स्कुल, ऄस्पताल छैन। बराहलँद ै

बराहलँदै प्राथहमक स्तरको हशिा हलएपहछ केटाकेटीहरू ईच्च हशिा हाहसल गनत नसकेर भौतँाररन 
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बाध्य छन।् ईपचारको व्यिस्था नभएकोले रूकीले बहादरु लामा र टुररष्टहरूले हदएका औषहधमा 

भर पनुत परेको दहेखन्छ। छुबुत लामा ईपचार र पौहष्टक अहारको ऄभािले मनुतपछत। अकारमा छोटो र 

भौगोहलक, प्राकृहतक एिम ् रामीण पररिेशको हचत्रण एिम ् हििरणमा संहिप्तता ऄिलम्बन 

गररएको भए तापहन हलेम्ब ुिेत्रको भौगोहलक हस्थहत धेरै नै प्रष्ट ह नसकेको छ। 

ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखत नेपालको तराइ ऄञ्चललाइ समेटेर लेहखएको ईपन्यास हो। 

ईपन्यासमा हिरहीनपरु बरेिा र धरमपरु बरेिा नामक दइु काल्पहनक गाईँको माध्यमबाट भारतको 

हसमाना नहजक पने बारा हजल्लाको पसाहा नदी, कलैया, िीरगन्ज अहद बजार भनुतपने हिस्ततृ 

समतल, जङ्गल, खोलानालाले िेहष्टत ऄनकन्टार, ऄभेक ठाईँको भौगोहलक एिम ् प्राकृहतक 

पररिेशलाइ ईपन्यासमा ईताररएको छ। अरु् जन्मेर, ह केको ऄञ्चललाइ ध्रिुचन्रले नहजकबाट 

हचनेका बोध ह दँछ। यस ईपन्यासमा ईनले बाहै् महहना र ऊतपुहछकै प्राकृहतक ऄिस्थालाइ 

हचनाएर जनजीिनमा पन ेप्रभािलाइ पहन दखेाएका छन।् ईदाहरणहरणाथत- 

‘नहहाँडी नहुने बाट  हनलवज्ज र कु्रर भएर क सौ ाँसम्म पल्टेक  दहेखन्थ्य । ख लानाला, जङ्गल 

र खेत, हामी कहत घण्टादेहख एकनासहसत हहाँहडरहकेा छौं, ....गाईाँ एईटै दृश्यले बनेक  हुन्छ। धवूााँ, 

धलू , रहस्य, चकमन्न, दारररय...। प्वाल परेक  वा परेर बिुा लगाएर पेटीमा ईहभएक  कुनै ऄनहुार 

झैं लाग्छ गाईाँ।’ (प.ृ १-२)  

‘राताराता जङ्गली बयरहरू चाईररएर फलेका हुन्थे, तर धेरै हदनसम्म ती साबतु रहन पाईाँदैन 

हथए। ऄम्बा र अाँपका रूप हथए, जसलाइ वरपरका हकश र र तरुना हिटाहरू अफ्न  ढुङ्गा/झटार  

हान्न ेऄयायासवारारा दघुवटनापवूवक झाने गथे। चराहरू, खास गरी सगुा, त्यताहतर हदे ैनहरेी ईड्ने गथे, 

हकनभने हतनीहरूले िुङ्नलाइ एईटा पहन फल त्यहााँ झहुन्डएक  हुाँदनै हथय ।’ (प.ृ ५०) 

‘चैतमास- ‘गाईाँमा सारा रूखबाट सकेुका पात यहत झनव थालेका हथए, सम्पणूव गाईाँ हतनक  

खड्याङखडुुङले खलबहलएक  हुन्थ्य । सडकमा सकेुका पातहरूक  ओआर  लागेकाले, 

हहाँड्नेहरूका खिुावारारा धलू पीि  हुने पातक  छस्याकछुसकुले सारा गाईाँ व्याप्त हुन्थ्य । त्यसमाहथ 

बेर कट क हावा। तर त्यही हावा जब घामक  हुकुमले षड्यन्त्र गनव थाल्दथ्य , जलुमु हुन्थ्य । 

हावाले सबभन्दा महुश्कल अआमाइहरूलाइ पाथ्यो। हतनका ध तीहरू मैला, च्याहतएका र झीन हुने 

गथ्यो, गाईाँका अआमाइक  शरीर बारम्बार बाहहर हनस्कन्थ्य , घाम यहतहवघ्न चहकव न्थ्य - खराइ 

ऄथावत ्ललेू मान्छे ढल्न ुमामलुी घटना हुनजान्थ्य ।    
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हावा ऄनकूुल छैन भने सााँहच्चकै सारा गाईाँ हचहन्तत दहेखन्थ्य । हावा बौलाहा, बेलगाम 

घ डाजस्त  ईहफ्ररहके  हुन्थ्य । तर सबभन्दा बढी खतरा हुन्थ्य , अग क । गाईाँमा अगलागीक  

ऊत ुप्राय: यसै महहनादहेख थाहलन्थ्य ।’ (प.ृ ८१-८३) 

‘हवरहीनपरुबरेवामा सबभन्दा ईज्याल  तब हुन्थ्य , जब हबजलुी चहम्करहके  हुन्थ्य । 

त्यसबखत अकाशमा बादलका पाङ्िा गहुडरहकेा हुन्थे, ऄाँध्यार  र मसुलधारे रात हुन्थ्य । हबजलुी 

चम्कन ु बाहके, गाईाँलाइ धेरै जस  काम लाग्ने वस्त ु ऄन्धकार नै िहररएक  हथय । यसपटक 

अकाशमा बादल ढील  ईम्र्य , त्यसकारण हबरहीनपरु बरेवा त्य  प्राकृहतक ईज्याल बाट पहन 

वहञ्चत हथय ।’ (प.ृ१३१) 

तराइ ऄञ्चलको भौगोहलक, प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रण गने क्रममा ईनले ऄहतिहृष्ट, 

ऄनािहृष्ट, ऄहनकाल, महामारी, हािा, अगलागी, ल,ू खानेपानीको समस्या अहद प्राकृहतक 

दभुशोनगका साथ िनजङ्गल, रूखपात, र्लरू्ल, ऄन्नबाली अहदका ईल्लेख गरेका छन।् तराइका 

जङ्गलमा पाआन ेमह िा, खजरु, पकुिा र पकडीका रूख तथा हतनीहरूका टरशोन स्िाद भएका हररया 

र्ल, पातपहतङ्गर, साँप अहदको ईल्लेखद्रारा ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतकतालाइ सङ्केत गरेको 

दहेखन्छ। यसप्रकार ईपन्यासकार ध्रिुचन्रले तराइ ऄञ्चलको भौगोहलक-प्राकृहतक हस्थहतलाइ 

पणूातङ्ग ईताने प्रयास गरेका प्रतीत ह न्छ। 

ध च गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म पहन तराइ ऄञ्चलको भौगोहलकतालाइ समेटेर 

लेहखएको छ। यो बारा हजल् लाको महुकत पहलया र गडहल गाईँको दपतण हो। यसबाहके िीरगन्ज, 

रौतहटको कटहरिन, पसाहा, थलही नदीको छेईछाईको गाईँठाईँ रामपरु, लरही, बगडमपरु 

अहदका पहन पयातिरण यसमा ईल्लेख भएका छन।् ईपन्यासमा िणतन गररए ऄनसुार ईक्त 

हजल्लाको ईिरी भेकमा जङ्गल घाँचहतर बसोिास गने र तीयरका हकनारका ईिरका बढी 

जनसङ्ख्या भएका तेतँररया, धोधतपा अहद गाईँलाइ भ्याईने गरी बारा बजारको व्यिस्था गररएको 

छ भने हजल्लाको दहिणपरट्टका गाईँहरू बेतौना, बढ हनहार, कचोररिा अहद गाईँदहेख झण्डै 

सीमासम्मका माहनसले भ्याईने गरी ऐहतहाहसक थलो हसमरोनगढमा हाटको प्रबन्ध हमलाआएको 

दहेखन्छ। यी दिैु बजारका लगभग माझमा पने लरही बजारको भौगोहलकता हभन्नै छ। डरलाग्दो 

िनभन्दा लामो बाटोको पट्यारलाग्दो यात्रा, यात्रकुो कानमा हचच्याआरहने शनू्यता र हनजतनताले 

ययस िेत्रमा बसेका मान्छेको जीिन प्रभाहित तलु्याएको बहुझन्छ। 

महुकत पहलयाको भौगोहलक-प्राकृहतक पररिेश भन्न ु नै मकुी नदी; ययस िररपररका 

टाढाटाढासम्म अँखाले नभ्याईने गरी रै्हलएका समतल, खेत, चौर; तीयर नदी हकनारमा बसेको 
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हछमेकी गाईँ गडहल; िीरगन्जबाट पस्दा भेहटने पसाहा नदीको लामो नहहडँी नह ने बलौटे बाटो, 

थहलया नदी अहद ह न।्  अधहुनक नगर व्यिस्था, यातायात, सञ्चार व्यिस्थादहेख टाढा रहकेो 

महुकत पहलया, गडहल अहदका भौगोहलक पयातिरणले ययहाँका िाहसन्दाहरूका जीिनमा समस्या र 

पछौटेपनाको नछुहटने छाप लगाआहदएको छ। हाटबजार, हचहकयसा, ऄध्ययन अहद जस्ता सहुिधा 

भोगका लाहग हजम्दार, ठालहुरू मात्र गोरुगाडी, घोडामा चढेर यात्रा गछतन ् तर अम जनता भने 

पैदल, साआकल बाहके कुनै ईपाय पाईँदैनन।् हहड्ँनका लाहग राम्रो सडक, पलु नभएको ठाईँमा नदी 

तनुत कहत जोहखम र साहहसक काम ह न्छ ययसको िणतन ईपन्यासकारले प्रभािकारी ढङ्गले गरेका 

छन।् ईदाहरणाथत : 

‘ईसले ऄब एक क सपहछ तनुवपने ख ला, थलहीक  ऄडभंगे पलुलाइ सम्झ्य । ईसले 

बालककालदेहख नै त्यस नदीमा वारपार गनवका लाहग यौटा दबु्ल  फल्याक मात्र तेस्यावआराखेक  

दखेेक  छ। फल्याकक  माझमा पगेुपहछ तल गहहरराँद ैगएक  थलहीक  हात्ती डुब्ने खालक  ऄाँध्यार  

पेटानीमा सकेु चन्दन जस्तै पातल  जलधार दखेेर कहाली लाग्छ र यात्रलुाइ अफु ईहभएक  हसङ्गै 

फल्याक र टीहपङ जस्तै फन्फनी घमु्न थालेक  र अफु भने ईधमहुन्टएर तल झन ्झन ्तल ताललेु 

टेक्न पगेुक  जस्त  लाग्दछ। ऄहन त भारी हजई भएकी अआमाइलाइ थलही तनव हदाँदनैन ् र स्वस्थ 

अआमाइहरू पहन फल्याकक  माझमा थचुकु्क बसेर हचत्कार गनव थाल्छदछन।् िुल  डााँक ले रूाँ द ै

कराईाँद ै गहुार माग्दछन।् कुनै बरााँहिएक  परुुष पाखरुाले पाररबाट ऄाँि्याएर नतानेसम्म ती त्यही ाँ  

गजधम्म भै बहसहदन्छन।् हताररएका बटुवा हजल्ल परेर दवैु हकनारबाट हरेररहन्छन।् 

थलहीपहछ यात्राक  ऄहन्तम कष्ट सहन ुपदवछ तीयर नदीमा। नाईाँ कहत रमाआल  छ, तीयर। कुनै 

सकुुमारी बैंशाल ुकेटीक  नाईाँ जस्त । यसक  हवनाश गने स्वभाव पसाहा र थलहीजस्त  छैन र पहन 

हनकै भयानक छ य  नदी। जनुसकैु याममा पहन ऄसमेल दवैु हकनारका हभत्ताहरूमा ऄाँटाआ नसक्न ु

गरी बहगरहने छुरा जस्ता तेहजल  जलाधार छ। य  नदी अफ्न  लहहडया ईन्मादमा भएक  बखत  

तने माहनस एक क सदहेख लखेहटएर मात्र पारर हकनारमा टेक्न पगु्छ, जसमा नाई छ न कुनै सााँघ।ु’ 

(प.ृ ५) 

‘...अमा भन्नहुुन्थ्य  तीयर माआत जाने ह । माआत जाने छ रीलाइ कस्त  हतार हुन्छ, हसङ्गै 

बाट घाट , सम्पणूव डााँडाकााँडा र ख ला ख ल्साहरू सलक्क हनलेर माआतीक  बीच अाँगनमा झ्वाम्म 

पगु्ने हतार। त्यस्तै अतरुी र हस्याङ्गफस्याङ्ग यस वेगवती ख लालाइ छ। जनुसकैु मौसम ह स,् 

चहुुाँद  झरी ह स ्वा हहाँईदका धसु्रा फुस्रा हदनहरू, तीयर नदीक  तेहजल  स्वभाव केही गरी मन्थर 

ह ला भन्न ुछैन।’ (प.ृ ६) 
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पसाहा नदीको बलौटे बगर, तीयरको तेहजलो धार, थहलयाको ऄप्ठ्यारो बाटो समतल भहूम 

नदी नाला र हनजतनताले पररपणूत यस ऄञ्चलमा यातायात, हशिा, ऄस्पताल अहदको ऄभािले 

ययहाँका हनिासीको जीिनमा ईयपन्न गरेको समस्या भयािह छ। यस ईपन्यासमा भौगोहलक 

पररिेश ऄन्तगततका िन, जङ्गल, रूखपात, ििृलता, पश,ु पिी, हदन, रात, औसँी, पनेु, जाडो, 

गमी, मानि र िन्यप्राणीमाझ द्रन्द्र तथा ऊत ुअहदका सकू्ष्म हचत्रण गरी ऄञ्चलको भौगोहलक-

प्राकृहतक हस्थहतले ययस ऄञ्चलको जीिन यापन पिहतमा परेको प्रभाि ऄझ गहन रूपमा प्रस्ततु 

गनत सहकने सम्भािना रहकेो दहेखन्छ। 

 

५.१.२  बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासमा भमगोहलक हस्थहतको हचत्रण 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यास लेखन परम्पराको बहलयो सतू्रपात गने पहहलो ईपन्यास 

ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा (सन ्१९४७ ) हो। पहश् चम बङ्गालको िीरभमू 

हजल्ला ऄन्तगतत पन े राढ ऄञ्चलको भौगोहलक ऄिस्था यस ईपन्यासमा िहणतत एिम ् हचहत्रत 

भएको पाआन्छ। हिनय घोषले राढको हसमाना हनधातरण गद ै लेखेका छन-् झारखण्ड, हसंहभमू, 

मानभमू, मल्लभमू, सामन्तभमू, िराहभमू र िीरभमू (पहचातम बङ्गालको हसमान्त ऄञ्चल) तथा 

एकातर्त  छोटानागपरु, सौतँाल परगनाको पाितययभहूम र घना ऄरण्य एिम ्ऄकाततर्त  शस्यश्यामला 

बङ्गालको समतलभहूमको माझमा राढ दशे पछत।
३
 

ईक्त राढ ऄञ्चल ऄन्तगतत पने कोपाआ नदी (हाँसलुी गहना अकारमा बाङ्हगएको) को 

िाररपारर प्राय: ऄढाइ सय हबघा जहमनमा लाट जङ्गलको माझमा रहकेो बाँसिादी मौजा र यसैको 

ईिरमा पने जङ्गलरामको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रण ईपन्यासमा सनु्दर ढङ्गले 

अएको छ। 

हाँसलुी बाँकको दशे (गाईँ) कठोर धातजुस्तो माटो भएको दशे हो। यहाँ नदीभन्दा बढ्ता 

माटोसँगै मान्छेले लडाआ ँगनुतपछत। ‘खरा’ ऄथातत ्प्रखर गमी चढेपहछ नदी सकेुर मरुभहूम ह नपगु्छ। 

बालिुाको ह री चल्छ। टुह री केटीको महलन ऄनहुार र शरीर हलएर हहडेँ झै ँ घुँडामहुनसम्मको पानी 

हलएर कोपाआ ससु्तरी बहकेो दहेखन्छ। ययसतो गमीमा माटो ढुङ्गा झै ँकठोर ह न्छ; घाँसपात खङ्गार 

भएर सकु्छन,् गमी अगोमा पोहलएको र्लामजस्तो ह न्छ। कोदालो, ट्याम्ना र र्रुिाले पहन 

काहटँदनै। खन्दा कोदालो, ट्याम्ना र र्रुिाको धारै बाङ्हगन्छ, गैतँी जस्तो हहतयारले मातै्र 

                                                           
३ भिीतोि विश्िास, फाङ्रा उऩन्मास : प्रसङ्ग आञ्चलरिता, ऩ.ृ ५० 
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ऄहलऄहल काहटन्छ। काट्दा प्रययेक चोटमा अगोको हझल्का हनस्कन्छ। खाल्डा र पोखरीहरू 

हचराहचरा परेर र्ाट्दछन।् ययहत बेला नदीले नै माहनसको रिा गछत, कोपाआ नदीबाटै हपईने पानी 

प्राप्त ह न्छ। ययसैले ययहाँ बाहै् महहना नदीको हचन्ता गनुत पदनै। ऄसारदहेख ऄसोजसम्म भलबाढी 

अईँदा कोपाआ नदीले भखतरै यौिनिती बनेकी कहार कन्याले झै ँ दःुख हदने गछत। कोपाआको 

भलबाढीले घरद्रार नभयकाए तापहन दःुख भने कम ह दँनै। पानी हटेपहछ हभजेको माटोबाट बार् 

ईड्नथाल्छ, हझँगा र लामखटेु्टले गाईँ भररन्छ। मान्छे हहड्ँदा मान्छेको हशरमाहथ झनु्ड झनु्ड लामखटेु्ट 

भन ्भन ्ध्िहन हनकाल्द ैसँगसँगै हहड्ँछ। हतनीहरूको टोकाआले शरीरमा दाग रु्लेर ईठ्छ। गाइगोरुको 

शरीरमा पहन हझँगा छ्यापछ्याप्ती बस्दछन।् पचु्छरले झ्याप झ्याप हहकातएर नसकेपहछ हतनीहरू 

ऄनिरत हसंग हल्लाईँछन,् कहहले चारखटु्टा ईठाएर लडीबडी गछतन।् तालको पात चुँडेर हम्काईँद ै

कृषकहरू गाइगोरुलाइ हझँगा धपाईन सहायता गछतन।् केही हदनपहछ नै मलेररया रै्हलन थाल्छ (प.ृ 

१४-१४२)। सौतँाल परगनाको पहाडी नदीमा दइुतीन िषतको ऄन्तरमा अकहस्मक रूपमा अईने 

भलबाढीलाइ ‘हडपाबान’ भहनन्छ। यही भलबाढीले बेलाबखत मरेका ऄहन कोहीबेला ज्यूँद ैबाघ, 

भाल,ु गोही, बनेल अहद बगेर अइ बाँसघारीहतर ऄहल्झन्छन ्(प.ृ १४२)।  

यसप्रकार बाँसिादी गाईँको भौगोहलक तथा प्राकृहतक पररिेशको िणतन क्रममा ययहाँको िन, 

जङ्गल, रूखपात, बाँसघारी, पशपुिी, हदनरात, साँझहबहान, औसँीपनेु, हिहभन्न महहना, ऊतचुक्र 

एिम ्जलिाय ु तथा मानि जीिनमा ययसको प्रभािबारे पहन सकू्ष्म एिम ् व्यापक ढङ्गमा िणतन 

तथा हचत्रण गररएको दहेखन्छ। ईदाहरणाथत : 

‘हााँसलुीबााँकमा रातप्रभात पथृ्वीसाँगै यथारीहत हुन्छ। रूख रूखमा चरा कराईाँछन।् घााँसक  

टुप्प मा राहतका शीतहबन्द ु सानासाना दानाहरू जस्तै ढलमल गछवन।् बााँसघारीक  हसरानबाट 

हशररष, हनम, अाँप, जमनुा, कटहर, वर, हपपल अहदका पातका टुप्पाबाट तपतप गद ैशीतहबन्द ु

माट क  छातीमा खस्दछन।् जनु ऊतमुा जनु फुल फुल्न ु पने त्यही फुल फुल्छन।् पवूवहतर नदीक  

हकनारसम्म फैहलएक  मैदानपाररका क पाआ र ग पहरूक  गाईाँलाइ ढाक्न े रूखपातका टुप्पाबाट 

घाम ईदाईाँछ। तर कहारहरू सयूोदयभन्दा धेरै ऄहघ नै ईिदछ्न।्’  (प.ृ९१)  

‘वैशाखजेिक  महहनामा दवेताथानक  श भा मन रम हुन्छ। बेलका रूखहरूमा ऄजस्र 

कहलला पातहरू पलाएका छन।् बयरका झ्याङहरूमा पहन कहलला पातक  समार ह बसेक  छ। 

बेलका रूखहरूमा नयााँ पातहरूका माझ पाकेक  बेल नदहेखए पहन सगुन्ध फैहलन थालेक  छ। 

रूखका परुाना पातहरू झदावझद ैचैतमासक  बीसपच्चीस हदन हबहतहाल्छ। बेलका रूखहरू पहन 

नाङ्गा हुाँदजैान्छन,् केवल बेलहरू मात्र झहुन्डएर रहन्छन,् वैशाखक  अिदस हदन हबतेपहछ 
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कहलला पातहरू दखेापछव थाल्छन।् झारपात, स्याईलाहरूमा पहन नयााँ पात दहेखन्छन।्...सबैभन्दा 

बढ्ता रातहबसेक  रूखले बहार ल्याएका देहखन्छन।् रूखभरी लामालामा डााँिहरूमा पहे ाँला 

रङ्गका फूलहरू लटरम्म फुलेर हााँगाहरू नै लहत्रएका दहेखन्छन।् पवूवतफव क  मैदानक  हकनारमा 

बााँसवादी गाईाँ दहेखन्छ। त्यसकै छेईमा कालीदह छ, जनु दहमा काल बहु डुबेर मरी। ईत्तरपवूवतफव  

चन्नपरुक  रेलस्टेसन एकदमै स्पष्ट दहेखाँदछै। पहिमतफव  हरेरपिाईाँदा अाँखाक  ऄहघहल्तर 

साहबेडााँगा ईहभन्छ। पहिमदहिण क णमा क पाआक  हााँसलुी घमु्तीक  प्रथम घमुौर । मखु्य कुरा, 

कताव यही बेलक  रूखमा बसेर रूरािक  माला जप गछवन ्ऄहन परुा हााँसलुी घमु्तीईपर अफ्न  दृहष्ट 

राख्छन।्’(प.ृ३०६) 

‘भदौक  घाममा कृषकहरू वैरागी बनेका दहेखन्छन।् प्रचण्ड गमीका कारण धानक  खेतहभत्र 

शरीर लकुाएर चारहातखिुा टेक्द ै हसरानदहेख पचु्छरसम्म हहाँड्नपुछव। धानका धाररला पातहरू 

घहसएकाले सारा शरीर चरचर गछव, फुहल्लन्छ, धानबारीहभत्रक  गमीक  बाफले शरीरबाट खलखल 

पहसना हनस्कन्छ। यस्ता बेला घरबार, कामकुरा छ डेर वैरागी भइ हहाँहडहदने मन गछव।’ (प.ृ ३५७) 

‘काहतवकमा हााँसलुी बााँकक  धतीक  रङ्ग सनुौल  बन्छ। सरवसरी चलेक  बतासमा पाकेक  

धानका गन्ध हमहसएक  पाआन्छ। ग हबन्दभ ग, बादशाभ ग, कनकचरू, रामशाल, हसाँदरूमखुी, 

नयकलमा अहद हवहभन्न प्रकारका धानका धानका बाली लहलहाएका दहेखन्छ।.... नदी नालामा 

हतहतवराईाँद  धारा जस्तै पानी बहन्छ, चााँदीका टुक्रा जस्ता ससाना माछाहरू हुल बााँधेर नदीक  

ख जमा कुहदहहाँड्छन।् औसक  धान ईिाआसकेपहछ खेत रहव फसलले हररय  भएर अएक  

दहेखन्छ। गहुाँ, जहुाँ, त री, अल ुअहदका ऄङ्कुरमा र मान्च दखेापछव। बााँसवनक  टाईक मा बतास 

क्यााँ क्यााँ- कट् कट् ध्वहनसाँगै  कहहले बााँसरुीक  झै ाँ सरुरल  अवाज हनकाल्दै बहने गछव। नयााँ 

चराका दल अकाशमा   नाच्द ैईहडहहाँड्छन।् ...हदईाँस  गमी चकचकी चल्छ भने राहत शरीर हसहसवर 

गछव।’  (प.ृ ३११)  

र्ागनु महहना हबयने बेलादेहख नै गमी अरम्भ ह न्छ। साँझमा ऄझ गमी बढ्ने ऄहन राती केही 

हचसो ह ने भएकोले हलकुा च्यादर अहद ओढेर सयुदा केही अराम ह ने बहुझन्छ (प.ृ १५०)। 

हहईँदमा अआपने कालिैशाखी, खडेरी बाहके बखातमासमा कोपाआको भलबाढीले बगाएर ल्याएको 

भाल,ु बनेल, हचतिुा अहद जङ्गली पशहुरूको ताण्डि, साँप, हबच्छीको दशं तथा पानी सकेुपहछ 

घामको प्रखर तापले रै्हलने दगुतन्ध, हझँगा र मच्छरको ईयपातबाट रै्हलने महामारी बाहके गाईँको 

पररिेश सम्बन्धी कहारहरूको मनमा गाहडएको भयले ईनीहरूको कष्ट व्यक्त गदतछ। ‘हाँसलुी 

घमु्तीको ईपकथामा हदन हबतेपहछ अईने रात ययो चन्दनपरुको भन्दा ऄययन्त हभन्न दहेखन्छ। 
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बाँसको रे्दमा लकेुर बसेको अहदकालको ऄन्धकार गाईँ ढाक्न अआपगु्छ। झ्याँईहकरीसँगै हिहभन्न 

प्रकारका कीराहरू कराईन थाल्छन।् टक टक गद ैतिक (एक हकहसमको हिषाल ुसपत) को अिाज 

सहुनन्छ, क्याँचक्याँच गदै लाटोकोसेरो कराईँछ, मध्यरातहतर ह मह म (धनेस) चरा कराईँछ। 

बाँसघारीको पात ईडाईँद ै बा-बाईली ऄथातत ् ऄपदिेताहरू नाच्द ै हहडँछन।् नदी हकनारै हकनार 

धपधप बल्द ै पे्रतहरू डुल्छन।् बीचबीचमा स्लाईला र हसमलको टुप्पोबाट चुँडेल्नीहरू अिाज 

हदन्छन।् बाँसघारीमा क्याँ-क्याक क्याँ-क्याक अिाज गहुञ्जन्छ, कहारहरू कुनै पे्रयनी िा पे्रत 

बाँसको टुप्पो एकपल्ट जहमनमा ठोकाईँद ैमाहथ छाड्द ैहहड्ँद ैगरेको कुरा मनचातिबुाट स्पष्ट बझु्छन।् 

ययो हतनीहरूको खेला हो (प.ृ २१३)।’   

कहारपाडाका हनम्नकुलका कहारहरूको प्रकृहतसँग ऄययन्त हनकट र ऄहिच्छेद्य सम्बन्ध 

दहेखन्छ। कहारले ऄनभुतू गरे ऄनसुार हाँसलुी बाँकमा हदन हबतेपहछ जनु रात अईँछ ययो 

जङ्गलराम र चन्दनपरुकोभन्दा एकदमै हभन्न छ। ईनीहरूको गाईँमा बाँसघारीहभत्र अहदकालदेहख 

थाक परेर बसेको ऄन्धकारले रातको ऄँध्यारोलाइ ऄझ घनीभतू बनाईँछ। ययसमाहथ झ्याईँहकरी, 

हिहभन्न हकहसमका कीटपतङ्ग, तिकहरू टकटक अिाज गरररहन्छन।् लाटोकोसेरो कराईँछ। 

मध्य रातहतर ह मह म गरेर कराईने चराहरूले अिाज हनकाल्न थाल्छन।् बाँसघारीको पात बजाईँदै 

ऄपदिेताहरू नाच्द ै हहड्ँछन।् नदी हकनारमा धपधप बहलरहकेा पे्रतहरू घमुहर्र गदतछन।् 

माझमाझमा हसमल अहदका रूख एिम ् झाडीहरूबाट चडेुलहरूले बोलाएको सहुनन्छ। 

कहारहरूको मनचातिलेु सबै दहेखरहकेो ह न्छ।  

कहारहरू िहृष्ट, ऄनािहृष्टको ऄनमुान लगाईन रूख तथा बटुाबटुीका महुन अएर बस्छन ्ऄहन 

कहमलाहरू ऄण्डा हलएर माहथ चढ्द ैछन ्हक तल झदछैन ्हछेतन ्(प.ृ २३८)। बाँझो जहमन, जङ्गल 

र्ाँडेर खेतीपातीका लाहग माटोमा र्रुिा  हान्न ऄहघ  माटोलाइ प्रणाम गछतन,् मार् माग्छन।् 

कीटपतङ्ग, साँप-हबच्छी भगाईनका हनहम्त ताली बजाईँद ै हट हट गछतन ् (प ृ २३२)। ईनीहरूले 

गाईने गीत, कथोपकथन, पजूा अहदमा प्रकृहतको ईल्लेख भएको देहखन्छ। कोपाआमा डुबलु्की 

लगाईँदा ‘हर हर गङ्गे’ भन्ने कहारहरूको मनमा ईक्त नदी गङ्गाकै प्रहतरूप रहकेो बहुझन्छ। 

कहारपाडाका स् त्रीहरू ररसाए कोपाआ नदीमा भलबाढी अए झै ँ(प.ृ २४६) ऄनभुतू गने कहारहरू 

अयमामै प्रकृहतले िास गरेको बहुझन्छ। यसप्रकार भौगोहलक तथा प्राकृहतक पररिेशले कहार 

जाहतको जीिनमा भय, सङ्घषत र रोमाञ्च ईयपन्न गरेको दहेखन्छ। 

माहणक बन्दोपाध्यायको पद ्मा नदीर माझी (पद ्मा नदीको माझी) मा पिूतबङ्गाल िा िततमान 

बङ्गलादशेको सदर अहमनबाडी पने केतपुरु, चरडाँगा, सोनाखाली, अकुरटाकुर तथा पद ्मा, 
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िह्मपतु्र र मेघना नदीको सङ्गम पार गरेर पगु्नपुने मयनाद्रीपको भौगोहलक-प्राकृहतक पररिेश एिम् 

िन, जङ्गल, रूखपात, पशपुिी, ऊतचुक्र ऄनसुारको जलिाय ुसकू्ष्म ढङ्गमा िणतन एिम ्हचत्रण 

गररएको पाआन्छ। ईपन्यासमा पद ्मा नदीको भौगोहलकता एिम ्प्रकृहत सम्बन्धी व्यापक र हिस्ततृ 

िणतन गररएको नपाआए तापहन पररहमत रूपमा गररएको भौगोहलक िणतनले सम्बहन्धत िेत्रको 

पयातिरण ईपन्यासमा जीिन्त रूपमा ईपहस्थत भएको छ। माझीहरूका घर, गाईँ, खेतको तथा माछा 

माने मौसमको यथोहचत िणतनले ऄञ्चलको भौगोहलक हिशेषता स्पष्ट ह न्छ। पद ् मा अहश्रत माझी 

र जालहारीहरूको जीिनचयातमा नदीको मखु्य भहूमका रहकेो छ। ययहाँ िषात लाग्न ऄहघ चल्ने 

कालिैशाखी र िषातकालीन मौसमले व्यापक प्रभाि पारेको दहेखन्छ। बखातयाममा आहलस माछा र 

भलबाढीको मौसम सँगसँगै अईँछ र नदीको पानी गाईँ, खेत, चईरमा पसेर हबगार गछत। जीिन 

कष्टकर तलु्याईँछ। हनम्न ईितृांशहरूले ययहाँको भौगोहलक-प्राकृहतक हस्थहत स्पष्ट पादतछ- 

‘पानीक  दशे। वषावकालमा चारैतफव  जलमग्न हुन्छ। प्रत्येक वषव केही हदन माहनसहरूक  घर 

ऄहन ईचा जहमन बाहके सम्पणूव दशे पानीमा डुबेर रहन्छ। पथ, घाटक  हचह्न पहन दहेखाँदनै। एईटै 

गाईाँक  एईटा ट लदहेख ऄको ट ल जान नौका चाहहन्छ। यानवाहन य  दशेमा एकप्रकारले छैन। 

माहनसक  सहारा नौका। ईि्दा बस्दा सबैलाइ नौकाक  खााँच  पछव।.. नौकाक  प्रय जन शीतक  

ऄन्तदहेख फागनु-चैतसम्म मातै्र पदनै। खल , मैदानहतर त्यहतखेर पानीक  साट  फसल ऄथवा 

फसल काहटसकेक  ररिता मात्र हुन्छ। माहनस मैदानै मैदान हहाँडेर एईटा गाईाँदहेख ऄको गाईाँ 

जान्छन।्’(प.ृ १०) 

 ‘पद ्माले भत्काईन थालेक  हकनारक  माट  धहस्करहन्छ, पद ्माले अफ्न  विबाट पानी 

पन्साएर एकाहतर चईर ईत्पन्न गछव भने ऄकावहतर ऄधव शताब्दी परुान  चईर पनुः पद ्मामै हवलीन 

हुनपगु्छ।’ (प.ृ ११)    

‘यसपल्ट वषावकालीन औस धानक  फसल नष्ट भय । औस धान पाक्ने बेला ऄचानक यहत 

हबघ्न पानी बढेर अय  धानक  टुप्प सम्म सप्ताहभरर प्रायः तीनहात तल डुहबरह्य । य  पानी पहहल्यै 

बढेक  भए िहत हुाँदैनथ्य , पानीसाँगै पौ ाँिेज री गरेर धानक  ब ट पहन बढ्द ैजानेथ्य । तर धान पाक्ने 

बेला पानीसाँगसाँगै ज री ख जेर कसरी बढ्नसक्छ। कहतपय गाईाँहरू यसपल्ट पााँचसातहदन पानीमा 

डुहबरह।े बाबकु  गाईाँघर चरडााँगी कम्मरमहुनसम्म डुबेक  सनुी माला र एर ऄहस्थर भएकी छ।’ (प.ृ 

३८-३९) 
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‘बखे पानीले अहाल बनाएक  अाँगन हहलाम्मे र हचप्ल  भएक  छ। अाँगनक  हहल भन्दा 

नदी हकनारक  हहल  धेरै राम्र । त्यस्त  हहल मा घुाँड सम्म डुबे पहन ईहत सार  नराम्र  हुाँदनै। तर 

अाँगनक  हहल ले भने खिुामा घाई-खहटरा हुन्छ।’ (प.ृ १८) 

‘भदौपहछ ऄस ज। ऄस जक  माझहतर पजूा। एकहदन प्रबल झरीबतास अय । साराहदन 

टापहटप पानी परररह्य , सााँझमा ऄकास ढाकेर अआपगु्य  काल  बादल, मध्यरातमा सरुु भय  हुरी। 

बतासक  कत्र  वेग ऄहन गजवन! िुलािुला रूखहरू मडडड अवाज गद ैमहकव न लागे, जेलेपाडा 

(जालहारीहरू बस्ने गाईाँ) क  अधाजस्ता छाप्राहरू छान ुईडे, समरुक  जस्तै ऄग्ला छाल ईिाईाँद ै

पद ्मा हकनार ईथलुपथुलु गनव लाग्य । जेलेपाडाका वदृ्ध ऄहन रमणीहरूले हाहाकारमै रात काटे। 

केटाकेटीहरू क ही डरले अधामर  भए, क ही गटुुमहुटएर रून लागे।. हबहान हुरी केही हनस्तेज त 

भय  तर थाहमएन। स्वााँस्वााँ गद ैबतास बहहरह्य , घनावहृष्ट हुनथाल्य ।’(प.ृ ४६-४७) 

नदी केहन्रत पिूतबङ्गालको गाईँबस्तीहरूमा िषात, कालिैशाखी तथा ऄचानक अआरहने 

भलबाढी, ह रीबतास र झरीहरूले गाईँघर, खेती-र्सल नष्ट गरेर माहनसलाइ पऱु् याएको कष्टको 

स्िल्प तर सकू्ष्म िणतनद्रारा ईपन्यासकार माहणक बन्दोपाध्यायले अञ्चहलक जीिनको हिहशष्ट 

ऄङ्कन गरेका छन।् 

सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस ईपन्यास सन ् १९१५ दहेख सन ् १९४५ सम्मको 

कालािहधमा पने हबहारको पहूणतया हजल्लाको हजराहनया बजार ऄन्तगततको तायमाटोल, धाङडटोल 

ऄहन ययहाँदहेख केही टाढामा रहकेो हिष्कन्धा (कोयेरीटोल, सौतँालटोल) को भौगोहलकता समेटेर 

लेहखएको छ। ईहल्लहखत ठाईँको भ-ृप्रकृहत समेटेर कोशी नदीको तटमा रहकेो बलौटे हजराहनया, 

तायमाटोल, धाङडटोल तथा कृहषप्रधान हिष्कन्धाको प्राकृहतक पररिेश र ययहाँको हािापानी, 

माटो, ििृलता, कन्दमलू, िनजङ्गल, पशपुिी अहदको प्रासहङ् गक हचत्रण यथास्थान गरेका छन।् 

जलिाय,ु पररिेशगत समस्या र हिशेषता एिम ्रामीण जीिनमा ययसको प्रभािपातको ईल्लेख गरी 

प्रकृहत र मानि जीिन माझको ऄहिच्छेद्य सम्बन्धमाहथ पहन अिश्यकता ऄनरुूप प्रकाश पारेका 

छन।् 

यस ईपन्यासमा बालिैु-बालिुाले भररएको हजराहनया बजार ऄहन िररपररका जङ्गलमा ह ने 

बयर, बाँस, हसमल, जमनुा, कदम अहद ििृ एिम ्कन्दमलू अहदको हचत्रण पाआन्छ। कहतपय 

सागपात, र्लरु्ल र ऄन्नको खेती नष्ट भएर जाने ह नाले यहाँका तायमाहरू बाबहूरूका घरमा घरेल ु

काम बाहके मौसम ऄनरुूप कुिा खन्ने, हसमलको भिुा हटप्ने, छेईछाईका ऄन्य गाईँमा गएर 
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धानकाट्ने गछतन।् धाङडहरू चाहह ँ ऄङ्रेज पादरी एिम ् ऄन्यान्य साहबेहरूका घरमा माली, 

ऄदतली, कारखानामा मजदरुी बाहके बाटो खन्ने अहद काम गछतन।् ययस ऄञ्चलको भौगोहलक-

प्राकृहतक ऄिस्थाबाट ईयपन्न पयातिरणीय हिशेषतालाइ ईपन्यासका हनम्न ईितृांशले ऄझ स्पष्ट 

पाछत : 

‚ऄय ध्यायज्य ू ह आन, यहााँक  हजराहनयााँ। रामचररतमानसमा यसक  नाम लेहखएक  छ 

‘जीणावरण्य’। त्यहतबेला जस्त  हथय , ऄहहले पहन प्रायः त्यस्तै छ। बलौटे जहमनमाहथ प थ्राप थ्री 

बयरका झ्याङ। रेलगाडी स्टेसनमा अआपगु्न ुऄहघ नै हनराल ुयात्रीहरूलाइ िेलिाल पारेर मान्छेहरू 

कराईन थाल्छन ्‘जङ्गल अआपगु्य , हजराहनया अआपगु्य ।’ 

तात्माट लक  मान्छेहरू यसैलाइ भन्छन ् ‘टौन। जस्त सकैु सहर ह आन-‘भारी सहर’, 

पीरगन्जभन्दा पहन िुल , हवसाररयाभन्दा पहन िुल ।‛ (प.ृ १) 

 ‘सहरदहेख माआल दइुचार टाढा हुनपछव; तात्महरू भन्छन ्‘क शभर।’ तात्माट लक  पहिममा 

हसमलका रूखले भररएक  बकरहाटक  मैदान, त्यसपहछ धाङडट ल ऄवहस्थत छ। दहिणबाट 

टााँहसएर गएक  छ मन्द नदी ‘काररक शी’, यसलाइ माहनसहरू भन्छन ् ‘मरनाधार’। मैदानक  वि 

हचरेर गएक  छ क शी-हसलगडी र ड। तात्माट लका माहनसहरू त्यस सडकलाइ ‘पाक्की’ भन्ने 

गछवन ्।’ (प.ृ २) 

‘यसपहछ धेरैपल्ट बकरहाटक  मैदान हररय  हुाँदा मरनाधारमा पानी अय , बयर पाक्ने 

बेलामा हसमलक  फुल जङ्गलमा अग  लागे झै ाँ रातै भएर फुले, ल ू बतासमा हसमलक  भवुा 

ईडेक  समय पाक्कीक  हकनारका ऄसन्थका रूखहरूमा तात्माहरूले ऄचार खाने ससाना टुसा 

पलाएका छन।्’ (प.ृ ३) 

‚ऄदु्भत छ य  ‘धानकटनी’क  राज्य । नयााँ पराल र हहल क  गन्धले भररएक  दहक  हकनार 

प्रत्येक रात कुआर ले छ प्छ। अग क  मसु्ल क  िीण ईज्याल मा कसैक  ऄनहुार हचहनने ईपाय 

छैन, धानक  कुहनईाँमाहथ हतनीहरूक  छाया चलमलाईाँछ। धान खान भेला भएका हााँसहरू 

कराएक  स्वर ऄचानक र आपिाईने छ र क  अवाज जस्तै लाग्छ।‛ (प.ृ ८०) 

‚हजराहनया हजल्लाक  पहिममा जहत पहन नदीनालाहरू छन ्सबैक  नाम ‘क शी’। ररसाएकी 

‘क शीमाइ’ पवूवक  ‘बङ्गाल मलुकु’बाट बबुाक  घरतफव  रूाँ द ैअाँसलेु ऄनेकौ ाँ नदीनाला जन्माईाँद ैर 

हतनीहरूका नाम राख्द ैगआरहकेी छन।् ररस ईि्ने हबहत्तकै ईनी फेरर फहकव नेहछन,् हजराहनयाका सबै 

य  कुर  जान्दछन।्... जहत हदन अईाँहदनन ्त्यहत हदन यी मतृावस्थामा पगेुका नदीहरू सावधान भएर 
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बस्ने गछवन।् त्यसपहछ क शीमाइ फहकव अएपहछ फेरर समहृद्ध अईने गछव। ऄहहले त वषावकालमा 

माटाका भााँडा लाहदएका नौकाहरू मात्र जान्छन।्‛ (प.ृ २३६)  

ऄद्रतै मल्लिमतनको हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा हततास नदीको भौगोहलक एिम् 

प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रण गररएको छ। यसका साथै हततास छेईका हिजय नदी र मेघना नदी 

तथा िह्मपतु्रको सङ्गम स्थलको िणतन पहन पाश्वतमा अएको दहेखन्छ। ईपन्यासमा हततास एिम ्

गोकणतघाट िाररपाररका शकुदिेपरु, तेलीपाडा, िासदुिेपरु, नयानपरु, हिरामपरु, अनन्दबजार, 

जगतबजार अहदको भौगोहलक पररिेश तथा हदनरात, औसँी, पनेु, कृष्णपि, शकु्लपि, िसन्त, 

शीत, गमी, िषात अहद चक्राितत प्रकृहतको पहन सकू्ष्म िणतन र हचत्रण गररएको पाआन्छ। कृष्णपिको 

ज्िार र शकु्लपिको भाटाले हततासको पानीमा ह ने घटबढ, जाडोको याममा पानी छुन नसक्ने 

भएको, बखातयाममा भलबाढी अएको, हततासले हकनार भयकाईँद ैमाटो काटेको, पथ पररिततन गरी 

चईर जन्माएको, परुानो चईर डुबाएको; र्ागनु-चैतमा खडेरी परेको, तोरी रु्लेर खेतबारी रमाआलो 

पारेको, हमेन्तमा धान काहटसकेको बलौटे जहमनमा बैगनु, अल,ु सखरखण्ड लगाएको प्रासङ्हगक 

िणतन एिम ् हचत्रणले सम्बहन्धत ऄञ्चलको भपू्राकृहतक हिशेषता स्पष्ट ह न्छ। चैत-िैशाखको 

िसन्तसँगै झरीबतासले िषात गराएको, गाईँघरमा हहलो, मैलो थपुारेको, हहलोमा नानीहरू 

खेहलहहडेँको अहद िणतनले पहन प्राकृहतक हिशेषतालाइ सङ्केत गरेको छ। ईपन्यासको प्रथम 

खण्डका नायकद्रय हकशोर र सबुल माछा माने क्रममा शकुदिेपरु, नयानपरु, तेलीपाडा अहद गाईँ 

एिम ् हततास पार गरेर मेघनातर्त  बढ्द ै जाँदा नदी हकनारहरूमा देखापने रूखपात, माछा माने 

बकुल्ला, चील, काग अहद चराचरुुङ्गीको िणतनले ययहाँको प्राकृहतक सम्पदाबारे सङ्केत गरेको 

बहुझन्छ भने ऄकातको नौकामा मजदरुी गनत गएको बेला झञ्झामा परी सबुलले ज्यान गमुाएको, 

अल ुहबक्री गनत जाँदा ह रीमा परेर काहदर र छाहदर नामक बाबछुोराको नौका डुब्न खोजेको तथा 

ऄन्तमा हततास नदी नै हिलपु्त भएको घटनाहरूको िणतन एिम ् हचत्रणले भपू्राकृहतक समस्यातर्त  

सङ्केत गरेको दहेखन्छ। यस ईपन्यासमा िहणतत भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रण सम्बन्धी 

हनम्न ईिरण प्रासङ्हगक रहकेो छ : 

‘हततास एईटा नदीक  नाम। त्यसक  दइु हकनार भरी पानी, छातीभरर छाल, प्राण पररपणूव 

ईच्छवास।... हबहानक  हावाले त्यसक  तन्रा भत्काईाँछ, हदनक  सयूवले त्यसलाइ तताईाँछ; रातक  

चन्रमा र ताराहरूले त्यसलाइ सतुाईने प्रयास गछव, तर सक्दैन। हततासक  छातीमा त्यस्त  कुनै 

आहतहास छैन। मेघना, पद ्माक  हवराट हवभीहषका यसहभत्र छैन। हततास मध्यम हकहसमक  नदी। दषु्ट 

बालक त्यसलाइ लत्याएर पार हुनसक्दनै। न त सान  नौकामा सानी पत्नी हलएर माझीहरू कुनै हदन 
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पारर जान सक्छन।् हततास शाही हमजाजमा बहन्छ। त्यसक  सााँपक  जस्त  वक्रता छैन, कृपणक  

जस्त  कुहटलता पहन छैन।’ (प.ृ १३) 

 ‘हमेन्तक  प्रारहम्भक हदनहरूमै धानकाट्ने मौसम सरुु भआसकेक  हथय । एईटा गाईाँ छ डेर 

ऄको गाईाँमा पगु्न ुऄहघ माझमा ऄनेक धानका खेतीहरू छन।् ...खेतीवालाहरू धान कटाआ सकी 

भारमा धान ब केर यता ईताक  गाईाँ गआरहकेा छन।् ईनीहरू हततासक  छेईछाई बस्दनैन।् बस्छन ्

केही टाढा, केही हभत्रहतर। त्यताहतर माघक  ऄन्तहतर हकनार हकनारमा त री, बैगनु अहदक  बीई 

छने गछवन।् नदी तटमा जताजता बलौटे जहमन हुन्छ त्यहााँ अलकु  खेती गछवन।् त्य  माट मा प्रचरु 

सखरखण्ड, अल ुफलाईाँछन ्।’  (प.ृ ३१)  

यसप्रकार नदीले घेररएको भगूोल हभत्रको पररिेशगत सनु्दरता र भयङ्कर स्िरूप; मानि 

जीिन ऄहन मनमा हिहभन्न ऊत ु ऄहन प्रकृहतले जन्माईने प्रभाि अहद याथाहथतक तथा 

स्िच्छन्दतािादी भािधारामा िणतन एिम ् हचत्रण गररएको छ। िसन्तमा पगलाको घर छेईको 

रूखमा कोआली गाईँदा (प.ृ४१), िैशाखमा धागो कायद ैगदात घरहभत्र पस्ने ईदास हािाले ऄनन्तकी 

अमाको रृदयमा ईदासी र शनू्यता भरी हदने (प.ृ १६०) जस्ता िणतनद्रारा मानि रृदयमा प्रकृहतको 

प्रभाि लहित गनत सहकन्छ। यस प्रहक्रयामा ईनले नदी एिम ्प्रकृहतलाइ धेरै ठाईँ हिम्बहिधान एिम् 

हिशेष अलेखका हनहम्त मानिीकरण गरेका छन।्  कृपणको जस्तो कुहटलता नभएको हततास शाही 

हमजाजमा हहड्ँने (प.ृ१७), मेघनाको कम्मर महकत एको (प.ृ ८१), चन्रमाको दशेबाट दइुिटा हशश ु

जात्राको हनहम्त ििृको पोशाक पहहररएर नौका हखयाआरहकेो (प.ृ १०१), साँझमा सयूतले अफ्नो 

लाहलमा बादलको हिहभन्न स्तरबाट हपचकारी हान्ने कायत (प.ृ २६०) जस्ता िणतनले प्रकृहतलाइ 

मानिीकरण गररएको बोध ह न्छ। यसरी ईपन्यासकार िमतन नदी केहन्रत ईहल्लहखत ऄञ्चलको 

भौगोहलक ऄिस्थाको साङ्गोपाङ्ग तस्बीर दखेाईने सतत प्रयासमा लागेको प्रतीत ह न्छ। 

हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला भाषाका प्रमखु ईहल्लहखत अठिटा अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूमा सम्बहन्धत ऄञ्चलको भौगोहलक ऄिस्थाको हचत्रणबाट ऄञ्चल तथा ययहाँका 

हनिासीको एईटा पणूातङ्ग हचत्र प्रस्ततु गने प्रचेष्टा रहकेो बहुझन्छ। र्राहकलो बाटो र यातायातको 

साधन नपगेुका कारण सहर एिम ् मर्सलदहेख दइुचार हदन हहडेँर पगु्नपने भएकोले ऄञ्चलका 

माहनसहरूले भोग्नपुरेको कहठनताका कुरा ईपयुतक्त ईपन्यासहरूमा ईद ्घाहटत भएको छ। पहाड, 

समतल र नदी केहन्रत स्थानको भौगोहलक एिम ्प्राकृहतक कौमायत, हबहान, हदन, रात, औसँी, पनेु, 

महहनापहछकै घामपानी, हािाबतास, िाहषतक जलिायकुो हिशेषता र ययसबाट ईयपन्न 

समस्याहरूको हचत्रणमा ऄहलहखत, हााँसलुी बााँकेर ईपकथा र हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा 
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हनकै मनोयोग हदआएको दहेखन्छ। शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट र हलेम्ब ुमेर  गाईाँ, धनषुचन्रको 

यहााँदहेख त्यहााँसम्ममा प्रययेक हदन र महहनाको प्राकृहतक ऄिस्थाको हचत्रण नगररएको भए तापहन 

हहईँदो र िषात ऊतमुा दहेखने हस्थहतको हचत्रण, खेतीपाती, घरअँगन, पनेरा, आनार, िन, रूखपात, 

िन्यप्राणीहरूको ईल्लेखले पाठकको मनमा ऄञ्चलको एईटा हिहशष्ट तस्बीर ईपहस्थत ह न्छ। 

ईसरी नै धात ुजस्तो माटो भएको कोपाआ नदीको हाँसलुी बाँक (घमुाईरो) को बाँसिन, बाँसिनको 

ऄन्धकार; कालिैशाखीको अँधीबेहरी, केही िषतहरूको ऄन्तरालमा भेल र डुबाउ ल्याईने कोपाआ 

नदी; िन, ऄहजङ्गर, साँप, हबच्छी, िनेल, स्याल, भाल ुअहद िन्यप्राणी तथा कहार गाईँमा 

ययसले पाने पररिेशगत प्रभािलाइ गाईँलेहरूको दनैहन्दन जीिनसँगै सम्बि तलु्याएर ऄङ्कन 

गररएकोले हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा भौगोहलकताको जनु स्िरूप ईद ्घाटन भएको छ, ययही 

स्िरूपमा पद ्मा नदीर माझी र ढ ाँडाआ चररतमानसमा भएको छैन। पद ्मा नदीर माझीमा नदी केहन्रत 

भौगोहलकता र नदी केहन्रत िहृिधारी जनजीिनसँग सम्बहन्धत रह ेतापहन हतनमा िन, िन्यप्राणी र 

ऊतहुरूको हिस्तीणत प्रभाि दखे्न पाआदँनै। समरमा शङ्कर कोआराला, ध्रिुचन्र तथा ताराशङ्कर 

भौगोहलक ऄिस्थाको अञ्चहलक गणुधमतको हचत्राङ्कनमा धेरै नै सर्ल रहकेो प्रतीत ह न्छ। 

 

५.२.नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सामाहजक 

हस्थहतको हचत्रण 

 

समाज एक हकहसमको व्यिस्था हो। ‘एईटै रहनसहन, व्यिस्था, धमत अहद ऄँगाल्ने िा एकै 

स्थानमा बसोबास गने माहनसहरूको समहू’ समाज हो।
४
 चेतना र सभ्यताको ईदयदहेख नै समान 

हिचारधारा, पेसा, जीिनयापन भएका माहनसहरू सङ्गहठत भएर बसोिास गदात समाज हनमातण 

भएको हथयो भने ऄचेल हिचार, व्यिहार, रहनसहन, जात, िणत, धमत र संस्कृहत ऄलग 

भएकाहरूले पहन हमलेर समाज गठन गरी बसोिास गरेको दखे्न पाआन्छ। तर गाईँ र सहरी समाजको 

स्िरूप एकै हकहसमको ह दँैन। रामीण समाज धमत, संस्कार, संस्कृहत, पेसा एिम ् कुटुम अहदको 

ऄन्तसूतत्रमा बाँहधएको ह न्छ भने सहरी समाजमा ईहल्लहखत तत्त्िको ऄभाि बोध ह न्छ। हिहभन्न 

धमत, संस्कार र संस्कृहतको सहम्मश्रणका कारण सहरी समाजमा अयमीयताको पहन ऄभाि बोध ह ने 

गछत। रामीण समाज अन्तररक रूपले सङ्गहठत दहेखन्छ भने सहरी समाज लोकाचारले मात्र 

                                                           
२ १ फिृत ्नेऩारी शब्दिोश, ऩ.ृ १२३४ 
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सङ्गहठत प्रतीत ह न्छ। सहरदहेख टाढा दगुतम ऄञ्चलमा रहकेा गाईँबस्तीको समाज र पारम्पररक 

ऄथशोनपाजतन पिहत; हिहभन्न जात, िणत, धमत, संस्कार र संस्कृहत एकाआको रूपमा दखेापने भएकोले 

हतनमा एक हकहसमको अहदम सामाहजक हिशेषता पररलहित ह न्छ। भौगोहलकता र प्राकृहतकताले 

पहन अञ्चहलक जीिन र समाजलाइ अहदम स्िरूप प्रदान गनत महत्त्िपणूत भहूमका िहन गरेको 

ह न्छ। र्लतः ययसको हचत्रणमा जनु रस, नव्यता र यथाथतताको स्रोत प्राप्त ह न्छ ययो सहरी जीिनको 

हचत्रणमा ऄभाि ह ने भएकैले अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले रामीण जीिन ऄहन समाजलाइ 

अफ्नो ईपन्यासको ईपजीव्य बनाएको स्पष्ट बहुझन्छ। नेपाली, बङ्गला र हहन्दी अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूले पहन अ-अफ्ना िेत्रका अञ्चहलक जीिन एिम ् समाजलाइ चनेुर हतनीहरूको 

स्िरूप ईद ्घाटन गने हबँडो ईठाएको दहेखन्छ। समरमा हदेात नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूमा ईद ्घाहटत ऄञ्चल िा समाज पहाड, घनािन, हिस्ततृ र्ाँट, मरुभहूम, नदी, समरु 

अहदले घेररएर अधहुनक सञ्चार, यातायात, हशिा, ईपचार अहद व्यिस्थाबाट िहञ्चत दखेापछत। 

अधहुनकताको ईज्यालोबाट हनकै टाढा रहकेो ऄञ्चलको समाज लोकहिश्वास, लोकसंस्कार र 

लोकसंस्कृहतको स्रोतमा डुबेको ह नाले हतनीहरूको स्िरूप, व्यिस्था, समस्या र हिशेषता पहन 

हभन्नै ह न्छ। लोकहिश्वास र लोकसंस्कारका कारणले अञ्चहलक जीिन शैली हिशेष हकहसमको 

ह न्छ। समाजमा नारी र परुुषमाझको लैङ्हगक भेदाभेद; बालहििाह, ऄमेल हििाह, बह हििाह, 

िैधव्यता, दाआजो, सतीप्रथा; जातभातको भेदाभेद, सामाहजक र अहथतक शोषण एिम ्ऄययाचारले 

अक्रान्त भइ अञ्चहलक समाज हिघटनमखुी  ह नथालेको देहखन्छ। अहदम सामाहजक स्िरूप र 

ऄिस्थाबाट महुक्त, पररिततन एिम ् ईन्नहतको चाहना प्रबल ह न गएको देहखन्छ। ऄतः नेपाली र 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासमा िहणतत एिम ् हचहत्रत समाजको स्िरूपलाइ यहाँ हभन्नाहभन्नै 

खण्डमा हचनाईने प्रयास गररन्छ। 

 

५.२.१. नेपाली आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सामाहजक हस्थहतको हचत्रण 

 नेपाली साहहययका प्रमखु अञ्चहलक ईपन्यास माहनएका खैररनी घाट, हलेम्ब ु मेर  गाईाँ, 

ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म मध्ये ऄहघल्ला दइुिटामा नेपालको पहाडी ऄहन पहछल्ला 

दइुिटामा तराइ ऄञ्चलको समाज ऄङ्हकत भएको छ।  

 शङ्कर कोआरालाको खैररनीघाट ईपन्यासमा काठमाडौदँहेख पिूत दइु नम्बर रामेछाप र 

हसन्धलुी हजल्लाको सीमािती सनुकोशी नदीको हकनारमा रहकेो खैररनी घाट िेत्र िररपरर पने 

माझी गाईँ कोथपे र ययस िररपररका दमु्जा, नेपालथोक अहद गाईँको सामाहजक ऄिस्थाको 
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हचत्रण गररएको पाआन्छ। पहाड, जङ्घार, नदी र जङ्गलले घेररएको कोथपेमा माझीहरू बसोिास 

गछतन।् सनुकोशीमा डुङ्गा हखयाएर, माछा मारेर, पशपुिी पालन गरेर जीहिका ईपाजतन गने गछतन।् 

हनम्निगीय माझी समाजमा ऄहशिा, बेरोजगारी, ऄन्धहिश्वास व्याप्त भएको दहेखन्छ। ययहाँ 

यातायात व्यिस्था, दरूसञ्चार व्यिस्था, स्कुल, ऄस्पताल तथा बजार अहदको ऄभाि छ। 

जातपातको भेदभाि, चोरी, झगडा, कुलत, शोषण, ईडन्ते कुरा अहदमा समाज डुबेको बहुझन्छ। 

महहबलेले दहमनी स्िास्नी ल्याएकोमा ह क्कापानी बन्द गराईन दस िषत कलकिा बसेर र्केको 

भक्तबीरेको भहूमकाबाट ऄञ्चलमा जातपात सम्बन्धी ऄन्धहिश्वास, भेदभाि र सामाहजक 

बहहष्कार जस्ता ऄमानिीय हक्रयाकलाप व्याप्त रहकेो बहुझन्छ। ईपन्यासको नायक भके्तलाइ  

‚..जहााँक  कुरा गनुव पहन जात पहतत हुनजस्त  हथय ; जसरी बाहुनहरू सुाँगरु र कुखरुा छुनलाइ पहन 

जात जाने डर मान्दथे (प.ृ ४३)।...यताईहत कामी र साकीका घरहरूमा पालेका कुखरुा र सुाँगरुहरू 

बाट मा चदवथे। बाट मा हहाँड्नेहरूलाइ सुाँगरुले छुने डरले हटेर हहाँड्नपुथ्यो ऄथवा धपाईनपुथ्यो (प.ृ 

५४)।‛ भके्त धेरै िषत घर नअएकोले परदेशमा मररसकेको ऄनमुान गरी पररिारको ईिराहधकारी 

खोज्न िा बीई जोगाईन हमजार धीजतिीरकी स्िास्नी (भके्तकी अमा) ले अरु्माहथ सौता हाल्न;ु 

‘काँचो िायकुो दोख’ लागेको ऄहन ‘भतूपे्रत र हपशाचहरूले छोपेको’ ठानी झाँक्री (महहबले) 

बोलाएर रु्कर्ाक गराईन,ु ढ्याङ्रो ठोक्न लगाएर हचन्ता बसाईन ु (प.ृ३१) जस्ता घटना र 

प्रासङ्हगक हचत्रणले खैररनी घाटको समाजमा रहकेो ऄन्धहिश्वास ईद ्घाहटत भएको छ। ययहाँ 

जातपात र ईचनीचको भेदाभेद ह दँाह दँ ै पहन केही सीमासम्म सामाहजक सौहादत रहकेो कुरा 

माझीहरूको ईयसिमा कोआराला गाईँका माहनसहरू अइ श् लोक-गीतहरू गाएको प्रसङ्गबाट बझु्न 

सहकन्छ।  

खैररनी ऄञ्चलको समाजमा रहकेो शोषणिहृिलाइ पहन यस ईपन्यासमा यथाशक्य प्रकाश 

पाने प्रयास गररएको पाआन्छ। हडट्ठा सीताराम र धीजतिीरेले र्जी कर ईठाएको, धीजतिीरका 

पखुातहरूले शोषणिहृि चलाएको, हजम्िालको छोरोले सँहधयारलाइ खेतमा पानी हाल्ने हिषयमा 

र्रुिाले हहकातएको घटनाबाट खैररनी घाटमा चल्ने सामाहजक र अहथतक शोषणबारे सङ्केत 

हदआएको छ। ईदाहरणाथत :  

‘राणाकालमा गाईाँघर, ऄड्डा, आलाकाका िुलाबडा ऄहधकारी वगव, हजम्वाल, 

हबताववालहरूले यस हजल्लाका खेतीपाती गरेर जीवन धान्ने जनतालाइ हरैान गराईाँथे। हयनीहरूक  

दबाव परेका यी लाटा सधुाहरू ऄझ पहन थाहा पाईाँदैनन कहत ऄत्याचार भआरहके  छ। लडाइ ाँक  

अतङ्क फैहलएक  बखत कहत हसपाहीहरूले घर घर गएर गाईाँमा ऄत्याचार गरे। स्वास्नी 

मान्छेहरूलाइ ऄधवमहुछवत ऄवस्थामा छाडे।... राणा शासनक  कुरा त परै जाओस ् राणाहरूकै 
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हवषयमा थाहा नपाएका व्यहिहरूमाहथ  हमजारक  दृहष्ट पदवथ्य । जसलाइ मन लाग्य  हपट्न लगाय , 

हकन कुहटए ईनीहरू थाह ैपाईाँदनै हथए।’ (प.ृ ७१-७२) 

भके्तकी अमाले अफ्नो पहत धीजतिीरका हनहम्त हसयकाघाटबाट दइुसय रुहपयाँ जारी जस्तै 

हतरेर कान्छी ल्याआहदएकी कुराबाट माझी समाजमा बह हििाह, जारीप्रथा र अहथतक ऄभािका 

कारण पयनी बेच्ने चलनसम्म रहकेो बहुझन्छ। भके्तले रोसी हकनारमा लागेको मेलामा रक्सी खाएर 

पाहिन कान्छीलाइ पाखरुीमा समातेर जबजतस्ती बारीको कान्लामा लडाएको ऄहन भके्तकी अमाले 

जारी गरेजस्तो गरी सौता हकनेकीबाट ययहाँको समाजमा नारीको हस्थहत र स्थान ऄनमुान गनत 

सहकन्छ। अधहुनकताको चेतना नपलाआसकेको ईक्त ऄञ्चलको गाईँले समाज ऄहिकहसत रहकेो 

बझु्न सहकन्छ। 

शङ्कर कोआरालाको हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासमा नेपालको पहाडी ऄञ्चल हलेम्ब ुऄन्तगतत 

पने ताकेघ्याङ, न्हाकोटे देहसङाघ्याङ, सेरमाथाङ, लाङ्टाघ्याङ, सेतीघ्याङ बङकघ्याङ, टोपाढोङ 

दिुाचौर, घाङेल, नपुुत र हटम्ब ु अहद गाईँ ऄहन ययहाँको सामाहजक ऄिस्था हचत्रण गररएको 

पाआन्छ। शेपात र तामाङ अहद बौिमागीहरू ऄहधक भएको ईक्त गाईँसमाजमा बाह न, िेत्री, नेिार 

तथा हतब्बती शरणाथीहरू पहन बसोबासो गछतन।् ईपप्रधान बहादरु लामा जातका नेिार भए तापहन 

ऄञ्चलको बह सङ्ख्यक शेपात, तामाङहरूले माहनअएको बौि धमत रहण गरेको कुराबाट ययहाँ 

धाहमतक तथा जातपातको भेदभाि ईहत नभएको बहुझन्छ। बाल्यािस्थाका दलुहादलुही महशेराम र 

रूकीलाइ घरमा डाकेर खानपान गराएको, ऐचँोपैचँो चलेको ऄहन हतब्बती शरणाथीहरूको 

अगमनको ईल्लेखले हलेम्ब ुऄञ्चलको सामाहजक ईदारता र सौहादतता स्पष्ट ह न्छ। बाल्यकालमै 

महशे र रूकीको हबह ेगररहदएको कुरोबाट ऄञ्चलको बाह न पररिार र समाजमा बालहबहकेो प्रथा 

रहकेो तथा पहण्डत रामजीप्रसादले अफ्नी हिधिा छोरी ईमाभन्दा कम ईमेरकी रयनालाइ हबह े

गरेको कुराले बह हििाहको प्रचलन रहकेो थाहा लाग्छ भने रयना (सौतेनी अमा) को हलेा र 

हपताको हले्चेक्रयाआबँाट ईमा जस्ता हिधिाहरूको दयनीय हस्थहत रहकेो ऄनमुान गनत सहकन्छ।  

  महशे, रूकी, काङ्गी अहद बालकबाहलका बराहलएको कुराबाट ययहाँ ईच्च हशिाको 

ऄभाि तथा बाहलका काङ्गीले घाँस-दाईरा गरेर पेट पालेको कुराबाट बालश्रम चल्ने गरेको कुरो 

थाहा लाग्दछ। बढेुसकालमा भोक र रोगले मरेका छुबुत बढुाको कथाले ईक्त ऄञ्चलको 

ििृििृाहरूको दयनीय हस्थहत, गररबी र ऄभाि अहद स्पष्ट ह न्छ। 
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एकाहतर ताकेघ्याङको जङ्गलमा रहकेो गरु्ामा रहस्यमयी जीि दखेी हबमार भएकी 

रूकीलाइ जाती पानत बहादरु लामाकहाँ झाररु्क गनत पऱु् याआएको, याँरी पहाडको गरु्ामा िनझाँक्री 

भएको हिश्वास गरेको, हपतधृमत पालन गनत देिीनाथ लामटाँगे महशेरामसँग अठिषे छोरी रूकीको 

बालहििाह गररहदएको अहद घटनािलीले ययस ऄञ्चलमा परम्परा, प्रथा, ऄन्धहिश् िास र 

रूहढबहूढको माखेसाङ्लो व्याप्त रहकेो बहुझन्छ। ऄकातहतर पहुलसको नोकरीबाट अहजत बनेर 

दिेीनाथ लामटाङे मास्टरी गनत गाईँ र्केको, टुररष्ट गाआड र शैहिक भ्रमणकारीहरू गाईँमा 

अआपगेुको;  काठमाडौ ँपढेर अएकी र बन्दकु चलाईन जान्ने बालहििाह हिरोधी बहादरु लामाकी 

छोरी मनाको कथाले हलेम्ब ुगाईँसमाजमा अधहुनकताको ईज्यालो रै्हलन लागेको थाहा लाग्छ। 

खैररनी घाटको तुलनामा यहाँको समाज हनकै नै ऄरगामी रहकेो बहुझन्छ। 

 

ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखतमा नेपालको तराइ ऄञ्चलको भोजपरुी (मैहथली) भाषी 

समाजको हचत्रण पाआन्छ। यसमा िहणतत दोरहन्तल पोखरीलाइ महाभारतका दयुशोनधनसँग जोडेर 

एकाहतर पौराहणक हहन्दयूिहतर सङ्केत गररएको छ भने ऄकातहतर मसुलमान पात्रहरूको पहन 

बसोिास दखेाएर हमहश्रत समाजको हचत्र प्रस्ततु गने जमकशोन गरेका बहुझन्छ। ऄहलहखतको समाज 

ऄहशिा, गररबी, भोक, ऄभाि र शोषणले अक्रान्त दहेखन्छ। ईपन्यासका कथके ‘म’ पात्रका 

मामाहरूले राणाहरूबाट हबतात स्िरूप पाएको जग्गा-जहमनमा व्यापक शोषण चलाइ हिश्वनाथ हसंह 

नामक रैथानेलाइ बेचेको ईक्त समाजमा जातपात एिम ् लैङ्हगक हिभेद र शोषण व्याप्त दहेखन्छ। 

गररबी, भोकमरी र कुपोषणले रस्त समाजमा चोरी, डकैती, हयया, बलायकार, यौनशोषण जस्ता 

मानि हनहमतत समस्याका साथ खडेरी, ह री, भलपहहरो, डँडेलो, सपतदशं, ल,ू औलेज्िरो र महामारी 

जस्ता प्राकृहतक प्रकोपले ययहाँको समाज रस्त रहकेो छ। ययस समाजको माहलक, हिधाता र 

हनयहत नै बनेका ‘म’ पात्रका मामाहरूले ‘बाजे’ ईपाहध पाएका रङ्गलाल लठैतको सहायताद्रारा 

ऄहन हिश्वनाथ हसंहले जोख,ु नथनुी र रङ्गलाल नामक ऄन्यान्य चेलाचम्चाहरू लगायत पहुलसको 

सहायता हलइ जालझेल र राजनीहत  गरेर तराइ ऄञ्चलमा शोषण चलाएको दहेखन्छ। आनरिा, 

सनुरिा अहद ज्यानको बाजी लगाएर शोषणका हिरुि मखुररत भएका छन।्  

समाजमा जातपात र लैङ्हगक हिभेद व्याप्त दहेखन्छ। ऄनपु हमहस्तरीले बीहनन जातकी 

स्िास्नी ल्याईँदा पानी नचल्ने बनाएको काण्ड ययहाँ जातपातको भेदभािले प्रश्रय पाएको बहुझन्छ। 

रु्लिालाइ अफ्नै मामाहरूले पेट बोकाएको; माआजहुरूले ऄययाचार गरेको; हबँडी र पैसाको 

लालच दखेाएर रजकहलया, लजकहलयाको यौिन लटेुको, आनार, पोखरी र नदीहतर नहुाईन गएकी 
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औरतहरूको पहछ लागेको; हिश्वनाथ हसंहले अफ्नै लठैत जोखकुी छोरी ऄपहरण गरेर राखेको 

ऄहन यौन लटेुको; ऄङ्गरुमानलाइ खशुी पानत हजम्दार हिश्वनाथले अफ्नै भान्जी साहित्रीलाइ 

खटाएको; महतयाको चमुौना गरेर पहन दाआजोको ऄभािमा गौना-दोङा नभएकोबाट ययस 

ऄञ्चलमा प्रचहलत लैङ्हगक भेदभाि र शोषणद्रारा ऄिहहेलत नारीहरूको ऄिस्था ऄनमुान गनत 

सहकन्छ। यसबाहके परस् त्री गमन, ऄपहरण र बलायकार जस्ता पौरुषेय कू्ररता लगायत स् त्रीहरू 

हबहानहबहानै बाझेका; बाझाबाझ गदात ऄश्लील िाक्य प्रयोग गने गरेका; लछुालछु गरेका घटनाहरू 

तथा जोखकुी छोरी साहित्रासँग हबँडी खान र यौन सम्बन्धी कुराकानी गनत पहल्कएको ईल्लेखद्रारा 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको नारीहरूका सामाहजक तथा मानहसक स्तर ऄनमुान गनत सहकन्छ। ऄहलहखत 

नेपालको तराइ ऄञ्चलका नारीहरूको यौनशोषण र बलायकारको ऄहभलेख झै ँ बनेको छ। तराइ 

ऄञ्चलको नारीहरूको हस्थहतलाइ सङ्केत गद ैईपन्यासकार लेख्छन ्:  

‘“बाहहरबाट खहटएर अएक  नापी, ड र, नेताजी वा पहुलस वा हजम्दारका नातेदार सबक  

सत्कार गनुव...हजम्दार कुखरुा र अआमाआक  प्रबन्धमा लाग्थे। अआमाआ कुखरुा च्यापेर अईाँथी र 

ईसक  पहहल  काम हुन्थ्य , कुखरुा पकाएर खवुाईन।ु छातीहतर ऄहलकहत टुटुल्क  ईिेकी कुनै पहन 

केटी अआमाआ हुन थाली भन्ने ल कहप्रय चलन हथय । जसलाइ ऄहतहथहरू हबना व्यवधान स्वीकार 

गदवथे।... एईटा यस्त  गाईाँ जहााँ बलात्कार बलात्कार जस्त  हथएन।’(प.ृ ८८, ८९) 

सरजकुो जेठु हराएको, कथनी बढुीका छोराहरू घर नर्केको; दःुखनुीकी छोरो कुपोषणबाट 

मरेको, हिश्वनाथले गररब गाईँलेहरूका बालकहरूको शरीरमा गुँड दहलहदएर हदईँसो घाममा सतुाएर 

कहमलालाइ टोकाईन लगाएको; िैशाख-जेठको ईखरमाईलो गमीमा हजम्दारले बढुाबढुी र 

केटाकेटीलाइ बाँध बाध्ने काममा दलेकोबाट बालकबाहलकाको दीनहीन ऄिस्था स्पष्ट ह न्छ। 

यगुौदँहेख ऄहशिाको ऄन्धकारमा डुबेको तराइको भोजपरुी भाषी समाज ऄन्धहिश्वासको 

ऄधीनमा रहकेो छ। गाईँमा एईटा नागाबाबा ह नपुने गाईँलेको हिश्वास (प.ृ ९), धरीछन ्कोआलीलाइ 

बोक्सी र पे्रत नचाईने हिद्या अईने कुरो (प.ृ ३६); रामर्ल माझीले भगता खेलेर गाईँका 

मान्छेहरूको रोगव्याहध, भतूपे्रत, बोक्सी छुटाआहदने गरेको (प.ृ२०३) तथा बीहननलाइ बोक्सी 

साहबत गरेका कुराहरूले समाजमा ऄन्धहिश्वासले शासन गरेको बहुझन्छ। तराइ ऄञ्चलको 

सामाहजक पछौटेपन र प्रशासहनक ऄिहलेनाको जडमा ऄहशिा व्याप्त छ। नाम मात्रका लाहग 

हशिाजतनको व्यिस्था गरी शोषण र ऄिहलेनाको क्रीडाभहूम बनाआएको स्पष्ट ह न्छ। गाईँबस्तीको 

शैहिक ऄिस्था र व्यिस्थाको पोल ईपन्यासमा यसप्रकार खोहलएको छ : 
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‘पढ्नलाइ नहजकक  कुनै एईटा स्कूल हथय , जनु दइु क स हहाँडेपहछ पहुगन्थ्य । त्यहााँका दइु-

दइु, तीन तीन महहनामा फेररने दशेी र स्वदशेी हशिकहरू स्वयं तीन-तीन क स हहाँडेर अईाँथे। यसरी 

पहहला परूा स्कूल थाक्थ्य  ऄहन पढाआ थाक्थ्य । त्यसक  पररणाम हुन्थ्य , हवद्याथीलाइ ऄहधकार 

हथय , यहद स्कूलक  समयमा कुखरुा जधुनु वा दइुटा गाईाँले, दवैु ऄवस्थामा स्कूल नगएर त्य  

लडाइ ाँहरू हनेव थाल स।् तर ईसक  कत्तवव्य हुन्थ्य , त्यसक  वणवन भ हलपल्ट हशिकहरूली र चक र 

र माञ्चक ढङ्गबाट सनुाओस।्.... हशिकहरू यहद हतनीहरूलाइ शङ्का मात्र पहन ह स,् कुनै 

हवद्याथी ऄनपुहस्थत छ, ऄथवा हतनीहरूक  अफ्न  नाडी दइुचार पटक हछट  चलेक  छ, हतनीहरू 

छुिी हदन स्कूलमा हप्तामा केवल एकहदन चाहहाँ हवद्याथीले अईन ु ऄहनवायव हुन्थ्य , हबहीबार। 

त्यसहदन हवफैया भनेर पजूाका लाहग चामल र गरुुदहिणा हलएर जानपुथ्यो। तर गाईाँका हवद्याथीहरू 

र हतनका बाब-ुअमाले ऄब हवद्याथीक  साट  हबस्तार  बाब ु अईने चलनले ज ड गद ै हथय ।’ 

(प.ृ२०२, २०३)   

सामाहजक ऄिस्था एिम ् स्तर ईध्ितगामी ह न मलू कारक माहनने शैहिक व्यिस्था नै 

ऄव्यिहस्थत भएपहछ समाज कसरी ईध्ितमखुी ह नसक्छ भन्ने कुरा ध्रिुचन्र गौतमले यस 

ईपन्यासमा व्यङ्ग्यायमक हिहधद्रारा ईद ्घाटन गररहदएका छन।्  

ध च गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यास पहन नेपालको तराइ ऄञ्चलको बारा हजल्ला 

ऄन्तगतत पने समाजको कथा हो। ईपन्यासमा िहणतत महुकत पहलया गाईँ जङ्गबहादरुका भान्से 

हिपलुनाथ खहतिडाले हबतात पाएको जहमनमा बसाएको तथा ऄसरु्ी साहूले चाहह ँ गडहल गाईँ 

बसाएको कुराबाट ती गाईँका आहतहासतर्त  सङ्केत गररएको छ। महुकत पहलयामा नेपाली र मैहथली 

भाषी परेुत, िैद्य, साकी, धोबी, दमाइ, डुम तथा गडहलमा मैहथली भाषी समाज रहकेो कुरा 

ईपन्यासको हिषयिस्त ुर पात्रहरूका नामाकरणबाट बझु्न सहकन्छ। दिैु गाईँको धमत, हिश्वास एिम ्

संस्कार भने  हहन्द ूमताधाररत रहकेो कुरा ईपन्यासमा िहणतत महन्दर, पजूापाठ र पितहरूबाट थाहा 

ह न्छ। महुकत पहलयाको माहलक हिपलुनाथ र ईनैको नाहत भरनाथ रहकेो तथा गडहलको माहलक 

ऄसरु्ी साहू र ईनको छोरो नथनुी साहू ह न।् महुकत पहलयाका हजम्दार भ्रदनाथले मह िाको रूखमा 

असन जमाएर बाटोघाटो हहड्ँने ईपर ऄदब देखाईन कुटपीट गने गरेको, बाल्यकालमै हिधिा 

भएकी तथा यौिनािस्थामा सनु्दरी भएकी पािततीमाहथ कुदृहष्ट राखेको अहद कुराहरूले गाईँले 

शोषण र सासना स्पष्ट ह न्छ। 

खेतीपाती प्रमखु पेसा भएका महुकत पहलया र गडहलिासी समाजका माहनसहरू अधहुनक 

हशिाको ऄभािले मदपान र जिुामा डुबेका देहखन्छन।् राणा शासनकालीन पछौटे समाजमा 
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भरनाथ जस्ता कु्रर हजम्दारहरू भाग्य हनधातरक बनेको कारणले जनसाधारण ईन्नहत, सखु र 

अनन्ददहेख िहञ्चत रहन ु परेको स्पष्ट ह न्छ। ऄन्यान्य ईपन्यासहरूको तलुनामा यस ईपन्यासमा 

बालकबाहलका, ििृििृा तथा नारी पात्रहरूको ईपहस्थहत तथा ऄिस्थाको ऄपेिाकृत थौरै हचत्रण 

भएकोले सामाहजक ऄिस्थाको ईस्तो रूप प्रकाहशत ह न नसकेको प्रतीत ह न्छ। रामीण समाजको 

नारी जीिन र ऄिस्थाको प्रहतहनहधयि पिनकी अमा, पाितती, भ्रदनाथकी अमा, भरनाथकी 

पयनीद्रय गौरी र दगुीहरूको पाररिाररक एिम ्सामाहजक ऄिस्थाबाट ऄनमुान गनत सहकन्छ। 

गाईँमा हशिालय भएको कुरोले महुकत पहलया मलूतः हहन्द ूधमातिलम्बी रहकेो बहुझन्छ। भाखी 

गरुुको पाठशाला, कृष्णाते्रको सङ्गीत पाठशाला, गढीमाइको मेला, भरनाथको दोस्रो हबहमेा 

कटरबनमा चलेको श्लोक प्रहतस्पधात, ऄसरु्ी साहूले नाहतको भातखिुाआमा अयोजन गरेको 

सङ्गीत सभा अहदले ययहाँको सामाहजक रुहच र अचरण स्पष्ट ह न्छ।  

 

५.२.२. बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सामाहजक हस्थहतको हचत्रण 

ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ईपन्यासमा हिहटसकालीन िीरभमू 

हजल्लाको बाँसिादी नामक गाईँको रामीण कहारहरूको सामाहजक अचरण र ऄिस्थाको हचत्रण 

पाआन्छ। ईपन्यासमा दोस्रो हिश्वयिु र गाँधीिादी अन्दोलनको कुरा ईल्लेख भएकोले औपन्याहसक 

कालािहध स्ितः स्पष्ट भएको छ। हनम्नकुलीन माहनएका हहन्द ू मतािलम्बी संस्कार र संस्कृहत 

पोहषत कृहष एिम ् डोली बोक्ने पेशाधारी कहारहरूको गाईँ-समाजमा ऄहशिा व्याप्त दहेखन्छ। 

तथाकहथत ईच्चकुलका िाह्मण तथा ित्रीयहरूलाइ अफ्नो छायाले छोए पाप लाग्छ भनी सदैि 

सजग र सन्त्रस्त रहने कहारहरू सामाहजक दृहष्टले मयातदाहीन हथए। कहारहरू गाईँको बतासमा 

माटो, गाइगोरु, गोबरको गन्ध तथा धान, काठपात डढाएको र मदको गन्ध लगायत बाबरी, 

तलुसीको सिुास हमहसएर बहकेो िायकुो बास्ना बहहरहन्छ। यस ईपन्यासमा बेहारा कहारपाडा र 

अटपौरे कहारपाडाको समाजका कहारहरूको जीहिका कृहषकायत र डोली बोकरै चल्छ तापहन 

अटपौरेपाडाकाहरू चोरी र डकैतीमा पहन लागेको बहुझन्छ। अफ्नो जहमन नभएका कहारहरू 

र्सलको तीनभागमा एक भाग मात्र पाईँछन।् ऄन्न समाप्त भएपहछ जहमनका माहलकहरूबाट 

एकभागको डेढभाग हतरो हदने शततमा धान ईधारो हलएर, जङ्गलका सागपात हटपेर, हबहबेटुलहतर 

खाएर पेटपाला गछतन।् ऄहशिाका कारणले जहमन्दारहरूको तीव्र शोषणमा डुबे पहन पारम्पररक 

पेसा ययागेर अधहुनक पेसा रहण गने अँट ईनीहरूमा छैन। कराली जस्ता नियिुकहरूले 

पारम्पररक पेसा ययागेर नयाँ पेसा ऄप्नाएको ह नाले ती महुखया ऄहन गाईँको रोषमा परेको बहुझन्छ। 
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ढ ाँडाआ चररत मानसका ढोडँाआ र हााँसलुी बााँकेर ईपकथाको करालीले समाज हिरुि अचरण गदात 

एकै प्रकारको हिरोध सहन ुपरेको छ। तलुनायमक रूपमा हदेात कराली धेरै शहक्तशाली छ। महुखया र 

गाईँको हिरोध ह दँाह दँ ैपहन ईसले अरु्सँग गाईँका धेरै यिुकहरूलाइ रेलपथ ओछ्याईने काम गनत 

हलएर गएको छ।  

 लगुार्ाटाको दाम बढे कहार परुुषहरूलाइ खबैु समस्या ह न्छ। ईनीहरू छ महहनाभन्दा 

बढ्ता कपडा लगाईन सक्दनैन।् गम्छा लपेटेर नै ईनीहरूको धेरैजसो समय काहटन्छ। ईनीहरूको 

कपडा छ हातभन्दा बेसी लामो ह न्छ। ह्लीहरू पहन िषतमा दइुतीनिटा कपडा रे्छतन।् यसलाइ 

ईनीहरू पररपणूतता मान्छन।् कहार नारीहरू श्रङ्ृगार मन पराईँछन।् राम्रा राम्रा बनुाआ भएका साडी 

नभइ ईनीहरूलाइ ह दँनै। तर परुुषहरूले नै ईक्त साडी हकहनहदनपुने बाध्यता छैन। ईनीहरू स्ियम ्

पैसा कमाएर हकन्न सक्छन।् कहार कन्या, ह्ली र ििृा सबै नै रोजगार गनत सक्छन।् 

कहार गाईँमा हबहानै झगडा अरम्भ ह न्छ। कहार कन्याहरू अमाबाब,ु गाईँलेहरूलाइ 

सराप्द,ै ढुङ्गामढुा गद ैगाईँ छोडेर हहड्ँछन।् अआमाइहरू बाझाबाझ गछतन।् सराप्न थाल्छन।् सचुाँद 

हपतपृरुुष र देिता डाकेर सराप्न थाल्छे। अफ्नै नाहतनी पाखीसँग झगडा गछे। यस्तै बेला करालीले 

ईसको खटु्टामा भ्यागतुा फ्याँहकहदन्छ। सचुाँद हचच्याईँद,ै रँुद,ै कराईँद ै सराप्न थाल्छे। गाईँलेहरू 

दखेेर हाँस्छन।् कहहलेकाही ँपरुुषहरू लाप्पा पछतन।् सचुाँदको भाषामा भन्न ुहो भने दाहे् बनेल िा 

दानिहरू लडे झै ँलड्छन।् तर कसैले कसैको हयया गरेको छैन। कहार समाजमा बह हििाह, परह्ली 

गमन, परपरुुष गमन ऄसामान्य माहनएको छैन। हििाहहत ह्लीहरू परपरुुषप्रहत अकृष्ट ह नपगेु 

लोग्नेलाइ छाडेर ईक्त परुुषसँग सहिास गनत हहड्ँछन।् नारीहरू कसैको पे्रममा परे लोकलाज, 

ठुलाबडा र समाजको भय तथा घणृादहेख डराईँदनैन।् यसप्रकारका हक्रयाकलाप समाजमा हनन्दनीय 

भए तापहन ऄपराध माहनँदैन। लोग्ने परम कारािासमा ह दँा कालोशहश चन्दनपरुको ईच्च िणतका 

ित्रीय माहनने भपूहसंहसँग सहिास गनत पगु्छे। लोग्ने र्केर अएपहछ रे्रर लोग्नेकै घरमा र्की। 

परमसँग हबह ेह न ऄहघ पहन कालोशहशको बनिारीसँग प्रेम र यौन सम्पकत  हथयो भने मनत ऄहघसम्म 

बनिारीसँग जङ्गलमा गइ शारीररक सम्पकत  गथी। कहार कन्या िसन्तलाइ चौधरुीहरूले शारीररक 

शोषण गरी एकजना पङ्ग ु कहार यिुकसँग हबह े गररहदए। िसन्तको कोखबाट चौधरुीहरू जस्तै 

दहेखने सन्तान जहन्मए। करालीले पहहलो स्िास्नी ययागेर नयानकी पयनी पाखीलाइ मात्र होआन 

गाईँमहुखया बनिारीको बढेुसकालकी कान्छी स्िास्नी सिुासीलाइ पहन भगाएर लान्छ। कराली 

सिुासीलाइ सौता हालेको दःुख र ऄपमानबोधले पाखी झहुन्डएर अयमहयया गछे। करालीकी 

अमा पहन करालीलाइ शैशिकालमै छाडेर परपरुुषसँग परदशे लागेकी हथइ। कहारहरूमा 
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सामाहजक, पाररिाररक नैहतकता र ऄनैहतकताको छेकाबार छैन। ईनीहरूको समाजमा अहदम प्रेम 

िा प्राकृहतक चाहना नै प्रभािी भएको दहेखन्छ। ऄहशिाका कारण कहारहरू प्रथा र परम्पराका 

नाममा ऄन्धहिश्वासमा डुबेका दहेखन्छन।् जङ्गलबाट अएको हसस ् हसस ्अिाजलाइ दिेता िा 

भतूमध्ये कुनै एईटाको हो भनी डराईने र पजूा गने गछतन।् करालीले हसस-्हसस ्अिाज हनकाल्ने 

ऄहन जङ्गलको बनेल, गाईँको पशपुिी हनल्ने ऄहजङगर मारेपहछ कतातठाकुर (दिेता) को िाहन 

मारेकोले गाईँमा हिपहि अआलाग्ने भयले कहारहरू ऄझ भयभीत ह न्छन।् करालीलाइ हदनह  ँसराप्न ु

बाहके खसी, कुखरुा अहद बली हदएर पजूा गछतन।् कतातठाकुर बस्ने हसमलको रूखको हाँगामा 

कराली चढ्दा तथा अँधीबेह्ीले हसमलको रूख लड्दा पहन ईनीहरू भयभीत बनेर पजूा गछतन।् 

प्राकृहतक प्रकोपलाइ इश्वरको दण्ड मानेर इश्वरको पजूा-ऄचतना गनुत ईनीहरूको हपतधृमत बनेको 

दहेखन्छ। नयाँ र्सल घरमा अईँदा पहन ईनीहरू क्रमैले बाबाठाकुरको थानमा र्सलको भोग 

हदन्छन।् ययसपहछ बाबाठाकुर (कालारुद ्द)ु का पजुारीलाइ भोग हदन्छन ्ऄहन गाईँका प्रययेक घरमा 

प्रसादका रूपमा बाँड्छन।् कहारहरू देिताबाहके भतूपे्रतसँग पहन ईहिकै डराईँछन।् ऄशभु शहक्त र 

ऄहनष्टबाट जोहगन पजूापाठ गछतन।् ईनीहरूको दिेता कालारूद्दुले हाँसलुी बाँकको जङ्गलमा 

ऄिहस्थत बेलको रूखमा रूरािको माला घमुाईँदै बसेर सम्पणूत कहारगाईँमा नजर राहखरहकेो 

हिश्वास गछतन।् ईनी खशुी भए गाईँ ऄन्नबालीले भररभराउ, पररपणूतता, सखु, अनन्दको िषात ह ने 

ऄहन ररसाएर हरेे घरघरै ऄभाि, दःुख, झगडा, कुटाकुटा, रोगव्याहध, महामारी, गाईँगाईँमाझ 

हििाद, ऄनािहृष्ट, अँधीबेहरी र भलबाढी अईँछ भनी हिश्वास गछतन।् अँधीबेहरी रोक्न दिेतालाइ 

हपँढीमा सकुुल ओछ्याआहदन्छन।् करालीले ऄहजङ्गर मारेपहछ ऄचहम्भत बनेर होहल्ला गदै 

अनन्द माहनरहकेा गाईँलेहरूलाइ सचुाँदले बाबाठाकुरको िाहन मारेपहछ गाईँमा भयङ्कर ऄहनष्ट 

अआलाग्ने सम्भािना व्यक्त गरेपहछ सबैजना डरले काम्न थाल्छन।् करालीलाइ स्याबासी हदने 

बनिारी समेत भयभीत भइ कतातथानमा गइ मार् माग्छ। गाईँलेहरू हमलेर कतातबाबाको पजूा गछतन।् 

गाजन पितमा पाप पखाल्छन।् 

 कहारपाडामा स्कूल नभएकोले ययहाँका नानीहरू हशिाबाट िहञ्चत छन ्भने ऄस्पताल 

नभएकोले िषेनी साँपले डसेर सबै ईमेरका मान्छेहरू मछतन।् यसबाहके दम, खोकी, ियरोग तथा 

महामारीबाट पहन कहारहरू मयृयकुो मखुमा पछतन।् हााँसलुी बााँकेर ईपकथा एकप्रकारले हनम्निगीय 

रामीण भारतीय समाजको सजीि तस्बीर बनेको दहेखन्छ।  

माहणक बन्दोपाध्यायको पद ्मा नदीर माझी (पद ्मा नदीको माझी) ईपन्यास पहन 

ताराशङ्करको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा झै ँहनम्निगीय माहनस ऄहन ईनीहरूको सामाहजक ऄिस्था 
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ईद ्घाटन गने औपन्याहसक कृहत हो। पद ्मा नदीको हकनारमा ऄिहस्थत केतपुरुका माझीहरू मलूतः 

माछा मारेर ऄहन नौका चलाएर जीहिका धान्ने गछतन।् कहारहरू झै ँ हनम्नकुलका माहनएका यी 

माझीहरू शोहषत जीिन यापन गछतन।् पद ्माको तीरमा हिस्ततृ भहूम पसाररएको भए तापहन 

जहमन्दारहरूको ऄघेल्याआकँा कारण सानो ठाईँमा कोहिएर बसेको केतपुरु गाईँमा ‘हशशकुो क्रन्दन 

कुनै हदन बन्द ह दँनै। िधुातषृ्णाको दिेता, हाँसोरुिाआको दिेता, अयमाको दिेता अहदको पजूा 

कहहल्यै परूा ह दँनै। एकतर्त  िाह्मण र िाह्मणेिर भरजनहरूले ईनीहरूलाइ टाढा पन्साएर राखेका 

छन ् भने ऄकातहतर प्राकृहतक कालिैशाखीको ताण्डिले ईनीहरूलाइ दखु हदन्छ, िषातको पानी 

घरमा पस्छ, शीतको अघात हाडहभत्रको माहसमा पसेर बज्ने गछत। रोग अईँछ, शोक अईँछ। 

बाँची रहने हनमतम प्रयोजनका हनहम्त एकऄकातसँग ररसाररस गरेर हतनीहरू हरैान ह न्छन।् जन्मको 

प्राथतना गम्भीर, हनरुयसाहहत र हखन्न लाग्छ। जीिनको स्िाद यहाँ केिल िधुा र हपपासामा; काम र 

ममतामा; स्िाथत र सङ्कीणततामा ऄहन दशेी मदमा छ। इश्वर भरपल्ली (भरजनको गाईँ) मा बस्छन।् 

ययहाँ ईनलाइ खोजेर पाआदँैन (प.ृ११)।’  

हहन्द ूमतािलम्बी माझीहरूको समाजमा केही मसुलमानहरू पहन बसोबास गछतन।् गररबी नै 

ईनीहरूको धमत भएकोले  दिैु सम्प्रदायमाझ तथाकहथत धाहमतक िैमनस्य भएको दहेखन्न। अहथतक 

दरुिस्थासँग सङ्घषतरत यी हनमखुा माझीहरूका हनहम्त हशिा, ईपाचार, सखु, अनन्द जस्ता 

कुराहरू कल्पना मात्र दहेखन्छ। धनन्जय, हशतलबाब,ु होसेन हमयाँ जस्ता नौका माहलक र 

महाजनहरूको शोषण र ठगाआ थाहा पाएर पहन ईनीहरू हतनीहरूको हिरोध गनत सक्दनैन।् ‘गररबहरू 

मध्ये सबैभन्दा गररब, हनम्न मध्ये सबैभन्दा हनम्न यी सामाहजक प्राणीलाइ िहञ्चत र शोहषत राख्ने 

ऄहधकार प्रथा जस्तो, धमीय र सामाहजक ऄन्य दशिटा हनयम जस्तो’ (प.ृ १०) ठाहनन्छ। 

गररबीले हथहचएको माझी समाजमा स्कूल नभएकोले केटाकेटीहरू बराहलएरै ठुला ह न्छन ्

ऄहन बाबकुो पहछ लागेर अहदम पेसा रहण गने गछतन।् माझी परुुषहरू हप्तौ,ँ महहनौसँम्म रातभरर 

माछा माछतन।् महहलाहरू ईनीहरूको बाटो हरेेर, जाल बनेुर, सन्तानको हरेचाह गरेर रात हबताईँछन ्

ऄहन हबहान लोग्ने घर पसेपहछ सँगै सयुन जान्छन।् परुुषको भोग्या र सहोदर भइ जीिन हबताईन ु

बाहके नारीहरूको स्ितन्त्र ऄहस्तयि नभएको बहुझन्छ। 

कहार समाजमा झै ँमाझी समाजमा पहन ऄनैहतक सम्बन्ध र प्रेम हलप्सा पाआन्छ। माझीहरू 

माछा मानत टाढा टाढा जाँदा ईतै िेश्या भोग गने गरेको कुबेरले अफ्नै साली कहपलालाइ भोग्या 

तलु्याएको प्रसङ्गबाट थाहा लाग्छ। माझी नारीहरूमाहथ ऄनैहतक सम्बन्धको बात लाग्ने गरेको 
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ऄहन ययसलाइ पचाएर जीिन धान्न ु परेको कुरो मालाको जीिन कथाबाट थाहा लाग्छ। गाईँका 

दषु्टहरूले कुबेरकी पयनी मालाको निजात हशश ु माहहलो जहमन्दार झै ँ गोरो छ भन्ने लाञ्छना 

लगाएर कुराबाट पहन कहार समाजको नैहतक स्िरूप थाहा लाग्छ।  

कहार समाजमा ररस, इष्यात, घणृा, चोरी जस्ता हनकृष्ट अचरण पहन व्याप्त भएको दहेखन्छ। 

अफ्नै मामाको धन चोने ऄहन प्रहतशोधका हनहम्त कुबेरको घरमा राहखहदने रास,ु होसेन हमयाँको 

पकेटबाट झरेको पैसा लकुाईने कुबेर र लकुाएको पैसाको भाग माग्ने ईसकी छोरी गोपीका 

हक्रयाकलापबाट हनम्निगीय माझीहरूमा ऄन्तहनतहहत लोभ र ऄसत ्िहृि स्पष्ट ह न्छ। 

कहारहरूको समाजमा बाल हबिाह चल्ने ऄहन हबहकेा हनहम्त िर पिले िध ुपिलाइ दाआजो 

हदनपुने प्रथा गोपीको हबहकेो कुराबाट थाहा लाग्छ। बह हििाह पहन ऄमान्य नरहकेो कुरा कुबेर र 

कहपलाको सम्बन्धबाट बझु्न सहकन्छ। केतपुरुका मुसलमानहरूमा पहन बह हििाह ऄहधकारका 

रूपमा मान्य छ। 

ऄहशिाका कारण कहार समाजमा ऄन्धहिश्वास व्याप्त दहेखन्छ। इश्वर, पजूा, भाकल जस्ता 

हिश्वास र कमतकाण्ड बाहके कालिैशाखीलाइ रोकथाम गनत केटीहरूले अँधीबेहरी र झरीको 

दिेतालाइ बस्न र शान्त ह न अह्ऱान गदै हपँढीमा असन राहखहदन,ु हनधार हयकेलाले प्रहार गद ै

हिष्ण ुभगिान पकुानुत (प.ृ ४७) अहदले ईनीहरू ऄन्धहिश्वासमा चलुुतम्म डुबेको दहेखन्छ। यसप्रकार 

हिहभन्न समस्या र दभुातग्यले प्रताहडत हनम्निगीय माझीहरूको सामाहजक ऄिस्था दयनीय र 

कष्टमय रहकेो छ।  

 

सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस ईपन्यास हबहारको पहूणतया हजल्ला ऄन्तगतत पने 

हजराहनया, धाङडटोल, हिष्कन्धा र ययस िररपररका कोयेरीटोल र सौतँालटोलका माहनसहरूको 

सामाहजक ऄिस्थाको हशलालेख बनेको छ। हजराहनयाका तायमा, धाङडटोलका धाङड(ईराईँ), 

कोयेरीटोलका कोयेरी र सौतँालहरूको सामाहजक अचार-हिचार, संस्कार-संस्कृहत, हिश्वास 

अहदको नाटीकुटी िणतन र हचत्रणले यो ईपन्यास संििृ छ। 

हहन्द ू मतािलम्बी तायमाहरू हनम्नकुलका मानी सामाहजक ऄिहलेानाको हसकार भएका 

छन।् यसकारण यिुकहरूले यज्ञ गरी कन्नौजका तहन्त्रमा ित्रीको ईपाहध धारण गरी सामाहजक 

स्तरले माहथ ईठ्ने प्रयास गरेको दहेखन्छ। हयनीहरू दरभङ्गा हजल्लाको रोशरा गाईँबाट पेट 

पाल्नको हनहम्त हजराहनया अएका (प.ृ४) ह न।् पेट भनुत बाहके हयनीहरूको ऄन्य प्रयोजन नभएको 

बहुझन्छ। घरेल ु कामबाहके हयनीहरू कुिा खन्ने काम गछतन।् माटो खनखान गनुत हयनीहरूको 
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सामाहजक मयातदा हिरुिाचरण माहनएकाले ढोडँाआ धाङडहरूसँग हमलेर बाटो बनाईने काममा 

जाँदा ठुलो झैझगडा ह न्छ।  तायमाहरूले ढोडँाआ र ईसको धमतहपता गुँगे बाबाको महन्दरमा र घरमा 

अगो लगाआहदन्छन।् यहत गरेर पहन सन्तषु्ट नभएका महतो, नायबहरू र सामयेुर हमलेर कपट गरी 

राहमया र ढोडँाआको दाम्पयय जीिन नष्ट भ्रष्ट पाररहदन्छन।्  

तायमाहरूको जीिन रोजा (धामी), रोजगार र रामायणसँग अबि छ। लेखपढ नजाने पहन 

हयनीहरूको कथोपकथनमा रामायणको ईल्लेख भएकै ह न्छ। प्रायः सबैका घर छाप्रो (प.ृ ५) झै ँ

छन।् ईनीहरू समाज पञ्चायतद्रारा पररचाहलत ह न्छ र पञ्चायतको मन्डललाइ ‘महतो’ भहनन्छ। 

चारजना महुखयालाइ ‘नायब’ र जसले सचूना प्रसारण तथा माहनस भेला गनेलाइ ‘छहडदार’ (प.ृ 

६) भहनन्छ। यी पञ्चहरूले पञ्चायत बस्दा िादी र प्रहतिादीहरूबाट जररमानाका रूपमा जमा ह ने 

पैसा पचाएको दहेखन्छ। तैपहन हनमखुा गाईँलेहरू पञ्चहरूका हिरुि मखु खोलेर हिपहि हनम्ययाईन 

चाहदँनैन।् तायमाहरू पञ्चायत बाहके गोसाआथँानको दिेता र बाबा (साधसुन्त) लाइ मान्ने गछतन।् 

तायमाहरूको समाज परुुषप्रधान दहेखन्छ। तथाहप काहिक-मङ्गसीर महहनामा हिहभन्न स्थानमा 

धान काटेर र्हकत एका नारीहरूको मयातदा ऄिणु्ण रहन्छ। तायमा नारीहरूले के गनुत ह न्छ, के गनुत 

ह दँनै भन्ने कुरा पहन पञ्चायतले तय गछत। तायमा नारीहरू ऄन्ततः महहनामा एकपल्ट नहुाईनै पछत 

भनी पञ्चायतले हनणतय हलएको र पहचातमा राहमया हचहटक्क परेर हहडँदा तथा हदसा बस्न जाँदा 

राहमयाले लोटामा पानी हलएर जाने कायतलाइ ऄनहुचत ठानी महतोकी पयनीले हिरोध गरेको 

कुराबाट हयनीहरू सर्ासगु्घर र श्रङ्ृगारप्रहत हनरुयसाहहत तथा सङ्कीणत रहकेो बोध ह न्छ। 

बक्करहट्टाको मैदानपारर हस्थत धाङडटोलका धाङडहरूका पखुात ईराईँ ह न।् हयनीहरूको 

सामाहजक चररत्र तायमाहरूको हठक हिपरीत दहेखन्छ। सर्ासगु्घर र पररश्रम हयनीहरूका हिशेषता 

ह न।् धाङडहरू कोही कोही िीस्तान पहन छन।् हयनीहरू जस्तै काम पहन गछतन।् कामको खोजमा 

टाढा टाढा पगु्ने धाङडहरू बाहहरको जगतसँग पररहचत भएकाले धेरै सभ्य दहेखन्छन।् धाङडहरू 

बाबसूाहबे, मास्टरसाहबे जस्ता माहनसहरूसँग सशहङ् कत रहन्छन।् तायमा र धाङडहरूमाझ 

मेलहमलाप छैन। गाईँदेहख बाहहरको संसार दखेेका ह नाले तायमाहरूको तलुनामा हयनीहरू 

ऄन्धहिश्वासबाट केही मुक्त रहकेो बहुझन्छ। ईपन्यासमा मास्टरसाहबेको ईल्लेख भएकोले 

हजराहनयामा स्कुल रहकेो ऄनमुान लगाईन सहकन्छ। तर तायमा र धाङडहरूको छोराछोरी स्कूल 

गएको ईल्लेख पाआदँनै। ऄतः हशिा-दीिाबाट तटस्थ तायमा एिम ् धाङडहरूको समाजमा 

ऄन्धहिश्वासको जरो गाहडएको बहुझन्छ। तायमाहरू पहन ऄहलहखत ईपन्यासमा हचहत्रत नेपालको 

तराइका भोजपरुी माहनसहरू झै ँ‘बाबा’हरूमाहथ हिश्वास गछतन।् बाल्यकालमा गुँगे अमासँग भीख 
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माहगहहड्ँथ्यो। बढुो भआञ्जेल ईसको बोली रु्टेन। अमा मररसकेको ग्िाँगे एकहदन एईटा हचम्टा र 

हत्रशलु हलएर अइ गोसाआथँानमा बस्न थालेपहछ  बाबाको रूपमा ईसको ख्याहत सितत्र बढेर गयो। 

तायमाहरूले खर र बाँसले बाबाको लाहग एईटा कुटी तयार पाररहदए। गुँगे बाबा, रेबनगनुी (धामी) 

तथा गान्ही (महायमा गाँधी) पहन हतनीहरूका हनहम्त बौिा (बाबा) को रूपमा ऄितररत एिम ्पजू्य 

दहेखन्छ। ढोडँाआलाइ पहन गान्हीबौिा (गाँधीबाबा) बौकाबौिा (गुँगेबाबा) भन्दा महान ् र गणुी 

महायमा लाग्छ। तायमाहरू कहहल्यै पहन मसुरुी दाल खाँदनैन।् यसप्रकारको अतश खाद्यले कुष्ठरोग 

ह न्छ, ऄसोजमा भोगटे ऄहन ऄसोज ऄहघ ऄम्बक खाए ज्िरो अईँछ, रूप्पी चरा दखेापनत छाडे 

ऄपशकुन ह न्छ ऄहन हसमलको रूख काटे ऄहनष्ट ह ने कुरोमा हिश्वस्त छन।् हचया चलान गने 

बाकस बनाईनका हनहम्त बकरहट्टाको हसमलको रूख कटाएको कारणले नै कहपलराजाको ज्िाआ ँ

घर-पररिार ईजाहडएको कुरो हिश्वास गछतन।्  

 धाङडहरूमा पहन भतूपे्रत, हपशाच, डाआनी, ऄपशकुन सम्बन्धी ऄन्धहिश्वास दहेखन्छ। 

औसँीमा काँध हछहनएको भतू हहड्ँडुल गने, जनुकीरीलाइ नरकङ्काल भतूको अँखा मान्ने तथा 

पानीमा डुबेर मनेहरू पनडुब्बीभतू ह ने ईनीहरूको हिश्वास छ। शहनचराको बारीको बाँस रु्लेकोले 

सारा गाईँमा ऄहनष्ट अआपने हिश्वासले गदात धाङडहरूले शहनचरालाइ गाईँबाट हनकाल्न ुपरेको छ। 

धाङड र तायमाहरूमाझ ऄन्यान्य कुरामा मतभेद र झगडा भए तापहन जातपातको सम्बन्धमा ती 

एकमत दहेखन्छन।् कहपलराजाको ज्िाआलेँ मेहतरनीलाइ हबह ेगने कुरामा दिैु समाज ऄसहमत छन।् 

हनम्न जातकै भए तापहन मेहतरनी हहन्द ूभएकोले मसुलमानले हबह ेगनत नपाईने ईनीहरूको हिश्वास 

छ। हिष्कन्धाका कोयेरीहरूले पहन कुशिाह ित्रीको ईपाहध र जनै धारण गरी राजपतुहरूको घरमा 

जठुोपरुो सार्सगु्घर गने काम ययागेकोले तयकालीन रामीण ऄञ्चलमा जातपात सम्बन्धी हिश्वास 

सङ्क्रमणकालीन हस्थहतमा पगेुको बहुझन्छ। 

हयनीहरू कृहषयोग्य जहमन पररपणूत भएको ठाईँमा बसोिास गछतन ्र कृहष नै हयनीहरूको मखु्य 

पेसा दहेखन्छ। ईच्च जात ह नकुो गितबोध र जहमनप्रहतको लोभ र मोहले हनम्निगीय कोयेरी एिम ्

राजपतुहरूको जीिन जहटल र कष्टसाध्य बनेको छ। ययहाँका बाबसूाहबे र ईनको तथाकहथत 

गाँधीिादी छोरो लाडलीबाब ु र हगधर मन्डलले राजनीहत, पहुलस, हाहकम अहदको सहायताले 

ऄकातको जहमन हड्पेको छ। हाहकम, पहुलस ऄहन कङ्रेसी भोलेहन्टयरहरूलाइ पैसा खिुाएर 

सरकारी अदशे हनकाली गाईँलेहरूको चरनसमेत बाबसूाहबेले हड्पेको दहेखन्छ। बाबसूाहबेको 

चाकरी गने गनौरी, भररया, परसादी कसैले जहमन अफ्नो कब्जामा राख्न सकेनन।् र्लतः 

बाबसूाहबेको पाई मल्न छाडेर ईनीहरू राजपारभाङामा हचनीको कारखानामा काम गनत पनु्छन।् 
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हिषकन्धाका यी बाबसूाहबेहरूले ऄकातको जहमन हड्पने हक्रयाकलापको हचत्रण 

‘भहूमऄहधकारीक  तपस्यामा हबघ्न’ र ‘बाबसूाहबेक  ऄिय तषृ्णा लाभ’ नामक दइुिटा 

ऄध्यायमा हचत्रण गररएको छ(प.ृ १९९)। बाह् िषतदहेख खेती गद ै अएका ऄहधयारहरूलाइ 

‘जहमन्दार’ले हनकाल्न नसक्ने ऄहन र्सल पहन ‘ऄठाह्बाआस’ (जहमन्दार ऄठाह्, ऄहधयार बाआस 

भाग) को काननू सरकारले लाग ुगरे तापहन लठैत, बन्दकु र हाती हलएर अइ बाबसूाहबे अफ्नो 

नीहत र शोषण चलाईँछन।् तथाकहथत गाँधीिादी भोलेहन्टयरहरू पहन ईक्त काननू राजपारभाङामा 

मात्र लाग ुह ने कलेक्टरको कुरो हचट्ठी पढेर सनुाईँछन।् ययस्तो हस्थहतमा पहन सौतँाल र कोयेरीहरू 

एक भएर बाबसूाहबे हिरुि लड्न सक्दनैन ्(प.ृ २०४-२०५)।  यता हगधर (हगरधारी) मन्डलले पहन 

हिधिा ििृा मोसम्मतको जहमन हड्पन ईसकी छोरी साहगयालाइ चमुौना गनत ऄसर्ल भएपहछ 

मोसम्मतलाइ डाआनीको बात लगाएर गाईँभरर बदनाम गराईँछ। हिषकन्धािासीहरू माहथ भएको 

शोषण र दमनका भ्रष्ट अचरणमा भएका कलेक्टर, हाहकम, भोलेहन्टयर र कङ्रेसीहरूको कतुतत 

रहकेो कुरो सन ्१९३४ मा अएको भआूचँालोको त्राण सामरी बाबसूाहबे र हगधर मन्डलले मात्र 

पाएकोबाट खलुस्त ह न्छ। 

 

ऄद्रतै मल्लिमतनको हततास एकहट नदीर नाम (हततास एईटा नदीको नाम) पराधीन भारत 

ऄन्तगतत हत्रपरुाको कुहमल्ला हजल्लामा पने गोकणतघाट िररपररका मयस्यजीिी मालोहरूको 

सामाहजक ऄिस्था हचत्रण गररएको ईपन्यास हो। ईपन्यासकार स्ियम ् मालो जाहतका ह नाले 

अफ्नो जाहतको सामाहजक ऄिस्था माहमतक ढङ्गमा प्रस्ततु गनत सकेका छन।् ईक्त हजल्लाको 

िाह्मणबेहडया सहरदेहख तीन माआल टाढा हततास नदी पाररको गोकणत घाटका मालो सम्प्रदायले 

मल्लिमतन पदिी हलइ’
५
 सामाहजक स्तरमा माहथ ईठ्ने प्रयास गरेको कुराले मालोहरूको सामाहजक 

ऄिस्था ऄनमुान लगाईन सहकन्छ। हततास िररपररका माझी, जालहारी र कृषक मालो एिम् 

मसुलमानहरू गररब भए तापहन सरल, परोपकार र ईदारता जस्ता मानिीय गणुले पररपणूत दहेखन्छन।् 

पररश्रमका भरले बाँचेका यी हनम्निगीय माहनसहरू माझ सामाहजक सौहादत रहकेो दखे्न पाआन्छ। 

बाहारुल्ला दाजभुाआले ऄन्धकारमा बाटो बराहलएका गोकणतघाटका महुखया रामप्रसादलाइ 

सहायता गरेको, हिरामपरुका काहदर र ईसको छोरो छाहदर नौकामा अलकुा बस्ता लदाएर बेच्न 

जाँदगैदात अँधीबेहरीमा परी डुब्ने हस्थहत अआपदात बनमाली र धनन्जयले बचाएको; हकशोर, सबुल 

र हतलक माछा मानत जाँदा शकुदिेपरुका बाँसीराम मोडलले अहतथ्य जनाएको; हकशोरले मन 

पराएको अफ्नो गाईँकी छोरीसँग गन्धित हबह ेगररहदएको तथा मालो गाईँ भोकमरीमा परेको बेला 

                                                           
२४२ अधचन्त्म विश्िास, प्रसङ्ग अद्िैत भल्रिभान ओ नततास एिहट नदीय नाभ, ऩ.ृ ११  
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काहदरले अफ्नो ढुकुटी खोलेर ऄन्न प्रदान गरेका घटनाबाट ययहाँ सामाहजक, साम्प्रदाहयक र 

धाहमतक सौहादत रहकेो बहुझन्छ।  

गोकणतघाटका बाहसन्दा मालोहरूको जीिनमा समहृि नभए तापहन सखु र सन्तहुष्ट रहकेो 

दहेखन्छ। हतनीहरूको जीिनमा कुनै जहटलता छैन। ऄनन्त र ईसकी अमालाइ यहाँका गाईँलेहरूले 

कुनै दहुिधा हबनै रहण गरेको दहेखन्छ। कालोिरणकी अमाले हतनीहरूलाइ सस्तैमा घर हदनकुा 

साथै रोजगारका हनहम्त बाटो समेत दखेाआहदएकी छ। सबुलकी ह्ली िासन्तीले सहङ् गनी बनाइ हरेक 

सखुदःुखमा सहयोग गरेकी छ। गाईँमा सभा र हिहभन्न ऄनषु्ठानहरू ह दँा ऄनन्तकी अमाले पहन 

हनमन्त्रण पाएकी छ। ऄनन्तकी अमाको मयृय ु भएपहछ िासन्तीले हक्रयाकमत गराइ ऄनन्तलाइ 

अफ्नै सन्तान बनाएकी छ। ईदयतारा र ईसकी हददीबहहनीले पहन ऄनन्तलाइ अफ्नै सन्तानसरह 

माया हदएका छन।् यस घटना तथा प्रसङ्गहरूबाट मालो समाजव्यिस्था सहज, सरल र ईदार 

रहकेो स्पष्ट ह न्छ।  

यहत ह दँाह दँ ैपहन गोकणतघाट िररपररको समाजमा ईच्च र हनम्न जात सम्बन्धी भेदभाि रहकेो 

कुरा कहतपय प्रसङ्गहरूबाट थाहा लाग्दछ। ईदाहरणाथत : 

‘... हतनीहरू माल हरूलाइ घरमा पस्न हदाँदनैन,् माल हरूले कुनै हजहनस छ ए ईि 

हजहनसलाइ हतनीहरू ऄपहवत्र मान्दछन।् पजूापववमा माल हरू हतनीहरूक  घरक  प्रसाद खाए जिु  

पात माल हरूले नै फ्यााँक्नपुछव। ती पात ईनीहरू छुाँदनैन,् छ ए जात जान्छ।’  (प.ृ ११६) 

अनन्दबजारका कायत (िाह्मण एिम ् ित्रीय समान ईच्चजात माहनने) हरूसँग हहमहचम 

भएकोले तामसीको बाबलुाइ रामीण सभामा दयालचाँदले ‘बजारक  छेईमा तेर  घर छ, बजारक  

कायेतहरू तेर  घरमा अएर तबला बजाईाँछन ् ऄहन केटीहरूमाहथ नजर लगाईाँछन।् हवचार हरे 

कायेतहरूसाँग तेर  हहमहचम छ भनेर हतनीहरूले ताँलाइ कायेत बनाईाँदनैन।् ताँ माल  नै रहन्छस।् 

हतनीहरू तेर  घरमा अईाँदा ईनीहरूलाइ बस्न ताँ हसंहासन नै द े तर ताँ ईनीहरूक  घर जााँदामा 

बस्नलाइ भत्केक  तख्ता नै हदन्छन।् तै ाँले चााँदीक  हुक्कामा तमाख ुहदए पहन ताँलाइ केवल माट क  

हुक्का हदनेछन’् भन्द ैसम्झाईँछ। (प.ृ ११७) 

 मालो र मसुलमानहरूमाझ िणत-िैषम्य रहकेो कुरो बनमालीहरूले काहदरलाइ ह क्का तान्न 

हददँा समेत छुिाछुतको चेतना ऄसचेत रूपमा रहकेो छाहदरले थाहा पाईँछ।  हततासको हनम्निगीय 

मालो र मसुलमानहरूमाहथ मागन सरकार, कमल सरकार, रहशद मोडल, अनन्दबाब,ु जगतबाब ु
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अहद जहमन्दार र व्यापारीहरूले श्रम शोषण तथा ऄन्याय, ऄययचार गरेको दहेखन्छ। जािेद 

ऄलीको खेतमा काम गने दइुजना कामदार करमाली र बन्दऄेली हदनभरर खटेर पहन साँझमा घर 

जान पाईँदैनन।् हतनीहरूले माहलकको घरमा गएर घरेल ुकामकाज गररहदनपुछत। हतनका पयनीहरू 

पहन ऄकातको घरमा धान हनर्न्ने, धान कुट्ने ऄहन बोरा हसईने काम गछतन।् राहत सयुन ु बाहके 

ईनीहरूको जीिन माहलकको हातमा छ। ईनीहरूको जीिनमा सखु छैन। काहदरले ऊण हतरे पहन 

रशीद मोडल ईसको जहमन हड्पन खोज्छ। अफ्नो नौका नह नाले िासन्तीको पहत सबुल 

कालोिरणको नौकामा माछा मानत जाँदा अफ्नो प्राप्य भाग समेत पाईँदनै। रोजीका दरले िेतन 

हलनपुने ह न्छ। िेतनधारीलाइ पुँजीपहत माहलकहरूले दास झै ँ व्यिहार गरेको कुरा िासन्तीको 

कथाबाट थाहा लाग्दछ। अँधीमा परेर कालोिरणको नौका पहल्टन खोज्दा जोगाईनको हनहम्त 

दइुचारजना ईहत्रने सल्लाह भए तापहन माहलकहरूले ऄन्तमा सबुललाइ एक्लो पाररहदन्छन।् 

र्लतस्िरूप नौकाले हथचेर ईसको मयृय ु ह न्छ। शोषण, ऄन्याय र ऄययाचार हिरुि थाहा पाए 

तापहन अहथतक दरुिस्थाका कारण हतनीहरू सौझै हिरोधमा जान सक्दनैन।् सभा, भेला अहद हतर 

हाँसेर, रोएर, खासखसु गरेर, ससेुली मारेर, पखातलमा टाईको ठोकेर, मरट्टतेल लागेका िह्लमा अगो 

सल्काएर ऄथिा एकैसाथ ह क्का तानेको छल गद ैिा एकसाथ खोकेर हिरोध व्यक्त गदतछन।् 

श्रमजीिी मालो समाज हपतसृिायमक रहकेो कुरा रामीण सभाहरूबाट स्पष्ट भए तापहन 

ईनीहरूको समाजमा नारीको स्थान र मयातदा परुुषभन्दा कम नरहकेो बोध ह न्छ। घरसंसार चलाईन 

नारीहरू पहन परुुषसरह पररश्रम गछतन।् घरेल ुकामकाज बाहके  ईनीहरू जाल बनाईने सतुा काढ्ने 

गछतन।् घरको मरद हबरामी भएमा िा मरेका खण्डमा स् त्रीहरू माछा मानत जान्छन।् कालोिरण, 

ऄनन्तकी अमा अहद यसका ईदाहरण ह न।् मालो समाजमा बालहििाहको रीहत रहकेो कुरा 

िासन्ती र भरतकी सानी छोरी नहन्दनीको हबह े (प.ृ १३७-१३८) ले स्पष्ट गछत। हिधिाहरूको 

पनुहितिाह गने चलन रह ेपहन यस ईपन्यासमा िासन्तीको पनुहितिाह भने ह नसकेको छैन।   

मालो एिम ् मसुलमान समाजमा हशिाको ऄभाि दहेखन्छ। र्लतः दिैु सम्प्रदायका 

बालकबाहलकाहरूले रहल्लएर ह कत ने ऄहन ठुला भएपहछ हपत ृ पेसा धारण गने गदतछन।् काहदरले 

अफ्नो नाहत रमुलाइ पाठशाला पठाईने कुरामा ऄसहमती जनाईँछ। पढेर मान्छे ठग, र्टाहा र 

शोषक ह ने भएकोले ईनीहरू अफ्ना सन्तानलाइ हशिा हदन चाहदँनैन।् पढ्नका हनहम्त ऄनन्तले 

गाईँ छोड्न ु परेको छ। हततासपारर ईपचार व्यिस्था पहन राम्रो नभएको सङ्केत पागल भएको 

हकशोरको ईपचार नगराआएकोबाट स्पष्ट ह न्छ। 

ईपन्यासकार ऄद्रतै मल्लिमतनले मालो समाजको संस्कार-संस्कृहतको हिशालताका साथ 

लोकहिश्वासको पहन ऄङ्कन गरेका छन।् ऄनन्तकी अमाले मयृयपुहछ कागको रूप धारण गरेको 
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बताईन ु (प.ृ२२०),  हशश ुजन्मेको छैटौ ँ हदनमा हचत्रगपु्त अइ भाग्य लेहखहदने मानेर ओछ्यानमा 

कलम राहखहदन ु (प.ृ१३३), अँधीबेहरी अईँदा तीसकोहट देिता पकुाद ै ‘यो घरमा तेरी 

भान्जीबहुारी छे नछो नछो’ भन्न(ुप.ृ२०२), ईदयताराकी अमाज ु सासकुो नाम मनसा भएकोले 

‘मनसापजूा’ नामोच्चारण गनत नपाईन ु (प.ृ २३५) अहद प्रसङ्गले मालो समाजमा व्याप्त 

लोकहिश्वास स्पष्ट ह न्छ। 

 हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासमा हचहत्रत मानहसकता, भगूोल, 

प्राकृहतक ऄिस्था; भाहषक, सांस्कृहतक, लोकहिश्वासगत ऄिस्था; पेसा अहदमा हभन्नता दखेा परे 

तापहन ईनीहरूको सामाहजक ऄिस्थामा मेल दखे्न पाआन्छ। गररबी, शोषण, प्रताडन र पछौटेपन 

ईनीहरूमा प्रायः समान रूपमा पाआन्छ। खैररनी घाटका माझी ह न ्िा पद ्मा र हततासका माझी सबै नै 

श्रमजीिी र शोहषत छन,् दःुखी छन।् खैररनी घाट, हलेम्ब,ु हबरहीनपरु बरेिा (काल्पहनक स्थान), 

महुकत पहलया, हाँसलुी गोलाआको बाँसिादी गाईँ, पहूणतया हजल्लाको हिषकन्धाका कोयेरी र सौतँाल 

तथा हततासपाररका कृषकहरू सबै नै जहमनदारका हातको कठपतुली बनेका छन।् ऄहशिा, 

ऄनाहार, रोग-शोकले रस्त यी हनम्निगीय माहनसहरू ऄन्धहिश्वासको संसारमा पहन डुबेका छन।् 

जातपात र लैङ्हगक भेदभािले िण्यत ऄञ्चलका हनिासीहरूको जीिन दयनीय बनेको छ। बाल 

हििाह, बह हििाह बाहके परुुषहरूले भोग्याका रूपमा मात्र हनेे गरेकाले नारीहरूको जीिन कष्टकर 

बनेको देहखन्छ। बङ्गला ईपन्यासमा िहणतत कहतपय ऄञ्चलहरूमा हिधिा हििाहको व्यिस्था 

भएको भए तापहन हततास एकहट नदीर नामकी िासन्तीको हििाहप्रहत कसैले चासो हलँदनैन।् 

कहतपय बङ्गला ईपन्यासहरूमा कृहष, मयस्यजीिी तथा खहटखाने मसुलमान र हहन्द ुधमातिलम्बी 

माहनसहरूका माझमा सामाहजक सौहादतका सँगै धमीय भेदभािजनक शङ्काको बीज रहकेो 

कुरालाइ दखेाआएको पाआन्छ। 

ऄञ्चलिासीको जीिनमा नैहतकता र ऄनैहतकता जस्ता प्रश्नहरू ईनीहरूका हनहम्त 

स्िादहिहीन प्रतीत ह न्छ। सानाहतना कुरामा बाझाबाझ गनुत, जातपातका अधारमा भेदभाि गनुत, 

ऄनैहतक पे्रम र शारीररक सम्बन्ध गाँस्न ुजस्ता सामाहजक दबुतलता र दषूण अञ्चहलक जीिनको 

धमत प्रतीत ह न्छ। खैररनी घाटको भके्त अफ्नी कान्छी अमाको शारीररक लािण्यताप्रहत 

कामपीहडत बनेको, पाहिन कान्छीलाइ बलजफ्ती बारीमा पऱु्याआ सतुाएको;  ऄहलहखतमा 

ईयखनन ्टोलीमा गएकाहरूले हबँडी, खचुरा पैसाको भरमा केटी एिम ्औरतहरूसँग यौन सम्बन्ध 

गाँसेको, हजम्दार र ईसका चेलाहरूबाहके अफ्नैहरूले बलायकार गरेको; यहााँदहेख त्यहााँसम्ममा 

भरनाथ हिधिा पािततीप्रहत कामलोलपु भएको तथा डाकाहरूले औरतहरूको बलायकार गरेको; 
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हााँसलुी बााँकेर ईपकथाको बनिारीले घरमा पयनी ह दँाह दँ ै बाल्यकालकी पे्रहमका कालोशहशसँग 

परमकी स्िास्नी भआसकेपहछ पहन हनरन्तर यौन सम्बन्ध राखेको; कालोशहश, सचुाँद बढूीकी छोरी 

िसन तथा ऄन्यान्य केटी, औरतहरूले गाईँ र गाईँबाहहरकाहरूसँग यौन सम्बन्ध राखेकोबाट 

यौनजहनत नैहतकता र ऄनैहतकाको प्रश्न ऄञ्चलमा गम्भीर नरहकेो बोध ह न्छ भने नारीप्रहत 

समाजको हीनभािना स्पष्ट ह न्छ। जीिन, हशिा, सभ्यता र हिकासको हनहम्त सङ्घषतरत हनम्निगीय 

माहनसहरूका हयनै व्यथा र िैहशष््टयहरू ऄनािरण गनुत नै हिशे्लहषत नेपाली र बङ्गला भाषाका 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूको ईद्दशे्य रहकेो बहुझन्छ। पारम्पररक पेशा, भहूम व्यिस्था, जहमन्दारी र 

शोषण, ऄहशिा र ऄन्धहिश्वासका कारण दयनीय जीिन हबताईने ऄञ्चलिासीको पतनोन्मखु 

सामाहजक ऄिस्थाको हचत्रणमा ऄहलहखत बाहके ऄन्यान्य नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासहरू 

बङ्गला ईपन्यासहरूका तुलनामा पहछ परेका छन।् 

ईहल्लहखत अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा ऄहशिा, लोकहिश्वास, जहमन्दारी एिम ् कर 

व्यिस्था, शोषण, सामाहजक (जातपात र हलङ्गीय) भेदभाि तथा भ-ूप्राकृहतक ऄिस्थाबाट 

ईयपन्न समस्याहरूको सञ्जालमा ऄहल्झएका माहनसहरूको बाँच्ने आच्छा र हजईने रीहत, िैयहक्तक 

र सामाहजक अचरण, सामाहजक संस्कार र संस्कृहत तथा सङ्घषतलाइ ऄययन्त नहजकबाट हनयालेर 

याथाहथतक ढङ्गमा ऄङ्कन गररएको दहेखन्छ। िण्यत ऄञ्चलको सामाहजक ऄिस्थाको एईटा 

हसङ्गो स्िरूपको दृश्याङ्कन गने हशल्पमा ऄहलहखत, हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, ढ ाँडाआ 

चररतमानस, हततास एकहट नदीर नाम ऄन्य ईपन्यासहरूका तलुनामा हनकै सगुहठत र पररपणूत 

दहेखए तापहन हििेहचत ईपन्यासहरूमा अञ्चहलक समाज र ययहाँको सामाहजक जीिनको 

ऄिस्था र हस्थहत अनषुङ्हगक रूपमा प्रस्ततु गने सराहनीय कायत गररएको पाआन्छ।  
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५.३ नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सांस्कृहतक 

हस्थहतको स्र्रूप 

‘संस्कृत’ शब्दमा ‘आक्’ प्रययय गाँहसएर बनेको ‘सांस्कृहतक’ हिशेषण शब्द हो। यसले 

‘संस्कृहतसँग सम्बन्ध भएको, संस्कृहतका िेत्रमा ह ने’
6
 अचरण िा हक्रयाकलाप बझुाईँछ। यसैले 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा सांस्कृहतक ऄिस्था िा अचरणको स्िरूप ऄध्ययन प्रारम्भ गनत ऄहघ 

‘संस्कृहत’ को ऄिधारणा स्पष्ट पानत अिश्यक ह नजान्छ। ‘संस्कृहत’ शब्द संस्कृतबाटै नेपाली, 

हहन्दी तथा बङ्गला अहद अधहुनक भारतीय भापामा प्रचहलत भएको हो। जसको व्ययुपहिगत 

ऄथत कुनै िस्तलुाइ पररमाजतन गरेर चहम्कलो, ईज्यालो र हनखटु बनाईने काम; संस्कार; पररष्कार 

पहन ह न्छ।
7
   व्यापक रूपमा यसको ऄथत ‘सम्यक् कृत कृहत’ ऄथातत ्राम्रा पाररएका कायत, रीहत, 

व्यिहार िा कला 
८
  ऄथिा ‘कुनै दशे िा जाहतको कला, साहहयय, सङ्गीत, अचार व्यिहार, 

बौहिकता अहद िा ययसलाइ मौहलक पहहचान हदनसक्ने हिशेषता बहुझन्छ।’
९
  यगुौ ँऄहघदहेख 

दशे-काल सापेहित अहन्तरक, िैचाररक तथा परम्परागत धारणाका रूपमा हिकहसत ह दँ ैअएको 

‘संस्कृहत’ शब्दको   ऄङ्रेजी पाररभाहषक शब्द ‘कल्चर’ हो। यो ‚ल्याहटन भाषाको ‘कोलेयर’ 

(colere) बाट हिकहसत भएको माहनन्छ। जसको ऄथत कषतण िा ‘कहल्टिेट’ गनुत भन्ने ह न्छ। 

ऄथातत ्संस्कार िा पररमाजतन गरेर राम्रा पाररएका, पररष्कृत तथा औहचयययकु्त तुल्याआएका हशिा-

दीिा, हिचार-बहुि, अचार-व्यिहार, ऄहभिहृि, धारणा र मलू्यहरूलाइ नै संस्कृहत माहनन्छ। जन 

डेिी ऄनसुार पहन संस्कृहत ऄन्ततः ऄहशिा, ऄहशष्टता, रूिताका हिरोधमा संस्कार र पररपक्ि 

पाररएका कुरा ह न।्‛
 १०
   

साधारण रूपमा ‘संस्कृहत’ र ‘हशक्षा’ शब्दद्रारा समाथतक भािबोध ह न्छ। यसैले 

जनसाधारणले हशहित व्यहक्त एिम ् गोष्ठीलाइ ससंुस्कृत ऄहन ऄहशहित व्यहक्त र गोष्ठीलाइ 

ऄसंस्कृत भन्ने गरेको सहुनन्छ। संस्कृहतहभत्र हशिादीिा ऄन्तहनतहहत छ। ‚हशिा मानि जीिनको 

चरम लक्ष्य तथा मानिको अध्याहयमक प्रकृहतको हिकास भएकोले ‘संस्कृहत’को द्योतक मान्ने जे 

                                                           
२४३ नेऩारी फिृत ्शब्दिोश, ऩ.ृ१२५६ 
२४४ ऩूिाित,् ऩ.ृ१२०९   
२४५ शान्न्तयाज शभाा, िस कियाॉत सॊस्िृनत, ऩ.ृ २ 
२४६ प्रमोगात्भि नेऩारी शब्दिोश, ऩ.ृ ९५५ 
२४७ अनाहदिुभाय भिाऩात्र, वििम सभाजतत्त्ि : प्रत्मम ओ प्रनतष्ठान, ऩ.ृ ४४७  
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एस म्याकेन्जीसँग केही सीमासम्म सहमत भए तापहन ऄनाहदकुमार महापात्र हशिा मातै्र संस्कृहतको 

सम्परूक होआन भन्छन।् 
11
   

व्यापक ऄथतमा समाजशाह्लीहरूले माहनसको श्रम र मेधाद्रारा ऄहजतत िैषहयक तथा मानस 

सम्पदक्ो समहष्टलाइ संस्कृहत मान्न ु पने कुरा प्रस्ततु गरेका छन ् ऄहन जीिनबोध एिम ्

जीिनयात्राको मान ईच्च पाने क्रममा सजृना गद ैअएका खाद्य एिम ्घरेल ुव्यिहारका िैज्ञाहनक 

एिम ् प्राहिहधक िस्तुलाइ िैषहयक सम्पद ् तथा साहहयय, सङ्गीत, लहलतकला, धमत, दशतन 

प्रभहृिलाइ मानस सम्पद ्बताएका छन।् समाजमा रहरे मान्छेलाइ शारीररक अिश्यकता पहूतत गनत 

भोजन तथा हिहभन्न िैषहयक सामरी चाहहन्छ भने मानहसक सखुशाहन्तका हनहम्त सामाहजक 

रीहतहथहत, प्रथा, धाहमतक हक्रयाकलाप, साहहयय, सङ्गीत, लहलतकलाको प्रयोजन ह न्छ। यसैले 

मान्छेले सजृना गरेको िैषहयक एिम ् मानस सम्पद ् ऄन्तगतत पने यस्ता धारणा र िस्तहुरू 

समाजलाइ प्रथा ऄहन संिादका रूपमा हस्तान्तरण गने गदतछ। 
१२

 

माक्सतिादीहरूको मतानसुार ऄथतनीहत समाजको बहुनयादी संरचना तथा संस्कृहत ईध्ित 

संरचना (सपुर स्रक्चर) हो।  बहुनयादी संरचनालाइ अधार बनाएर हिहभन्न धारणा, अचार-हिचार, 

रीहतथीहत, धमत, दशतन, कला;  काननू, पहुलस, प्रशासन र राष्रव्यिस्थारूपी संस्कृहतको हिकास 

ह न्छ। यसप्रकार मान्छेको समर जीिनधारा र जीिनधाराको प्रणालीलाइ नै संस्कृहतको पररचायक 

मान्न सहकन्छ। सामाहजक प्राणीका रूपमा माहनसको सबै जागहतक कायतकलाप, कायतकुशलता, 

अशा, अकाङ्िा, हचन्तन, मनन, भािना, भाषा-साहहयय, हशल्प,  कला, मलू्यबोध, न्याय, नीहत 

सबै नै संस्कृहतको द्योतक ह न्छ।  

सर एडिडत टेलरले हप्रहमहिर् कल्चर नामक पसु्तकमा ‘समाजमा ऄहन समाज ऄन्तभुतक्त 

नानाभाँहत हिषयहरूको एईटा हमश्र एिम ् जहटल रूप नै संस्कृहत हो।  समाजमा रहरे मान्छेले 

समहष्टगत ज्ञान, नीहतबोध, हिश्वास, हनयम-काननू, कला, प्रथा एिम ् हिहभन्न हिषय सम्बन्धी 

ऄहजतत ऄभ्यास र दिता अजतन गदतछ’ भनेका कुरा यहाँ सान्दहभतक दहेखन्छ। सबै समाजको अ-

अफ्नो संस्कृहत छ। समाज भेद ऄनरुुप संस्कृहत भेद पहन पाआन्छ। कसैको ईन्नत र कसैको ऄननु्नत 

ह नसक्छ। यसैले जी एम र्ोस्टरले जन भनेको नै समाज ऄहन समाजको अचार र अचरण नै 

संस्कृहत हो  भनेका कुरा पहन प्रासङ्हगक बनेका छन।्
१३

 

                                                           
२४८ अनाहदिुभाय भिाऩात्र, वििम सभाजतत्त्ि : प्रत्मम ओ प्रनतष्ठान, ऩ.ृ ४४७    

२४९ ऩूिाित,् 
२५० ऩूिाित,्  ऩ.ृ ४४८, ४४९   
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आन्रबहादरु राइले ‘संस्कृहत भन्दा, माहनसका ऄहभिहृि, हिश्वास, धारणा, हनणतयन र 

मलू्यहरू; राजनीहतक, बौहिक, धाहमतक तथा अहथतक संस्थानहरू; नैहतक संहहता एिम ्अचार 

संहहता; कला, हिज्ञान र दशतनहरू, यन्त्रहरू पहन- यी सब र ऄरू धेरै िस्तहुरू र जीिहरू अरै्मा र 

हतनीहरूका बह हिध ऄन्तःसम्बन्धलाइ बझु्नपुछत’
१४
 भनी व्यक्त गरेका कुराले पहन टेलर र 

र्ोस्टरहरूका धारणाहतरै  सङ्केत गरेको देहखन्छ।  

ईपयुतक्त ऄहभमतहरूका अधारमा के भन्न सहकन्छ भने संस्कृहत सम्यक् कृत कृहत ऄथातत ्

राम्रा पाररएको, पररष्कृत तथा औहचयययकु्त हिश्वास, संस्कार, अचार, ईयसि, धमत, साहहयय, कला, 

व्यिहार अहदबाट झल्कने हक्रयायमक कलाको ईच्चता हो। मान्छेको ईठबस, शयन, हिनोदहप्रयता, 

कल्पना, हचन्तन; लहलतकला, साहहयय, सङ्गीत, राजनीहत, ऄथतनीहत, पित, ईयसि; कुनै पहन 

पररिारको माताहपता, दाजभुाआ, हददीबहहनीको सम्बन्ध, अयमीयता एिम ्नातागोता, गोष्ठी र गोत्र 

माझका साआनो ऄहन सम्बन्धबाट संस्कृहतको झलक पाआन्छ । कुनै एकजना व्यहक्त र समाजलाइ 

ईनीहरूको  अयमा र अचरणमा व्याप्त संस्कृहतले नै ऄन्य व्यहक्त र समाजबाट हभन्न रहकेो पररचय 

प्रदान गछत भने ऄन्य व्यहक्त एिम ् समाजप्रहत सहहष्ण ु र ईदार ह न पहन हसकाईँछ। यसैले 

संस्कृहतलाइ मानि जीिनदहेख ऄलग पारेर कुनै पहन समाजको ऄध्ययन गदात ययो ऄपणूत प्रतीत 

ह न्छ।  सम्भितः यसै अशयलाइ ध्यानमा राखी ऄञ्चल ऄहन ययहाँको समाजमा व्याप्त संस्कृहतको 

स्िरूप प्रस्ततु गने ध्येय रहकेोले नै अञ्चहलक ईपन्यासको महत्त्ि बढेर गएको छ।  

अधहुनक सभ्यताको ईज्यालोमा अलोहडत नागर जीिनभन्दा सामाहजक, अहथतक र 

राजनीहतक ढाँचाका कारण कष्टकर जीिन व्यतीत गने दगुतम ऄञ्चलका माहनसहरूले पखु्यौली 

संस्कार र संस्कृहत अयमसात गरेका छन।् ईनीहरू बसोबास गने गाईँघर, समाज, खानपान, 

पररकार, पररधान, प्रसाधन, कृहष र हसकार सम्बन्धी हहतयार, यानिाहन तथा िाद्ययन्त्र अहद 

व्यिरृत िस्तहुरूमा स्थानीय जलिायकुो प्रभाि परेको ह न्छ। लोकहिश्वास, लोकसंस्कार, 

लोकप्रथा, लोकपनुःचातरण, लोकईयसि अहदमा पहन स्थानीय छाप देहखन्छ। घरद्रार बनाईँदा, 

ऄन्नबाली लगाईँदा, निान्न िा नगी खाँदा, हबह,े चडुाकमत, यात्रा अहद गदात शभु-घडी हनेे, र्ाप-

ऄर्ापको हचन्ता गने, मङ्गल कामनाका हनहम्त ऄमङ्गलकारी िा ऄहनष्टकारी तत्त्िलाइ तकातईन 

चारसरु बाँध्ने जस्ता अस्था र हक्रयाकलापहरूले लोकसमाजको सांस्कृहतक मान र मान्यता स्पष्ट 

ह न्छ।  

                                                           
२५१ इन्रफिादयु याई, ऩरयपे्रक्ष्मभा बायतीम नेऩारी सॊस्िृनत, ननभााण (सॊस्िृनत विशेिाङ्ि), ऩ.ृ ४  
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ऄञ्चलमा प्रचहलत डन्डीहबयो, कबडी, हपङ, बाघचाल, लकुीचोरी जस्ता खेलकुद; ईखान, 

टुक्का, िाग्धारा, पहलेी, लोकगीत, लोककथा, लोककाव्य, लोकगाथा धाहमतक गीत, संस्कार गीत, 

पितगीत, श्रमगीत रोदीघर, झ्याईरे, सेलो, सङ्हगनी, हाकपारे, खाँडो, दोहोरी, जहुारी, हसँ्यौली तथा 

घाटु, बालनु, काहिक नाच, मारुनी, सोरठी, लाखे अहद नाचहरू तथा व्यहक्त र स्थाननाम समेतमा 

अञ्चहलक लोकसंस्कृहतको छाप दहेखन्छ। ऄञ्चलको घरद्रार, देिालय अहदको हनमातणकला, 

पखातल, टँुडाल, भाँडाकँुडा, दीयो, कलश, हातहहतयार अहदमा कँुहदएका हचत्र तथा कँुद ्ने र काट्ने 

कलामा पहन लोकसंस्कृहतको झलक दखे्न पाआन्छ। हयनै हिहिध पिहरूका हचत्रणले अञ्चहलक 

ईपन्यासलाइ नयाँ स्िरूप प्रदान गरेको छ। संस्कृहत धारण गरी बाँच्ने हिहभन्न ऄञ्चलका जीिन र 

समाजको सतत प्रयास र सामथ्यत प्रदशतन गनुत पहन अञ्चहलक ईपन्यासको ध्येय रहकेो दहेखन्छ।  

५.३.१ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सांस्कृहतक हचत्रण 

नेपाली साहहययको पहहलो अञ्चहलक ईपन्यास खैररनी घाटमा काठमाडौदँहेख पिूत दइु 

नम्बर रामेछाप र हसन्धलुी हजल्लाको सीमािती सनुकोशी नदीको हकनारमा रहकेो खैररनी घाट िेत्र 

ऄन्तगतत पने स्थानहरूका रैथानेहरूको सांस्कृहतक अचरण हचत्रण गररएको छ। खैररनी घाटमा 

हहन्द ूमतािलम्बी माझी, दमाइ, बाह न, छेत्री ऄहन बौि मतािलम्बी शेपात (नैररतेकी स्िास्नी हनमा) 

हरू बसोिास गरेको कुरा ईपन्यासमा ईहल्लहखत पात्रहरूका नाम, जात र थरहरूबाट स्पष्ट ह न्छ। 

सनुकोशी र रोसी खोलाको दोभानमा हस्थत कुशेश्वरथानको महन्दरमा हशिरात्रीको ईपलक्ष्यमा 

अयोजन ह ने जात्रामा नाचगान ह ने गरेको र बाला चतदुतशीको राहत स् त्रीहरूले महादीप बाल्ने 

गरेको ईल्लेखबाट ईक्त ऄञ्चलको धाहमतक प्रिहिबारे थाहा लाग्दछ। ईदाहरणाथत : 

‘सनुक शी र र सी ख लाक  द भानमा कुशेश्वरक  महन्दर वररपरर हशवराहत्रक  मेला लाग्थ्य । 

हशवराहत्र सहकएक  धेरै हदन भआसकेक  हथय । तर मेला भने वषेनी ऄबेर गरेर लाग्दथ्य ।’ (प.ृ २०) 

‘ऄब गआहाल्छौ? एकहदन बस्यौ भने हायगुाईाँमा जात्रा छ, भ हल गणेशस्थानक । ‚जात्रा?’ 

भिेले खशुी माने झै ाँ भन्य - जात्रा भनेपहछ मलाइ मजा लाग्छ।.‘हामीकहााँक  जात्रा पहन हरेरहाल 

न।’ हनमाले हााँसेर भनी। ‘भ हल म पहन नाच्छु हतमी गीत गाईन जान्दैनौ ?‛  (प.ृ ५१) 

यसबाहके कोशीपारर दमु्जाका स्िास्नी मान्छेहरूले गाएको हनम्न गीतको टुक्रोबाट पहन 

ययहाँको लोकसांस्कृहतक िैहशष््टय झहल्कन्छ :      

कोशीको हकनार के रु्ल रु्ल्यो 

रु्लै रु्ल्यो सयपत्री मगमग बास। (प.ृ ६६) 
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यस ईपन्यासमा घरेल ु व्यिहारमा अईने जाल, रु्लुतङ, सोली, जाँडको गोल्रु्, पानी खाने 

ऄम्खोरा, डबका, हहँसया, टुकी, राडी, गनु्री, मदानी, हदयालो, झलुो र चकमक जस्ता लोक 

साधनको व्यिहारद्रारा ठेट लोकसांस्कृहतक पि ईद ्घाटन भएको छ। यसबाहके ढुङ्गाको गारो र 

खर-पराल अहदले बनाआने पहाडका घरहरूको ईल्लेखले पहन अञ्चहलक जीिनको िस्तकेुहन्रत 

संस्कृहतलाइ सङ्केत गरेको दहेखन्छ। 

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, हततास एकहट नहदर नाम जस्ता बङ्गला ईपन्यासहरूमा झै ँ

सम्बहन्धत ऄञ्चलको जन्म र मयृय ु संस्कार तथा धमत, चाडपित, लोकगीत, लोककथा, ईखान-

टुक्का, गाईँखाने कथा अहद सकू्ष्म एिम ् व्यापक रूपमा प्रस्ततु गररएको भए खैररनी घाट 

ऄञ्चलको लोकसांस्कृहतक स्िरूप ऄझ प्रभािकारी ह ने हथयो। 

हलेम्ब ु मेर  गाईाँ ईपन्यासमा काठमाडौदँहेख बिीस माआल ईिर पिूतको हसन्धपुाल्चोक 

हजल्लामा पने शेपातहरूको बसोिास भएको हलेम्ब ु गाईँको लोकसंस्कृहत ईद ्घाटन गने प्रयास 

भएको पाआन्छ। बौि धमातिलम्बी हलेम्बिुासीको भेषभषूा, रहन-सहन, खानपान, घरेल ुव्यिहारको 

िस्तहुरू, पजूा, जात्रा, ऄनषु्ठान, मयृय ुसंस्कार, लोकसङ्गीत र लोकनयृयको ईल्लेखद्रारा ययहाँको 

सामाहजक-सांस्कृहतक ऄिस्था प्रहतहबहम्बत गररएको पाआन्छ। 

हलेम्बिुासी शेपात स् त्री-परुुषहरूले लगाईने लगुार्ाटा, पहहरन कला, प्रयोग गने भाँडाकँुडा 

अहदको ईल्लेखद्रारा लोकसांस्कृहतक हिशेषताको पररचय पाआन्छ। ययस ऄञ्चलका शेहपतनीहरू 

‘अङदङु’, ‘सोम्बा’ र ‘मेन्दो’ तथा शेपातहरूले ठुल्ठुला बाह ला र खोहकला भएको ‘लबदार’ िह्ल 

लगाईँछन।् शेपात बह ल िेत्रका ऄन्यान्य जात-थरकाहरूले पहन स्थानीय भेषभषूा पहहरन गने गरेको 

बहुझन्छ। ईदाहरणाथत : 

‘रूकीले द माव लगाएकी हथइ जसलाइ एईटा रात  सेत  बटाररएक  ड रीले कम्मरमा आाँजार 

जस्त  पारी बााँधीकी हथइ। ईसले दइुहतर चलु्ि  बाटी कपाल क रेकी हथइ, हसईाँद मा हसन्दरु। ई 

कहहले शेपाव केटी जस्ती र कहहले बाहुनी जस्ती लाग्थी।’ (प.ृ ५४, ५५) 

‘... तर जावा र शीशमले नयााँ प शाक द रमा सकेु्र लगाएका हथए।... महीहसवक  कपाल पहन 

हसईाँद  पारी बाट क री तेलले हचल्ल  पाररएक  हथय । ईसक  घााँटीमा मगुाक  माला हथय । नील  

रात  माला जावा र हशशमका घााँटीमा पहन हथए। ईसक  द चा बाक्ल  छालाक  तलवुा भएक  

घुाँडामहुनसम्म पगु्ने रात  धके कपडा हथय । ईसक  नाडी र हत्केलापछाहड काल  हचत्र ख हपएका 
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हथए। ईसले नील  प्यान्टमाहथ नील  कपडाक  िुल्िुला बाहुला भएक  ‘लबदार’ लगाएक  हथय  र 

ईसका कानमा मयल जमेक  हररय  मगुाक  बहुटल हहल्लरहकेा हथए।’  (प.ृ ३६,३७) 

हिशेष पितहरूमा शेहपतनीहरूले लगाईने नयाँ बान्कीका गहना ‘हसरबहुटल’, ‘मेन्दो’, ‘ध्य’ू, 

‘हलकम’, ‘सोम्बा’ र ‘अङछुङ’ अहद; ईनीहरूले प्रयोग गने भाँडाकँुडा ‘हधन्चर’, ‘घ्यादि’, 

‘धोङम’ू, ‘क्यामर’, ‘खोल्जी’, ‘दोगम’ु, ‘हतिी’, ‘कयरु’ अहद ; हिहभन्न संस्कार, पित र  पजूा 

(छेपाताङ) अहदमा प्रसाद िा नैिेद्यका रूपमा बनाआने ‘तोमात’ अहदका ईल्लेखद्रारा पहन  

हलेम्बकुो िस्तकेुहन्रत लोकसंस्कृहतको स्िरूप स्पष्ट ह न्छ। 

हलेम्बिुासी शेपातहरूले अनन्दोयसिका साथ मनाईने ‘लोसार’ ऄहन ‘नारा पित’को ईल्लेख 

गरेर ययस ऄञ्चलको चाडपित, अहतथ्य सयकार सम्बन्धी जानकारी हदआएको छ। कसैले हदएको 

हनम्तो ऄस्िीकार गनुत ऄसभ्यता मान्ने शेपातहरू अहतथ्य सयकार गनत पहन खबैु जान्दछन।् घरपहट 

अमा स्ियम ्ऄहघ सरी अहतथ्य सयकार गछतन ्ऄहन नौनी हालेको नहुनलो हचया बाहके जाँड, 

रक्सी समेत टक्र्याईँछन।् यस पितको ऄिसरमा शेपात-शेहपतनीहरू राहत गीत गाईँदै नाच्ने ‘लहुलंगेन’ 

नाच र ‘स्याि ु क्यापहुकन’नामक नयृयाहभनयको पहन ईल्लेख गररएको छ (प.ृ ३२) भने शेपात-

शेहपतनी यिुक-यिुतीहरूले लोकगीतद्रारा पे्रम व्यक्त गदतछन।् हसंगमले अफ्नी पे्रहमकालाइ खशुी 

पानत गाईँछ- 

‘कायलु छ्याना छ्याज्य ु

डुगरी एन र्ाहा 

ताम्जी एिे छेटो 

मीला ग्यनुी र्ाङा।’ (प.ृ २५) 

(ऄथत= कप रु्टेर गए पहन रु्ल नहबरे भयो। हतमी ऄरूहसत कुरा गछौ भने पहन माया हाम्रो 

नटुटे भआहाल्यो।) 

 

दािा हतम्बे छेपात 

छ्यातात हतले छेचे 

छेकाङ हबेे छेटो 

खोदा हचले छेन्चे।’  (प.ृ ८४) 

(ऄथत= िषातको पानी कहहल्यै टुट्दनै, तकहदरमा लेखेको अआमाइ ऄिश्य अईँछे।) 

शेपातहरूको मयृय ुसंस्कारको सघन पररचय यस ईपन्यासमा पाआन्छ : 



 

१९७ 

 

‘“ प्राथवनापहछ लामा र लहमनीहरूले लाशलाइ धपू कपरूले ध इ नहुाइ कपाल क री चलु्ि  

बाहटहदए। लामाहरूले त्यसक  परुान  लगुा फुकाली नयााँ लगुा लगाआहदन लागे जनु बाक्ल  गेरु 

रङ्गक  हथय । लाशमा कीरा पदैन भनेर दइुहदनसम्म राख्ने चलन हथय । मलाइ यस्तै ऄरू शेपावहरू 

मरेका बेला दआुहदनसम्म लाशक  ऄगाहड बसी भ ज गरररहकेा सम्झना अईाँछ। लामा डाकेर घेवा 

गराईाँदा ५ मरुी चामलक  भात पकाएर खहलकप्परु गाईाँलेहरू डाकी खवुाएका हथए। दइुहदनपहछ 

एईटा िूल  सन्दशूक  लाशलाइ गेहलङ बकु्साल र शंखध्वहनका बीच रङ्गीहबरङ्गी ध्वजा ब केका 

जलुसू हनकालेर हचहान डााँडामा लगी गाडेका हथए।’  (प.ृ १०) 

खैररनी घाटको तलुनामा हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासमा शङ्कर कोआरालाले सम्बहन्धत िेत्रको 

सांस्कृहतक झलक सहबस्तार प्रस्ततु गरे तापहन हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, ढ ाँडाआ चररत मानस र 

हततास एकहट नदीर नाम जस्ता बङ्गला ईपन्यासहरूका तलुनामा ऄपेिाकृत िीण प्रतीत ह न्छ। 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको लोकसंस्कार, लोक अचरण, लोकिातात अहदको समचु्चयबाट प्रदीप्त ह ने 

सांस्कृहतक स्िरूपको िणतन एिम ् हचत्रण गनतमा बढी मनोयोग हदएका भए शङ्कर कोआरालाका 

ईहल्लहखत हिहशष्ट नेपाली अञ्चहलक कृहतका रूपमा मान्य ह ने सम्भािन नकानत सहकँदनै। 

ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखत नेपालको तराइ ऄञ्चलमा पने भोजपरुी भाषी समाजको 

सांस्कृहतक ऄिस्था दशातईने औपन्याहसक कृहत हो। ययस ऄञ्चलमा व्याप्त गररबी, भोकमरी, 

कुपोषण, शोषण, ऄन्याय, ऄययचार, ऄिहलेना, ऄन्धहिश्वास तथा हिपद ्गामी जीिनचयात प्रकाश 

पाने प्रमखु ध्येय भएको कारणले यस ईपन्यासमा लेखकले सांस्कृहतक पिको हचत्रणको सट्टा 

साङ्केहतक एिम ् संहिप्त रूप ऄिलम्बन गरेका छन।् हबरहहनपरु बरेिा नामक काल्पहनक गाईँले 

सङ्केत गने नेपालको तराइ ऄञ्चलका गाईँहरूमा हहन्द ूधमातिलम्बी माहनसहरू ऄहधक रहकेो 

तथा दसै-ँ हतहार, होली (र्ाग ुपहूणतमा) अहद चाडपित मनाईने गरेको बहुझन्छ। काहततकमा नौरथा 

लागेदहेख शरदोयसिको दसै ँ मनाईन ईनीहरूले खेल्ने गरेको भगता, नौरथाको ऄन्ययहतर मसुहर 

टोलमा नाचगान भएको तथा भमुादिेको पजूा गरी अधारातमा सुँगरुको बहल चढाआएको (प.ृ 

२०४); र्ागनुमा झीरी बजाईँद ैनाच्द ैहोली खेलेको ऄहन भाङ खाएको, र्ागकुो ऄगाहड ‘संित्’ 

जलाईने गरेको (प.ृ७८); धरीछनले सोरठी हबजातभार गाएर तरुणी ररझाएको (प.ृ ३४), चैतमा 

चआतिर गाआने गररएको (प.ृ ८३), गढबजारमा चैत निमीको मेला लागेकोऄहन मेलामा नेटुिा 

नाचेको (प.ृ ९०-९५), हशिगलुामले भीमिाग्लेबाट परुाण सनेुको (प.ृ७४) अहद हिहभन्न 

प्रसङ्गहरूले यस ऄञ्चलको लोकसांस्कृहतक परम्परा र हिश्वासलाइ छलतङ्ग पारेको छ। 
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महतयाको चमुौना भआसकेको कुराले तराइको नेपाली जनताको समाजमा प्रचहलत हबह े

सम्बन्धी संस्कारको झलक पाआन्छ। हबह ेऄहघ गररने चमुौना सम्बन्धी ईल्लेख सतीनाथ भादडुीको 

ढ ाँडाआ चररत मानसमा पहन पाआन्छ। ध्रिुचन्रले तराइको िस्तकेुहन्रत परम्परा र संस्कृहतको पररचय 

हदन सम्बहन्धत ऄञ्चलका नारीहरूले प्रयोग गने चरुा, सानो हटनको फे्रम भएको ऐना, हटका-

हटकुली, कनरु्ल, बाज,ु धोती अहद गरगहना र भेषभषूा तथा लोटा, कतिुा, कोदालो अहद िततन 

तथा हात-हहतयारको ईल्लेख गरेका छन।् तराइमा ह ने मह िाको रूख ऄहन ययसबाट तयार पाररने 

मादक पेय ‘ठरात’(एक हकहसमको रक्सी), ऄलिुा-सथुनी (सक्खरखण्ड), भेकुँर (भ्याकुर) अहद 

खाद्यिस्तकुो चचातद्रारा सम्बहन्धत ऄञ्चलको अचार-हिहार, जीिन स्तर र व्यसनाहद स्पष्ट ह न्छ। 

हबरहहनपरु बरेिामा हस्थत दोरहन्तल पोखरीलाइ गाईँलेहरूले महाभारतको यिुमा हारेका 

दयुशोनधन ज्यान बचाईन लकेुकोले ‘द्रपैायन ह्द’ मानेको हकम्िदन्ती (प.ृ४०-४२), गाईँको नाम 

हबरहीनपरु ह नकुो पहछ रहकेो हकम्िदन्ती तथा दखुनुी बढुीले लौतँाभौतँा धान सम्बन्धी सनुाईने 

गरेको हकम्िदन्ती (प.ृ ११९), धरीछन कोआलीले सनुाईने राजकुमारीको रोमाञ्चक कथा (प.ृ ३४) 

अहद प्रसङ्गले सम्बहन्धत ऄञ्चलमा प्रचहलत रूढ अस्था र ऄन्धहिश्वासको स्िरूप स्पष्ट ह न्छ। 

हबरहीनपरु बरेिािासीले ईयखनन ् टोलीका सदस्यहरूलाइ अदरकासाथ हजम्दारको घरमा 

पऱु्याआहदएको तथा ‘पेआङगेस्ट’कै रूपमै भए तापहन घरमा स्थान हदएकोबाट हतनम ससंुस्कृत 

अहतथ्य गणु रहकेो बहुझन्छ।  

हबरहहनपरुिासीहरू गढीमाइले भाकल पणूत गररहदने हिश्वास गछतन ् र पाँच-पाँचिषतपहछ ह ने 

गढीमाइको मेला र पजूाको हनहम्त टाईकोमा सरसमान बोकेर ययहाँ धाईने गछतन ् (प.ृ २८) ।  

ईनीहरू नागा बाबामाहथ पहन हिश्वास गछतन।् गाईँमा एकजना बाबा ह नपुछत भन्ने केही प्रौढ 

गाईँलेहरूको मान्यता हथयो (प.ृ ९)। बाबापहछ हबरहहनिासी धामीझाँक्रीमाहथ पहन हिश्वास गछतन।् 

प्रययेक िषत नौरथाको राहत रामर्ल माझी ‘भगता’ (झाँक्रीहरूले गने खेल) खेल्ने गदतछ। ‘ईसको 

शरीरमा एईटै दिेी अज कैयौ ँिषतदेहख लगातार चढ्ने गहथतन ्र गाईँका माहनसहरूको रोग-व्याहध, 

भतूपे्रत-बोक्सीको हिशेष ऄनरुाग कसैमाहथ भएको छ भने, ययो छुटाआहदने गरेको (प.ृ २०३)’; 

दोस्रो हबहपेहछ ज्याद ै थाकेको हशिगलुामले कमण्डल ु हकनेपहछ साध ु बन्छु भनेर केही पैसा 

थपुारेको तथा हदनरात अरु्लाइ नागा बाबा झै ँमगृचमत र हत्रशलु धारण गरी जटाजटू दखे्ने गरेका 

(प.ृ७२) कुराहरूले साधबुाबाहरूमा हबरहहनपरुिासीहरूको हिश्वास मात्र होआन ऄन्धहिश्वासको 

मात्रा बढी रहकेो बहुझन्छ।  
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ध च गोतामेको यहााँदेहख त्यहााँसम्म ईपन्यासमा पहन नेपालको तराइ ऄञ्चलको सामाहजक-

सांस्कृहतक ऄिस्थाको झलक पाआन्छ। महुकत पहलया र बगडमपरु गाईँमा हशिालयको स्थापना 

भएको ईल्लेखद्रारा तराइको बारा हजल्लाका हनिासीहरू हहन्द ूधमातिलम्बी ह न ्भन्ने स्पष्ट ह न्छ। 

महुकत पहलयामा ऄिहस्थत कृष्णाते्रको सङ्गीत पाठशाला, ऄसरु्ी साहूले अफ्नो नाहतको 

ऄन्नप्रासन्नको ऄिसरमा गडहलमा सङ्गीत सभा अयोजना गरेको; महुकत पहलयामा तलुसीदासको 

राम चररत मानस, भानभुक्तको रामायण, गमुानीपन्तका भजन अहद प्रचहलत भएको तथा भाखी 

गरुुले संस्कृतको हनघण्िुबाट औषहध सम्बन्धी श्लोकहरू ऄनिुाद गरी छात्रहरूलाइ समहूस्िरमा 

गाईन लगाएको कुराले ययहाँका िाहसन्दाहरूमा साहहयय-सङ्गीतप्रहतको रुहचले हतनको सांस्कृहतक 

चेत स्पष्ट ह न्छ।  

बारा हजल्लाको बररयारपरुमा लाग्ने बाह्िषे गढीमाइको मेलाको ईल्लेख तथा भोजपरुी 

भाषी ऄसरु्ी साहूको नाहतको ऄन्नप्रासन्नमा कलैयाबाट पहण्डत हझकाएर सनुचाँदीका बहानाहरू 

हदएर बाजागाजसहहत पजूा गराएको तथा नेपालीभाषी भरनाथको दोस्रो हबहकेो संस्कारबाट पहन 

सम्बहन्धत िेत्रको सांस्कृहतक रुहच स्पष्ट ह न्छ। ईदाहरणाथत भरनाथको हबहकेो हनम्न प्रकरण 

ईल्लेखनीय छ: 

‚भरनाथ जन्ती हलएर कटरबन जान्छन।् बेहुलीक  घरमा ििा चल्छ।  

 बेहुली परिकाहरू : ‘ह ेहभनाज,ु ग िाल  जाउ, हददी ब्याआन हबगौती खाउ, ह ेहभनाजु’.. 

जन्ती परिका सेते दमाइहरू ईफ्रीपाफ्री, नाच्द,ै कम्मर मकावईाँदै : हाम्री सनु्दरी सहम्धनी, कहत 

राम्री, तीन िाईाँमा गाजल लाईाँहछन ्कहत राम्री, हाम्री सनु्दरी सहम्धनी ‛ भन्द ैगाईाँछन।्  (प.ृ २४९) 

भरनाथको हबहमेा भारतको मजुफ्र्रपरुबाट गहणकाहरू हझकाएर नाच गराएकोबाट पहन 

ईनीहरूको सांस्कृहतक रुहच झहल्कन्छ। 

 

५.३.२ बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा सांस्कृहतक हचत्रण 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको आहतहासमा पहहलो र पणूत अञ्चहलक कृहतका रूपमा 

दहेखएको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा लोकसंस्कृहतको ऄहभनि मञ्च बनेको देहखन्छ। कहारहरूको 

लोकसांस्कृहतक हढकुटीका रूपमा हतनीहरूलाइ ऄिस्थालाइ जनाईने हिश्वास, संस्कार, ईयसि, 

पित, पजूा-ऄचतना, हििाह, लोकगीत, लोकसङ्गीत, लोकहचहकयसा, खाद्य, ईखान, हकम्िदन्ती 
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अहदको यथास्थान यथोहचत हचत्रण एिम ्िणतन गररएको पाआन्छ। ती कहारहरूको व्यहक्तजीिन र 

सामाहजक जीिनको ऄहिच्छेद्य ऄङ्गका रूपमा हचहत्रत ह न सकेका छन।्  

ईपन्यासकार ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ईपन्यासमा नदीको िणतन गद ै

लेख्छन ् - ‘नदीर चेहारा हयेछे दरुुस्त हाँसलुी गयनार मत (नदीको ऄनहुार हठक्कै हाँसलुी गहना 

जस्तो भएको छ)।’ यस पङ्हक्तमा ईपन्यासकारले लोकसमाजमा प्रचहलत एिम ् व्यिरृत हहँसया 

अकारको गहनालाइ नदीको रूपसँग ईपहमत गरेर लोकजीिन र संस्कृहतको झ्याल खोलेका छन।् 

गहना बाहके लोकिाद्य ढाक (अधा हात लामो काठको हसकुत नाले एकैतर्त  बजाआने ढोल) को 

अिाजलाइ पहन मेघको गजतनसँग ईपहमत गररएको पाआन्छ। हाँसलुी घमु्तीका माहनसहरू ह क्का 

तान्छन,् मह िाको ताडीबाट तयार मद पान गछतन।् हबहान ईठेर कृहषकायतमा ‘पान्तभात’ (पानी 

छकेर मन्द तताआएको बासीभात) खान्छन।् हयनीहरूको मनपदशोन अहार बतासा, मड्ुकी (गुँडमा 

भाहजएको मरुआ), मन्ता (दधुमा पकाआएको हचनीको हमठाआ) अहद रहकेो पाआन्छ।  कहारहरू खरले 

छाएको माटोको घरमा बसोिास गछतन।् घर बनाईन, झरुी (टोकरी) बनाईन तथा चोयाकाट्नका 

हनहम्त खेतबारीहतर बाँस रोप्छन।् कृहषकायत हयनीहरूको मखु्य जीहिका हो। यसबाहके जातले 

पाएको डोली बोक्ने काम गछतन।् कहारहरू अहदम िहृि िा पेसाका रूपमा िन्य हसकार पहन गछतन।् 

यसको हनहम्त धाररलो ऄस् त्र बाँधेर बनाआएको बल्छी जस्तो हहतयार, चराचरुुङ्गीको हसकारको 

हनहम्त गलेुली अहद प्रयोग गछतन।् यस्ता प्रसङ्ग एिम ् घटनाहरूको िणतनले कहार जाहतको 

लोकजीिनचयातमाहथ प्रशस्त प्रकाश पाररएको छ। 

लोकसमाजमा परापिूतकालदहेख नै पाल्की िा डोली मखु्य िाहनको रूपमा प्रयोग भएको 

पाआन्छ। बाँसिादी र अटपौरेपाडाका यी कहारहरू पहन पाल्की िहन गछतन।्  

‘ऄहतहथ दिेः भि’को मन्त्र कहार समाजले पहन पालन गरेको देहखन्छ। यस ईपन्यासमा 

कहार गाईँिासी अहदकालकी बढूी माहनने सचुाँद ऄनसुार हनलकोठी डुबेको बेला नौकामा प्रकट 

भएका कतातबाबाले साहबेको कोठीमा काम गने चौधरुीलाइ ‘मेर  पजूा गनूव, दवेताक  ऄहघ सधै ाँ 

हशर हनहुर्याईन,ू ऄहतहथलाइ पानी हदन,ू हभखारीलाइ भीख हदन,ू गररबलाइ दया गनूव, माहनसक  

सकेुक  मखु दखेे हमि  कुरा गनूव (प.ृ १४६) भनेका हथए।’ यसैले कहारहरू धमतभीरु र अहतथ्य 

परायण छन।् घरमा पाह ना अए तालको पातले बनाएको चटाइ िा सकुुल ओछ्याएर हिनयपिूतक 

स्िागत जनाईँछन।्  बस्नका लाहग काठको पीरा भए पहन हदन्छन।् मदपान र भोजन गराईँछन।् 

अरु्ले सक्दो सेिा गनत तयपर रहन्छन।् 
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  हनम्नकुलका माहनएका हहन्द ूधमातिलम्बी कहारहरूमा रहकेो सांस्कृहतक रुहच ईनीहरूको 

लोकोयसिबाट स्पष्ट ह न्छ। िषतभरर नै हयनीहरूले नाना पित र ईयसि मनाईँछन।् िैहदक िा पौराहणक 

दिेदिेीभन्दा लौहकक दिेदिेी हयनीहरूको समाजमा जनहप्रय रहकेो बहुझन्छ। ईनीहरू कालारुद्दु, 

चन्दनपरुको चहन्रमा, बाकुलकी बढूी काली र धमतराजलाइ मखु्यरूपमा पजु्ने गछतन।् हिहभन्न 

दिेदिेीलाइ खशुी पानत ईनीहरू गाजन, धरमपजूा, अमहूतत ऄथातत ्ऄम्बिुाची, मा हिषहररको पजूा, 

भदौको भाँजो पित, निान्न र पषु महहनामा लक्ष्मी पजूा गछतन।् निान्न सबैभन्दा ठुलो पजूा हो। 

निान्न पजूाको ऄिसरमा नाचगानका साथ कालारूद्दूलाइ नयाँ र्सलको भोग चढाईँछन।् 

ययसपहछ भोगको प्रसाद गाईँघरमा बाँडचुँड गछतन।् प्रययेक पितका एकएकिटा हभन्नाहभन्नै गीत 

छन।् धमतराजको गीत, माता मनसाको महूतत सेलाईने गीत, भदौको भाँजोर गीत, दगुातपजूाको 

पाँचालीगीत, चैतको घेटुँगीत अहद हयनीहरूका प्रमुख पितगीतहरू ह न।् यसबाहके हबहकेो रात, 

सालभररका बाह्िटा पणूे र चतदुतशीको रात यिुक, ििृ र महहलाहरू ऄलग ऄलग समहू बनाएर 

मजहलस बसाइ मदपानका साथ गररने नाचगान, ठट्टा-हसँ्यौली, कथािाचन अहदले ईनीहरूको 

संस्कृहतपे्रम दशातईँछ। प्रययेक पितमा गीत बनाईन र गाईन कहारहरू अनन्द मान्छन।् सखु-दःुख, 

प्रेम-हहसंा, श्राप, शत्रतुा, प्रीहत-प्रणय सबै नै गीतमा व्यक्त गछतन।्  

ईपन्यासमा प्रस्तुत केही पितगीतहरूका ईदाहरण : 

नर्ान्न पर्यको गीत :     

‘ल’ लाडलाम - ‘ल’ चाडलाम 

‘ल’ परुानोय घर बाँधलाम। 

लतनु  बाखार बाँहध परुानो खाइ- 

एइ खेते येन जनम जाय- 

लतनु िस् त्र परुानो ऄन्न 

तोमार कृपाते जीिन धन्य।  (प.ृ ३३१) 

 (ऄथत : (ल=न, लतनु= नतनु;  न लड्यौ ँन त चढ्यौ,ँ न परुानै घर बनायौ।ँ नयाँ र्सल 

लगाएर परुानो खाऔ,ँ यही खेतमा यो जनुी जाओस,् नयाँ िस् त्र परुानो ऄन्न, हतमै्र कृपाले जीिन 

धन्य। 

करालीले ऄहजङ्गर साँप मारेपहछ बाबाठाकुरको िाहन मारेको ठानी कहारहरू करालीलाइ 

सराप्न ऄहन पचातताप गनत घे ाँिुगान रचना गछतन।् ईदाहरणाथत : 

 हाय कहलकाले कतआ दखेाले- 
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दिेतार िाहन पडेु मारल ऄकाले, ताई मारले राखाले! 

ओ तार हिचार हल ना बाबा, तहुम हिचार कर। 

ऄहत बाड बाहडल जारा तादरे भेङे पाडो।  

हिचार नाहहक बाबा परुरल पापेर भारा 

साँजेर हपदीम बलो रँू् हदये हनभालो कारा 

ओ बटतलाते बाबा बटतलाते 

साध ुजनेर ए हक लीला सन्जे बेलाते 

हमहह गलाते मोटा गलाते हाय हाय हक गलागहल 

कत हाहसखशुी कत बलाबहल कत ढलाढहल!     (प.ृ २१९) 

 (ऄथत : हाय कहलकालमा के दखेायौ, देिताको िाहन जलाएर माऱ् यो ऄकालमा, तैपहन 

मानेलाइ राख्यौ! ऄहो ययो न्याय भएन बाबा, हतमी न्याय गर। जसको ऄहत घमण्ड बढ्यो ययसलाइ 

चरु पार। हिचार छैन बाबा पापको भारी बोकायो, साँझको दीयो रु् गरेर हनभायो कसले, ऄहो! 

िरको रूखमहुन बाबा िरको रूखमहुनको, साधजुनको यो कस्तो लीला साँझबेला, महसन ुगलामा 

मोटा गलामा हाय हाय कस्तो गाली, कहत हाँसीखशुी कहत भनाभन कहत ढहलमहल!) 

चन्दनपरुको रेल लाआन सम्बन्धी घे ाँिुगान : 

ओ साहबे अस्ता बाँधाले! 

हाय कहलकाले! 

काले काले साहबे एसे अस्ता बाँधाले- 

छ मासेर पथ कलेर गाहड दन्डे चलाले 

ओ साहबे अस्ता बाँधाले- 

लालमखुो साहबे एल कटा कटा चोखे 

द्याशहिद्याश थेके एल दले दले लोक 

ओ साहबे अस्ता- 

ओ साहबे अस्ता बाँधाले-काहार कुलेर ऄन्न घचुाले 

पाल्की छेडे ऱ् याल चडे यत बाब ुलोक 

ओ साहबे अस्ता- (प.ृ २७२-२७३) 

 (ऄथत : ए साहबे घर बनायौ! हाय! कहलकालमा। समय समयमा साहबे अइ घर बनायौ, छ 

महहनाको बाटो, यन्त्र गाडी डन्डमा कुदायौ। ए! साहबे घर बनायौ, लालमखेु साहबे अए कुआरे 
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अँखाधारी, ए साहबे घर बनायौ!  ए साहबे घर बनायौ कहारकुलको  पेटमा लात माऱ्यौ, पाल्की 

छोडी रेल चढे बाबसुाहबेहरू।  ए साहबे घर बनायौ!) 

भााँजो पर्य र पजूाको हदन केटाकेटीहरू मजहलसमा मदपान गरी ढोल बजाईँद ैगाईने गछतन-्  

भाँजो लो सनु्दरी, माहट लो सरा 

भाँजोर कपाले ऄङेर हसँदरू परा। 

अल्तार ऄङेर छोप माहटते हदि, 

ओ माहट, तोमार काछे मनेर कथा बहलब, 

 पञ्च अँकुहड अमार धर लो धर।     ( प.ृ ३६०) 

  (ऄथत : भाँजो लेउ सनु्दरी, माटो लेउ सारी, भाँजोको हनधारमा रङ्हगन हसँदरू लागेको, 

ऄल्ताको रङगको छाप माटोमा हदन्छौ,ँ ह े माटो हतमी साम ु मनको कुरा भन्छु, पञ्चाङ्कुर मेरो 

समाउ लौ समाउ)। 

पाल्की र्िन गदाय गाइने गीत : 

सरासरी भालो पथे 

किा अगे, ना हगन्नी अगे 

‘नक्ष्मी’ अगे, ना ‘लारायन’ अगे 

प्लो हह ँप्लो हह ँ

अरओ जोर कदमे 

प्लो हह ँप्लो हह ँ

अगे चले लक्ष्मी 

प्लो हह ँप्लो हह ँ

हपछे एस लारायन।    

हआेयँा ह हशयार 

प्लो हह।ँ 

पाश कर पाल्की 

प्लो हह।ँ       ( प.ृ २८९) 

 (ऄथत : सरासर राम्रो बाटो, कतात ऄहघ, न श्रीमती ऄहघ, लक्ष्मी ऄहघ, न नारायण ऄहघ, प्लो 

हह ँप्लो हह,ँ ऄझै जोड कदममा, प्लो हह ँप्लो हह,ँ ऄहघ हहड्ँछन ्लक्ष्मी, पहछ अउ नारायण, हआयँा 

होहशयार,  पाल्की हतमी लेउ) । 
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दःुख-सखु, हाँसो-रुिाआ, कामकाज, यिुको भय जही ँपहन जहतबेला पहन गीत गाएर सगुमता 

बोध गने कहार लोकजीिनमा ऊतगुीत पहन मौहखक रूपमै चहलअएको दखे्नपाआन्छ। ईदाहरणाथत : 

चैत मथर मथर, िैशाखे झड पाथर 

जहष्ठते माहट र्ाटे, तबे जेन िषात बटे।   ( प.ृ ३४२) 

 (ऄथत : चैत मन्थर मन्थर, िैशाखमा ऄहसना  र ह रीबतास, जेठमा माटो र्ाट्छ, ययसपहछ 

मात्र अईँछ िषात) ।  

ताराशङ्करले ईपन्यासमा हिहभन्न पित, ईयसि, गीत-सङ्गीत र लोकक्रीडाको पहन ईल्लेख 

गरेका छन।् अटपौरेपाडाका कहारहरू परमको नेतयृिमा चल्ने लाठी खेल (लट्ठी यिु) बाहके पित 

ऄनसुार खेहलने  कौडी, ड्याङ्गलुी, तीरधन ुअहद खेलको ईल्लेख गरेका छन।्  

कहारहरू ईखानटुक्का, कथा र हकम्िदन्ती प्रयोग गरेर कुराकानी र िस्तहुस्थहतलाइ सबैका 

साम ु प्रभािोयपादक बनाईने गछतन।् ईपन्यासमा हिहभन्न सामाहजक हस्थहत, भेला, गर्हरूमा 

हनम्नहलहखत ईखानटुक्काहरू प्रयोग गररएको देहखन्छ :  

 नदीर धारे िास भािना बारो मास (नदी हकनारमा बास हचन्ता बाहै्मास) । (प.ृ १४०) 

 भगिानेर हिधेन जा ताआ तो हिेन (इश्वरको लीला कसले बदल्न सक्छ)। (प.ृ १४४) 

 जार सङ्गे मेले मन सेआ अमार अपन जन (जोसँग मन हमल्छ ईही मेरो अर्न्त)। 

         (प.ृ १७०) 

 हघ हदयो भाजो हनमेर पात हनम ना छाडे अपन जात (घ्यमूा भटेु पहन हनमले अफ्नो 

जात छाड्दनै)। (प.ृ २७०) 

 बाघे बलद ेएक घाटे जल खेत (बाघ र गोरुले एईटै घाटको पानी हपईँथे)। (प.ृ १५२) 

 सयसङ्गे कालीिास, ऄसयसङ्गे सितनाश (सयसङ्गले र्हलर्ाप ऄसयसङ्गले 

सितनाश)। (प.ृ २५३) 

 

िााँसुली बााँकेर उपकथामा कहार लोकजीिन र समाजको संस्कार र हिश्वासहरूको पहन 

हचत्रण गररएको पाआन्छ। कहारहरूको हिश्वास ऄनसुार गाईँको पहचातम हदशामा पने घमु्तीमा रहकेो 

बेलको रूखमा िह्मदयैय बस्छ। िह्मदयैय मान्छेको हक्रयाकलापहरूबाट ऄसन्तषु्ट ह ने गछत। ईनलाइ 

मनाईने हिहभन्न पजूाहिहधहरू छन।् साँझमा कतात(देिता)को थानमा ‘हपहदम’ऄथातत ् प्रदीप बाले 

ईनले ऄँध्यारोमा पथ देखाईने छन।् जसले जहत प्रदीप िा दीयो बाल्न सक्छ ईसले ईहत नै पणु्य 

कमाईने छ भन्ने ईनीहरूको हिश्वास छ। मयृयकुो पणु्य प्राप्त गनतको हनहम्त हचतामा सालको काठ र 
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घ्य ू हदनपुछत। यसो गदात मतृायमाले शाहन्त पाईँछ। सांसाररक मोह सहजै ययाग्न नसक्ने ह नाले दाह 

संस्कारपहछ पहन मतृायमा मलामीहरूको पहछ लाग्छ। ययसैकारण मसान छाड्न ऄहघ बाटोमा 

सातपल्ट काँडा ओच्छ्याईन ुपछत। ईनीहरूको लोकहिश्वास ऄनसुार कुनै कुरा तीनपल्ट ईच्चारण 

गररए ययो सययमा पररणत ह न्छ। हबरामीबाट जाती ह नका लाहग ताहबज, बटु्टी अहद धारण गनुतपछत। 

कहारहरू दिेदेिी, ऄपदेिता र भतूपे्रतमाहथ हिश्वास गछतन।् नयाँ र्सल घरमा हालेपहछ 

बाबाठाकुरको थानमा र्सलको भोग हदनपुछत। अधहुनकताले छोआएको करालीले अफ्नो 

समाजको ऄन्धहिश्वासप्रहत धेरैपल्ट अघात गरेको छ, पारम्पररक पेसालाइ ययागेर रेलको लाआनमा 

काम गनत गइ हिरोह गरेको छ। करालीले मारेको चन्रबोडा ऄहजङ्गर साँपलाइ कहारहरूले 

कतातठाकुरको िाहन मानेर गाईँमाहथ ऄहनष्ट अआपने ठानी पाठा बहल हदएर कालारुद्दु िा 

कतातठाकुरको पजूा गछतन।् करालीलाइ सराप्छन।् तर कराली कतातठाकुरलाइ बहल नहदएर पाठो 

मलाइ दउे भन्द ै गाईँलेसँग ऄहकंारमलूक ठट्टा गछत। कालारूद्दु बस्ने हसमलको रूखमा चढेर 

हतमीहरूको दिेताले मलाइ के गदशोन रहछे हरेौ ँभनी तजुकु दखेाईँछ, तर पहन ईनीहरूको अस्था 

एिम ्हिश्वास ऄटुट दखेापछत। 

यसप्रकार ताराशङ्करले िीरभमूको पछौटे रामीण ऄञ्चलमा बसोिास गने हनम्निगीय 

कहार समाजको सांस्कृहतक ऄिस्थाको जीिन्त तस्बीर प्रस्ततु गरेका छन।् लोकसंस्कृहत र 

लोकहिश्वासगत ईपादानहरूले हसहञ्चत कहार जीिनजगत ् को अञ्चहलक स्िरूपमा प्रकाश 

पानतका साथै करालीको माध्यमबाट हतनीहरूको जीिनमा अधहुनकताको ऄहतक्रमण भआरहकेो 

सङ्केत गरेका छन।्  

 

माहणक बन्दोपाध्यायको पद ्मा नदीर माझी ईपन्यासमा सांस्कृहतक पिहरूको ऄङ्कन 

ताराशङ्करको हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा झै ँ व्यापक रूपमा गररएको पाआदँनै। अञ्चहलक 

ईपन्यासको मखु्य िैहशष््टय िा ईपादानहरू मध्ये ऄञ्चलको जीिनलाइ नयाँ, रोचक र हिहशष्ट 

ढङ्गमा हचनाईने ईनीहरूकै सांस्कृहतक ईपादानहरूको हचत्रण पहन एईटा हो। अधहुनक 

जीिनधाराबाट ऄलग रहरे बाँहचरहकेा ऄपररहचत ऄञ्चलका हनिासीहरूको जीिनचयातलाइ 

प्रदशतन गने क्रममा हतनीहरूको सांस्कृहतक ऄिस्थालाइ ईपेिा गररए पररपणूतता िा सम्पणूतताको 

ऄभािबोध ह न्छ। पद ्मा नदीर माझीमा मयस्यजीिी माझीहरूको संस्कृहतलाइ जनाईने ईनीहरूको 

हिश्वास, संस्कार, पारम्पररक चाड, पित, पजूा, ईयसि, भेषभषूा, भाँडािततन, गीत, सङ्गीत र नयृय 

अहदको हचत्रण व्यापक रूपको साटो न्यनू रूपमा गररएको छ। यस ईपन्यासमा खहटखाने 
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हनम्नकुलका माहनने हहन्द ू धमातिलम्बी गररब माझीहरूको जीिनमा रथपजूा, दगुातपजूा र 

दोल(होली)  अहद पितले ल्याएको हषशोनल्लासको ईल्लेख पाआन्छ।  

माझीहरूको केतपुरु गाईँमा ‘रथ ईपलक्ष्यमा ईहतसाह्ो धमुधाम ह दँनै। पद ्मा पाररको 

सोनाखालीमा जहमन्दारको एईटा सानो रथ हनकालेर अधा माआल टाढासम्म तानेर ऄन्नबाबाको 

मैदानमा पऱु् याआन्छ ऄहन रथ र्कातईने हदनसम्म ययहाँ राहखन्छ। यस ऄिसरमा ययहाँ ठुलो मेला 

लाग्दछ। रथ(मेला) मा गएकाहरू साँझबेला घर र्कत दँा घरैपहछ अनन्दमयी सन्ध्या दखेापछत। घरका 

महहला सदस्यहरू हहँसलो महुारमा रातो पारर भएका साडी ओल्टाआ-पोल्टाआ गरेर हछेतन।् काँचका 

नयाँ नयाँ चरुाहरू, हिहभन्न थरीका मालाहरू मगु्ध भइ हछेतन ् ऄहन जतनका साथ राख्छन।् 

केटाकेटीहरू मेलामा हकनेको बाँसरुी बजाईँद ै हहड्ँछन,् माटाका गहुडया छातीमा लगाईँछन।् 

मेलाबाट ययस्ता हचजहबजहरू हकन्न नसक्नेहरूका घरमा पहन कुनै न कुनै रूपमा अनन्द अईँछ। 

एईटा कटहर, दइुिटा ऄनारस, अधा सेर बतासा पाईँदा ननू भात िा तेलमा भाजेको पुँहटमाछासँग 

अधापेट भात खानेहरूका हनहम्त अनन्दको सीमा रहदँनै (प.ृ १४,१५, २७) । 

केतपुरुमा दगुातपजूाको अयोजना गररन्छ। गाईँभररका माहनसहरू ठाकुर (दगुातको प्रहतमा) हनेत 

जान्छन।् पजूाको हदन ढाक-ढोल बजाएर ईयसि मनाआन्छ। जेलेपाडा (जालहारीहरूको गाईँ) का 

यिुक र बढूापाकाहरू ठाकुर हरेेपहछ कोही कोही ताडी हपएर ईखरमाईलो गछतन ् (प ृ ५२)। र्ाग ु

पहूणतमाका हदन केतपुरुमा ‘होली ईयसि’ ह न्छ। ऄहधयारमा कृहषकायत गने, नौका चलाईने ऄहन 

जाल हान्ने यी गररब माझीहरूका गाईँमा ऄबीरको ऄभाि ह नाले चनुा, हदी हमसाएर बनाआको 

रङ्ग ऄहन हहलो छेपाछेप गरेर हतनीहरू होली मनाईँछन।् गधा जस्तो सानो घोडामा दोलको राजा 

हिहचत्र ढङ्गमा सहजएर, च्याहतएका जिुाको माला लगाएर हहड्ँछन।् नाच्न,ु मदपान गरी होहल्ला 

गनुत, हहलो माटो छेपाछेप गरी अनन्द ईपभोग गछतन ्(प.ृ ९९, १००)। दगुात पजूा सेलाईने बेलामा 

अहमनबाडीमा जात्रा अयोजन ह ने गरेको दखे्न पाआन्छ। ययहाँ हामशोनहनयम, तबला अहद बजाएर 

हिहभन्न दिेदिेी, साँप, साँपले डसेर मरेको मान्छे, चाँद सदागर दिेता अहदको नाटक ह ने गछत (प.ृ 

६१)। पररश्रमद्रारा थहकत ज्यानमा स्रु्हतत सञ्चारण गनत, मनको अनन्द व्यक्त गनत हयनीहरू गीत 

गाईने गछतन-् 

अाँधार राआते अशमान जहमन फाराक कआरा थ ई 

बन्ध ुकत घमुाआब। 

बााँये हबहब डाआने प ला ऄकाल फसल र ई 
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हमया कत घमुाआब। 

मानेर पाते राआतेर पानी हआल रूपार कुहप 

ईआि्या दखे्बा ना।     (प.ृ ३३) 

 (ऄथत : ऄँधेरी रातमा ऄकास-पाताल कसरी छुट्याईँछौ लौ, साथी कहत सयुने हो! दिेेहतर 

स्िास्नी दाहहनेहतर छोरो ऄकाल र्सल रोपी, हमया कहत सयुने हो! मानेको पातमा रातको पानी 

चाँदीको दीयो बन्यो, ईठेर हदेनैौ?) 

हपररत कआरा ज्वआला मलाम सआ, अ ल  सआ। 

अगनु याईन समान स नार, जआला चकुा द।ै 

अ ल  सआ। 

थाहकल घरे छ्याचन केमन, ढे ाँहकर नले हचडा जेमन 

हवदशे गेहल, मनेर प डान भाआजा करे खै।  (प.ृ ७०)  

 (ऄथत : मायाप्रीहत गरी जली मरे सही, अगोमा जलेको सनु समान, जली चकुाआदउे, 

हढकीको मसु्लोमा चेहप्टएर रहकेो हचईरा जस्तै घरमै चेहप्टएर रह,े हिदशे गए पहन मनको जलन 

शान्त भएन।)  

माझी स् त्रीहरू हदी दलेर स्नान गररसकेपहछ केशमा नररिलको तेल मनग्गे दली रङ्गीन साडी 

पहहररन,ु काँचका रङ्गहिरङ्गी चरुा, गलामा माला धारण गरी हसँगारपटार गनत मन पराईँछन।् साना 

साना नानीहरूका कम्मरमा घनु्सी (हसक्री) पहहऱ् याआन्छ। 

अहदम पेसा धारक माझीहरूको खर-पराल र माटोले तयार पाररएको चहु्राघर ऄहन 

सयुनेघरमा पहन अहदमता झल्कन्छ। बतासा, गुँड, हचईरा, मरुआ, पान्ताभात (पानी हालेर मन्द 

तताआएको बासीभात), माछा र मदपान हयनीहरूको दैनहन्दनको हप्रय ऄहन सहज भोजन हो। 

कन्या ११/१२ िषतकी भएपहछ हबह े हदने प्रचलन रहकेो माझी समाजमा िरको ईमेर ईहत 

महत्त्िपणूत माहनदनै। छोरीहरूको हबहमेा िरपिबाट दाआजो हलने चलन रहकेो छ। पहहलो स्िास्नी र 

छोराछोरी गमुाआसकेको रासलेु कुबेरकी नौ िषे छोरी गोपीलाइ हबह ेगनत चाहन्छ। तर कुबेर तन्नम 

रासलुाइ भन्दा अफ्नै नौका भएको, कमाआ गने ३२ िषे यगुललाइ अफ्नी छोरी हदन चाहन्छ। 

कुबेरकी साली कहपला पहतको घर नगआ माआतमा बहसरहकेोले तथा सन्तान हदन नसकेको कारण 

ईसको पहत श्यामदासले दोस्रो हबह ेगरेको प्रसङ्गबाट माझीहरूको समाजमा बह हििाहको प्रथा 

रहकेो कुरा स्पष्ट ह न्छ।  
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गररब र ऄहशहित माझी समाज ऄन्धहिश्वासले घेररएको छ। कालिैशाखीको अँधीबेहरी 

थमाईन कहार केटीहरू झरीको दिेतालाइ शान्त पानत भनी घरको बादतलीमा हपरा िा चकटी 

ओछ्याईँछन ्(प.ृ ४७)। पिूतजन्ममा िाह्मणको हनन्दा गरेकोले माला पङ्ग ु(लङ्गडी) भएर जन्मेकी 

हो भन्ने माला र ईसको पररिारको हिश्वास छ (प.ृ ३६)। दिेदिेी, ऄपदिेता र भतूपे्रत सम्बन्धी 

हतनीहरू हिश्वस्त रहकेो कुरा ईपन्यासमा हिहभन्न प्रसङ्गमा ईल्लेख भएको पाआन्छ। 

होसेन हमयाँ घरमा िास बस्न अईँदा पाह ना सयकारका हनहम्त पहछ नहट्ने कुबेर र 

कहपलाको अचरणबाट माझी समाजको ऄहतहथको सेिा, सयकार भािले सांस्कृहतक ईदारता र 

सौहादतता प्रकाश पारेको छ। यस कृहतमा मलूतः नदीकेहन्रत ऄञ्चलका गररब माहनसहरूको 

कष्टकर जीिन यापन पिहत प्रस्ततु गने ईद्दशे्य भए तापहन केन्रमा राखेर ययहाँको हनम्निगीय 

समाजको लोकसंस्कृहत र लोकसंस्कार संहिप्त ईद ्घाटन गने ईपन्यासकारको ध्येय रहकेो छ।  

 

 सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस ईपन्यास हिहटसकालीन हबहारको पहूणतया 

हजल्लाको हजराहनया सहर िररपररका तायमा, धाङड, कोयेरी तथा सौतँालहरूको जीिन ऄहन 

ईनीहरूका लोकहिश्वास र लोकसंस्कृहत केहन्रत ईपन्यास हो। धाङ्डटोलमा धेरै नै िीष्टान 

धमातिलम्बी छन ्भने तायमाहरू हहन्द ूह न।् िीष्टान पारी, बङ्गाली बाब,ू ऄहशहित तायमा, धाङ्ड, 

कोयेरी अहद हमहसएर बसेका यस गाईँको सांस्कृहतक स्िरूप पहन हमहश्रत रहकेो छ। तायमाहरूको 

जीिन घरेल ु कामकाज र कुिा सर्ा गने कामकाजद्रारा चल्छ भने धाङडहरूको जीिन 

साहबेहरूको घरमा मालीको काम, सडक खन्ने काम, मौरी काढ्ने काम अहदद्रारा चल्छ। 

कोयेरीहरू र सौतँालहरू भने कृहषकमतद्रारा जीहिका ईपाजतन गछतन।् हतनीहरूमा लोकहिश्वास, 

लोकसंस्कार र लोकसंस्कृहतको महत्त्िपणूत स्थान रहकेो कुरा ईपन्यासका हिहभन्न प्रसङ्ग र 

घटनािलीबाट स्पष्ट ह न्छ। 

तायमाहरू गोसँाआ (सयूतदिे), बाबा, रोजा (धामी) र रामायणलाइ मान्छन ् भने धाङडहरू 

बाङ्गाबाङ्गीलाइ पजु्ने गछतन।् प्रययेक िषत भातहृद्रतीयाको पहछल्लो हदन गोसँाआथानमा तेल, हसँदरु 

दलेर पजूा अयोजन गने (प.ृ ५), रामसीतालाइ दिेीदिेता मान्ने ह नाले इश्वरिादी तायमाहरूको 

जीिनमा धमत र संस्कारको हिशेष महत्त्ि रहकेो छ। ईपन्यासकारले तायमा, धाङड, कोयेरी 

(कुशिाह ित्री) हरूका हिहभन्न धाहमतक पितहरू ईल्लेख गरेका छन।् तीमध्ये हमहलट ठाकुरबाडीको 

महन्दर, सीताराम ईयसि, हकसनजी भगिानको ईयसि, भानमुहत (जादहुिद्याकी दिेी), काहमल्य 

पजूा, छट पित, दसै,ँ भातहृद्रतीया, कोशी स्नान पित र मेला, गोपाष्ठमी, हिषहरर पजूा, निान्न पजूा र 
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ईयसि तथा होली एिम ् धाङडहरूको बाङ्गाबाङ्गी र कमतधमातको नाच ऄहन मसुलमानहरूको 

दलुदलु घोडाको मेला र मोहरतम अहदको ईल्लेख कथािस्तकुो हिकाससँगै यथास्थान गररएको (प.ृ 

६, ७, १४, २०, ३६) छ। हिहभन्न प्रसङ्गहरूमा तायमाहरूले राम चररत मानसको श्लोक, 

लोकोहक्त अहदको प्रयोग गने गरेको कुरा पहन ईपन्यासमा यथास्थान पाआन्छ। यस ईपन्यासमा 

प्रयकु्त केही लोकोहक्तहरू यसप्रकार छन ्:  

 पेट खराप करे मडुी घर खराप करे बढूी। (पेट हबगाछत मरुआले 

घर हबगाछत बढूीले।) (प.ृ १४) * (यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासमा पहन यही लोकोहक्त 

ईल्लेख भएको देहखन्छ जसमा मोिीले पेि हबगाछय  भहनएको छ। नेपालको तराइ र 

हबहारको पहूणतया हजल्लाका जनसाधारणमा प्रचहलत यस लोकोहक्तमा मरुण िा कुनै 

कारणिश हभन्न ह नगएको बहुझन्छ।) 

 झट् द ेहबमार पट्द ेखतम। (हबमारी ह ने हबहिकै मरण)। (प.ृ १९ )  

 छुट गयी नोकरी सटक गया पान। (नोकरी छुट्यो पान पहन टुट्यो।) (प.ृ २६ ) 

 नाही दररर सम दःुखी जगमाही। (दररर समान दःुख संसारमा ऄरू छैन।) (प.ृ २८) 

 गयलार षाट बछरे अर तायमार सिरु बछरे बिुो खोले (ग्िालाको साठी र तायमाको 

सिर िषतमा बहुि खोहलन्छ)। (प.ृ ४३) 

 ऄन्ध नगरी चौपट राजा।(प.ृ ९६ ) 

 काम खतम पैसा हजम। (प.ृ १०६ ) 

 मखेुआ मालपोिा भाजे। (मखैुले मालपिुा पकाईन।ु) (प.ृ १२६ ) 

 जार लाठी तार मोष। (जसको लौरो ईसैको भैसँी।) (प.ृ १४१ ) 

 जार एक बाप तार एक बात। (जसको एईटा बाब ुईसको एईटै बात।) (प.ृ १५१ ) 

 हचहनओ हमहस्ट गुँड ओ हमस्टु, तबओु लोके हचहनआ चाआ। (हचनी पहन गहुलयो गुँड पहन  

गहुलयो तापहन मान्छेलाइ हचनी नै चाहन्छ।) (प.ृ १७६ ) 

 खाउ दाउ डुगडुगी बजाउ, न अगे नाथ, न हपछे पगाहा। (ऄहघपहछ िा  

   भतूिततमान सोच्ने कुनै काम छैन।(प.ृ १७७ ) 

 चार काङ्ला तो एक बाङला। (चारिटा झपु्रा भए एईटा  कोठी ह नेछ।) (प.ृ १८६ ) 

 जोकेँर मखेु ननू, एँटुहलर गाये चनु। (जकुाको मखुमा ननू, हकनातको  
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    शरीरमा चनूा।) (प.ृ १७९ ) 

 कतधाने कत चामल। (कहत धानमा कहत चामल।) (प.ृ २५१ ) 

 हबहल भकत और कौिा भकत। (हबरालो भक्त र काग भक्त।) (प.ृ ३४२ ) 

उपन्यासका पात्रिरूले प्रयोग गरेका रामचररतमानसका श्लोकिरू : 

 कृपा तमु्हारी सकल भगिाना। (सबै हतम्रो कृपा भगिान।) (प.ृ ५) 

 हिहत जल पािक गगन समीरा, पञ्च रहचत ऄत ऄधम शरीरा।  (माटो, पानी, अगो, 

गगन र िाय ुपाँच तत्त्िले बनेको नश्वर शरीर।) (प.ृ १२)  

 कहट हकङ्कनी ईदर त्रय रो, नाहभ गम्भीर जान हजनह  दखेा। (जसको गहहरो 

नाहभकुन्डमा रामचन्रको झै ँतीनिटा रेखा दहेखयो।) (प.ृ १३) 

 करह  ँकाह मखु एक प्रशंसा। (एईटै मात्र मखुबाट हतम्रो कसरी प्रशंसा गरँू।) (प.ृ १४) 

 लक्ष्मण ूचलाइ ँ  मग ू दाहहन बाँये। (लक्ष्मण सीतारामको पाईको दाग जोगाईँद ैकहहले 

दाहहने कहहले दिेे गद ैहहड्ँछन।्) (प.ृ २२) 

 ‘काह हह िाहद न दहेहय दोष’ू(काहहह यहद न दहेहय दोष-ूतलुसीदास)। (कसैलाइ झटुो 

अरोप नलगाउ।)   (प.ृ २५) 

 नाहह दररर सम दःुख जगमाही (संसारमा गररबी समान दखु ऄकशोन छैन।) (प.ृ २८) 

 पयस पहल ऄहह ऄहत ऄनरुागा, होहह ँहनराहमष कबह  ँहक कागा (खीर खिुाएर 

  पालन गदमैा काग कहहल्यै हनराहमष अहारी ह दँनै। (प.ृ ४५) 

 शभु अचरण कतह  ँ नेहह होय, दिे हिप्र गरुु मानै न कोही। (राम्रो अचरण  कतै पहन 

रहने। दिेता, िाह्मण र गरुुलाइ ऄचेल कोही मान्दैनन।्) ( प.ृ ६१) 

 गआ बहोर गररब नेबाज,ु सरल सबल साहहब रघरुाज।ु (सरल सबल प्रभ ु रामले हराएको 

धन हर्तात हदएर गररबको रिा गछतन)्   ( प.ृ ८०) 

 जल ूपय सररस हबकाआ, देखह  प्रीहत हक रीहत भहल। (प्रीहतको साँचो रूप हरे, पानी पहन 

दधू झै ँहबक्री ह न्छ।) (प.ृ ८७) 

 नभ दहुह दधू, चहत ए प्राणी। (अकाश दहुरे दधू चाहन्छन ्प्राणी।) (प.ृ ९७) 

 पतू मानहह ँमातू-हपता तब लो,ँ ऄिला नाहह ँपरी जब लो।ँ (छोराले ययहत  

    हदनसम्मै अमाबाबलुाइ मान्ने छन ्जहत हदन ईसको नजर स् त्रीमाहथ पदनै।) (प.ृ १०२) 
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 नपृ पापपरायण धमत नही,ँ करर दण्ड हिडम्ब हनतही।ँ (राजा स्ियं पाप परायण भए ईसको 

धमत रहदँनै, प्रजालाइ दण्ड हदएर हिडम्बनामा पाछतन।्) (प.ृ ११४)  

  का न करआ ऄबला प्रबल, के हह जग काल ुन खाइ (तलुसीदास- का न करआ ऄबला 

प्रबल के हह जग काल ुन खाआ)। (स् त्रीहरू प्रबल भए जे पहन गनत सक्छ, पथृ्िीको सबै 

प्राणीलाइ कालले हनल्छ। (प.ृ १२९)  

 हनज प्रहतहबम्ब ूबरूकू गहह जाइ, जाहन न जाआ नारर गहत भाआ (हनजको छाया पहक्रन 

सहकएला तर नारीको गहत जान्न कहहल्यै सहकन्न।) (प.ृ १३०) 

 हिहधगहत िाम सदा सब काह । (भगिान सधै ँसबैसँग ररसाईँछन।्) (प.ृ १३१)  

 लोचन सहस न सझू समेुरु। (हजार अँखा भए पहन समेुरु पितत दखे्दनैौ।) (प.ृ १४६)  

 और करआ ऄपराध, कोआ और पाि र्लभोग।ू (दोष कसैले गछत, ऄकशोन कसैले र्ल 

पाईँछ।) (प.ृ १५२)    

 नहह ँदररर कोआ दखुी न दीना, नहह ँकोआ ऄिधू न लिणहीना। (रामराज्यमा दःुखी, दररर, 

हनबशोनध र ऄलहिण कोही रहने छैन।) (प.ृ १८१)  

 डािर कमठ हक मन्दर लेही।ँ (डुब्द ै गरेको कछुिाले मन्दार पिततको भार िहन गनत 

सक्दनै।)  (प.ृ २१६)  

   ऄिध तहाँ जहाँ राम हनिास।ु (ऄथत : जहाँ राम बस्छ ययही ऄयोध्या।) (प.ृ २६०)  

ईपन्यासकार सतीनाथले यस ऄञ्चलमा प्रचहलत लोककथा र लोकगाथाहरूको पहन 

ईल्लेख गरेका छन।् ती मध्ये गोसँाआथानमा भेडा बहल हदने हदन रेबनगनुीमाहथ गोसँाआबाबा भर पने 

कथा, राजपतु्र सदाहिचको कथा, हबजाहसंहको कथा, रु्लझररया खोरण्डो जहन्मनकुा पहछ 

हशिहलङ्गलाइ ईसकी अमाले लािी हहकातएको कथा, जहमन र जातको राज्य हिष्कन्धामा 

शहनको दृहष्ट परेको कथा, सन ्१९३५ सालको १५ जनिरीमा अएको भआूचँालो सम्बन्धी कथा, 

महलतसाहबेको कथा अहद ईल्लेखनीय छन।् यसबाहके जाटजट्टनीगीत, लालमहुनया गीत, गोरुबेच्ने 

गीत, नौटङ्की, रामखयाली नाच अहद लोकनयृय र ऄहभनयहरूको पहन प्रासङ्हगक चचात गररएको 

छ। तायमाहरू चैत महहनामा ईनीहरू चैतीगीत गाएर शभुहदनको अनन्द मनाईँछन ्: 

...चायेत शभु हदन राम, ह ेराम 

अहि गेले हपयाकी गामानोिा (प.ृ ११०) 

(चैतको शभु हदन अयो ह ेराम, हप्रयेको पनुअतगमनको समय अआपगु्यो।  
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अिहुो िाभनमा, बैठा हो अङनमा, 

गहन दहे हपयाके गामनमा 

हो रामा हो रामा। (प.ृ १११) 

(अउ ह ेिाह्मण, अँगनमा बस, हप्रयेको अगमनको हदन गहनदेउ)। 

पहूणतया हजल्लाका माहनसहरूले बाँस, खर, बोतल, हत्रशलु, लोटा, कमण्डल,ु हचम्टा, खपरा 

(बटुका जातीय), कुपी, टोकरी (झरुी), गोरुगाडी, हबँडी, खैनी, तमाख,ु ह क्का, पान, कुिा, कँैची, 

काठको काँहगयो, ऐना, ऄल्ता, तीरधन,ु बछात अहद िस्तहुरू प्रयोग गछतन।् तायमा एिम ्

धाङ्डहरूको लोकिस्तुकेहन्रत संस्कृहतको यस्तो झलकले ईपन्यास लोक महकमय बन्न पगेुको 

छ। 

ढ ाँडाआ चररत मानस ईपन्यासमा कथा एिम ्चररत्रको क्रहमक हिकाससँगै लोकहिश्वास एिम ्

संस्कारको हचत्र समेत समानान्तर रूपमा प्रस्रु्हटत भएको छ। तायमाटोलको महायम्य िणतनको 

प्रसङ्गबाटै हतनीहरूको संस्कार स्पष्ट ह न्छ। रोजा(धामी), रोजगार र रामायण नै तायमाहरूको 

लोकजीिनको मखु्य अधार हो। रोग-व्याहध, अपद-्हिपदमा रेिनगनुी (मन्त्रतन्त्र जान्ने) चाहहन्छ। 

हपपलको रूख काट्न ु ह दँैन, बकरहट्टाको हसमलरूख काट्न ु ह दँनै, नररिलको जटायकु्त खपटा  

कहहल्यै जठुो ह दँैन, परुुषहरूले मसुरुी दाल खानहु दँनै, खाए कुष्ठ रोग ह न्छ, केिल प्रसतुा नारीहरूले 

मात्र खानहु न्छ। ऄसोज महहना लाग्न ऄहघ ऄम्बक ऄहन ऄसोजपहछ भोगटे खाए ज्िरो अईँछ। 

दधू र मरुआ खान ुह दँैन। दधू समाजको ईच्चिणतका लाहग मात्र हो। गाईँघरमा भँगेरा दखेापनत छाडे 

ठुलो हिपद ्अआपछत भनी तायमा एिम ्धाङडहरू हिश्वास गछतन।् बाँस रु्ल्दा ऄहनष्ट ह ने हिश्वासका 

कारण धाङडहरूले नचाहदँा नचाहदँ ै पहन शहनचराले गाईँ छोड्न ु परेको छ। ग्िालीमा बाँहधएकै 

बेला गाइगोरु मरे ययही डोरी गलामा बेरेर घरमाहलकले तीनिटा गाईँमा हभिा मागी हहड्ँनपुछत भन्ने 

हतनीहरूको हिश्वास छ। सोही हिश्वास ऄनरुूप रूप धारण गरी बाल्यकालीन ढोडँाआले हभिाजतन 

गरेको तथा गाईँलेले बौिासँग ईक्त कुराको पोल हालेको कथा ईपन्यासमा अएको छ। 

  तायमाहरू गोसँाआबाबा, हचथररयाहपर बाबाहरूलाइ मान्ने गछतन।् हबमारीको टाईकोमा 

रामायण राहखहदए जाती ह ने हयनीहरूको हिश्वास छ। रामचन्रलाइ दिेतातलु्य मान्ने तायमाहरू 

माहनसको शरीर रामचन्रले हदएको ठान्दछन।् तमाख ुजातीय कुनै पहन िस्त ुशरीरले सहन गदैन, 
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यसैले खैनी खाएपहछ थ ुथ ुगरेर फ्याँक्नपुछत, नाकमा नस हदए हाहच्छईँ काढेर फ्याँक्नपुछत, जदात खाए 

पानको थकु हपच्काईन ुपछत, तमाख ुिा हसरेट खाए धिूाँ ईडाईनपुछत भन्ने हिश्वास रहकेो छ। 

यसप्रकार लोकजीिनमा प्रचहलत हिश्वास, संस्कार र प्रचहलत नाना दन्ययकथा, लोकगीत, 

पजुाअजा अहदको िणतन एिम ्ईल्लेखद्रारा ढ ाँडाआ चररत मानस पहूणतया ऄञ्चलको लोकसंस्कृहत 

दशातईने दस्तािेज प्रतीत ह न्छ। 

ऄद्रतै मल्लिमतनकृत हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यास अञ्चहलक संस्कृहतको हचत्रणका 

दृहष्टले सितशे्रष्ठ कृहत मान्न सहकन्छ। हततासको कोखमा लाहलत-पाहलत हनम्निगीय मालो 

सम्प्रदायको संस्कार एिम् संस्कृहतको हिशालता ईद ्घाटन गरेर ईपन्यासकार ऄद्रतैले अफ्नो 

सम्प्रदायलाइ एईटा हिहशष्ट प्रजाहतको रूपमा प्रस्तुत गनत सकेका छन।् बङ्गला साहहययका 

समालोचक ऄहचन्यय हिश्वासको ऄनसुार नवशहि पहत्रकाको सम्पादकका रूपमा काम गदात ऄद्रतै 

मल्लिमतनले कहतपय हनबन्धहरूमा लोकसंस्कृहत सम्बन्धी पररचचात गरेका छन।् लोकसंस्कृहतका 

शोधकतात, सङ्रहकतात एिम ् हिशे्लषकका भहूमका धारण गरी हनबन्ध लेख्ने ईनको लेखकीय 

व्यहक्तयिको प्रभाि ईपन्यासमा पहन परेको दहेखन्छ। ईनले सजृनशील साहहययकार तथा 

समालोचक दिैु व्यहक्तयिको हनपणुता ईपयोग गरी लोकसंस्कृहतका ईपादानहरूलाइ यस 

ईपन्यासहभत्र संरहचत गरेका छन।्
१५
  मालो जीिन ऄहन हतनीहरूको अयमामा बस्ने संस्कृहतको 

अभा दखेाईने प्रयास गरेका छन।् संस्कृहतमा लागेको अघातका कारण मालो समाज ऄन्तमा 

ध्िंश िा हछन्नहभन्न ह नपगेुको दखेाएर संस्कृहत कुनै पहन जाहतको प्राण, सामाहजक संरचनाको 

मेरुदण्ड ह न्छ भन्ने कुरालाइ प्रमाहणत गने प्रयास गरेका छन।् लोकसंस्कृहतको ईपादान माहनने पजूा, 

पित, व्रत, चाडबाड, संस्कार, लोकहिश्वास, लोकसाहहयय (ईखान-टुक्का, गाईँखाने कथा, 

रूपकथा), लोकसङ्गीत, लोकक्रीडा अहदको ईल्लेख, िणतन र हचत्रण अलोचकीय दृहष्टकोणबाट 

ऄहघ साद ैमालोहरूको सांस्कृहतक ऄिस्थाको सम्यक् पररचय यस ईपन्यासमा पाआन्छ। 

हततासमा िसन्त अईँदा मालोहरूको जीिनमा पहन ईयसि छाईँछ। नौकाहरू सजाएर सनु्दर 

बनाईँछन।् मालो केटी तथा औरतहरू साना साना थालहरूमा ऄहबर, दबुो ऄहन धान सजाएर 

हततासमा बगाईँछन।् ययसपहछ सबै ईमरेका स् त्रीपरुुषहरू ऄबीर दलादल गरी होली खेल्छन,् गीत 

गाईँछन,् नाच्छन।् शकुदिेपरुको होली ईयसिको नाचमै हकशोरले पे्रहमका प्राप्त गरी गन्धित हबह े

गदतछ (प.ृ ५५-६४) । हकशोर र सबुल नामक दइु हकशोरहरू प्रिास िेत्रमा माछा मानत हनस्कन ऄहघ 

िासन्तीको माघमन्डल व्रतको ऄनषु्ठानमा सहभागी ह न्छन।् मालो कुमारीहरू हििाह र सनु्दर िरको 

                                                           
२५२अधचन्त्म विश्िास, प्रसङ्ग अद्िैत भल्रिभान ओ नततास एिहट नदीय नाभ, ऩ.ृ १२५ 
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हनहम्त माघ महहनामा माघमन्डल व्रत गने गछतन।् प्रययेक हदन प्रातःस्नान गरेर रू्ल र दबुोको मठुोले 

पानी छकेर घरको हसँढीको पजूा गछतन।् व्रतको ऄहन्तम हदन रङ्गीन कागजको घर तयार पारी 

टाईकोमा बोकेर लगी हततासमा बगाआहदन्छन ्(प.ृ ३६-३७) । पषु महहनाको सङ्क्राहन्तमा गाईँमा 

चन्दा ईठाएर पजूा, कहिगान, राम कीततन अहद अयोजन गररन्छ। यसबेला चामलको हपठोबाट 

हिहभन्न प्रकारका हपठा तयार गरी भोज चल्छ। घरघरै मरुआ (धान भटेुर तयार पाररने) भट्ुने, सतिुा 

तयार गने ऄहन चामल हभजाएर घाममा सकुाआ हपठा तयार गने काम ह न्छ। यस्तो बेला माछा माने 

काम प्रायः सबैले हबसे झै ँलाग्दछ। हपठा खाएर नगर कीततनको दल हनस्कन्छ (प.ृ१४७) । 

मालो गाईँमा एक महहना ऄहघ नै बाहहरबाट काररगर हझकाएर महूतत तयार गरी धमूधामसँग 

कालीपजूा गररन्छ। ऄनन्तकी अमा ईपिास बसेर पजूाको सम्पणूत ऄहभभारा िहन गदतछे (प.ृ१३८-

१३९)। साईनमा हततास पारी िनमालीको गाईँमा पहन मनसा पजूा धमूधाम गररन्छ। पजूाको 

ईपलक्ष्यमा प्रययेक रात पद्मपरुाण पाठ एिम गायन ह ने गदतछ। मनसा पजूासँगै ‘जाली हबह’ेको 

परम्परा पहन पालन गररन्छ। एईटी केटी िरको रूपमा सहजएर बस्छे र ऄकी िधकुो रूपमा सहजएर 

िरको िररपरर सातपल्ट घमु्छे ऄहन धान राखेको थालले िरको मखुमा छुिाईँछे। सँगसँगै ऄन्यान्य 

नारीहरूका दल एकसाथ गीत गाईँछन ्(प.ृ २३१-२३६) । 

मालोहरूको जीिन र संस्कृहतमा लोकसङ्गीतको ठुलो प्रभाि दहेखन्छ। कुनै पहन पजूा, 

ईयसि, पित अहदमा लोकगीत र सङ्गीतको धमू चल्छ। ढोल, करताल र ईल ु ध्िहन (गला र 

हजिोका सहायताले हनकाहलने एक हकहसमको अिाज) का साथ गीत गाईँछन।् माघमण्डल 

पजूामा हकशोरीहरू सनु्दर िरको प्राथना गद ैसयूतस्तहुत गछतन-्  

लेउ लेउ सयूत भगिान लेउ मठुा  को जल,  

मापी-जोखी हदन्छौं सप्तऄँजलुी जल।  

(मठुा = भाँटाको रू्ल र दबुोद्रारा तयार गररन्छ।) (प.ृ ३६) 

 

कालीपजूामा पहन मालोहरूले गीतसङ्गीतमा प्रचरु पैसा खचत गछतन ् (प.ृ १४७)। मनसा 

पजूाको समय कहिगान, हररिंश गीत, भाआटल गीत गाआने गररन्छ (प.ृ २३२)। होलीमा गायकहरू 

दइु दल (कृष्णदल र राधदल) बनाएर जुहारी खेल्छन।् न्िारनमा मालो नारीहरू गीत गाईँछन-् 

‘हरे रानी भाग्यमानी, 

रानीको कोखमा नाच्छन ्दयाल ुभगिान। 
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नाच नाच ह ेगोपाल, 

खाइ खीर नौनी, 

नाचे बनाआहदईँला हातको पाचनी। 

एकपल्ट नाच दइुपल्ट नाच तीनपल्ट नाच, 

नाचे हातमा हदइ हदईँला मोहनको बंसी।’ (प.ृ १३३) 

यसप्रकार गीतसङ्गीतको भेला गाईँका प्रायः सबै घरमा अयोजन ह न्छ। मालोपाडा, 

शकुदिेपरु, िासदुिेपरुका मालोहरूको समाजमा गीतसङ्गीत ठुलो महत्त्ि छ। नौकामा माछा मानत 

जाँदा होस ्िा नौका प्रहतयोहगता गदात होस,् माआत जाँदा होस ्िा पहतको घर र्कत दँा होस ् स्ितः 

रृदयबाट गीत हनस्कन्छ। यस ईपन्यासको प्रर्ास खण्ड्मा हकशोर, सबुल र हतलक माछा मानत 

मेघना-हततासको सङ्गमतर्त   जाँदा ‘महुशदा बाईल गीत’ र बाह्मासे गीत गाएको िणतन पाआन्छ। 

ईदाहरणाथत : 

‚बङ्गलादशेक  पवूावञ्चलका यी नदी हवहारीहरूक  कहतपय हनजस्व सम्पद ्छन।् यसैलाइ 

छाहतमा हसईरेर, भ ग गरेर मातै्र हनराक  काखमा अश्रय हलन्छन।् कुनै नौकामा महुशवदा बाईल गीत 

गाआाँदछै, ‘एलाहहर दररयार माझे हनराञ्जनेर खेला, हशल पाथर भाहसया गेल सकुनाय डुब्ल भेला। 

जलेर असन जलेर वसन दआेख्या सरासरर, बालचुरे नाई िेकाआयया पलाआल बेपारी।’(ऄथत: 

ठुलाठुला समरुको माझमा नाई डुब्नडुब्न खोज्ने खेल चल्दछै, ठुलाठुला चट्टानहरू डुब्दछैन ्

नदीको कराल रूप दखेेर बेपारीहरू पहन हकनारमा नौका बाँधी भागे)। 

कुनै नौकामा हुाँदैछ बाह्मासे गीत गाआाँदछै। कुनैमा लयबद्ध श्ल क पाि हुाँदैछ।‛(प.ृ ८४-८५)                                                                   

 यसप्रकार जन्म, हििाह, मयृय,ु पजूाअजा, हिश्वास अहद सम्बन्धी संस्कारगीत र ईयसि 

गीतका साथै नया र्सत (नयाँ बस्ती) र राङा नाओ (रङ्गीन नौका) शीषतक ऄध्यायमा 

रूपकथाको छटा दखे्न पाआन्छ। ऄनन्त र ईसकी अमालाइ लालन पालन गने दयािान ऄहििाहहत 

दइु बढूा दाजभुाआ हनययानन्द र गौराङ्ग मालो गोकणतघाटमा ईनीहरूलाइ छाहडराखेर र्कत दँ ै गदात 

ऄनन्तको नेत्रपटलमा चन्रमाको दशेबाट अएका दइु बालक यात्रागानको बढूाले झैं पोशाक 

लगाएर नौका जाँद ैगरेको दखेापनुत र रमकुो नेत्रपटलमा इश्वर मालो र आच्छाराम मालो रूपकथाका 

दइु दयैयका रूपमा दहेखआन;ु िनमालीका बहहनीहरू ईदयतारा, असमानतारा र नयानताराहरूले 

गाईँखाने कथा (पहलेी) खेलेको, लोकक्रीडा प्रहतयोगताको रूपमा रङ् गीन नौका (राङा नाई 

ऄध्यायमा) को प्रहतयोगतामा रमकुो हपता छाहदरले भाग हलएको; यात्रागानको ऄनपु्रिेश र 
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ऄहतक्रमणबाट मालो संस्कृहतलाइ बचाईन िासन्तीहरूले प्रयास गरेका घटना र प्रसङ्गहरूको 

हिन्यास गररएको छ। 

 यसबाहके पजूा, पित, ईयसि अहदमा प्रयोग गररने कहतपय रङ्गीन भाँडाकँुडा र भेषभषूा 

अहदका ईल्लेखद्रारा िस्तुकेहन्रत, रङ् गीन नौका प्रहतयोगाद्रारा क्रीडा िा खेलकेहन्रत संस्कृहतको 

पररचय हदआएको छ भने ऄनन्तकी अमालाइ समाजमा सहजै स्थान हदएको; शकुदिेपरुिासी मालो 

एिम ् महुखयाले हकशोर, सबुल र हतलकहरूलाइ अहतथ्य सयकार जनाएको ऄहन हकशोरले 

मनपराएको केटीसँग गन्धित हबह े गररहदएको घटनाबाट मालोहरूको ईदारता एिम ्ऄहतहथ दिेो 

भिः जस्ता सामाहजक मलू्यगत संस्कृहतको पररचय पाआन्छ। यसप्रकार संस्कृहतका हिहिध 

पिहरूको समहुचत ईल्लेखद्रारा मालो समाज र सांस्कृहतक ऄिस्थाको व्यापक हचत्रण प्रस्ततु 

गनुतका साथै एईटा ईयकृष्ट अञ्चहलक ईपन्यासको रूपमा हततास एकहट नदीर नाम रचना गनुत 

ऄद्रतैको ठुलो ईपलहब्ध मान्न सहकन्छ। 

हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा संस्कृहतसँग जहडत चाडपित तथा 

पित गीत, पहहरन, भेषभषूा, खानपान, घरबार तथा दनैहन्दन व्यिहारका िस्त,ु बोलीचाली, 

अहतथ्य, सभा, ऄनषु्ठान, ऐक्यबोध, सेिाभािलाइ यथासक्य हचत्रण भएको पाआन्छ। 

ऄञ्चलिासीहरूले जन्मदेहख मयृयसुम्मका हिहिध संस्कार पालन गरेर सासंस्कृहतक परम्परा 

ऄिणु्ण राखेको दहेखन्छ। तलुनायमक दृहष्टकोणले हिशेषगरी हलेम्ब ुमेर  गाईाँ, यहााँदहेख त्यहााँसम्म,  

पद ्मा नदीर माझी, हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासहरू सांस्कृहतक हचत्रणका दृहष्टले समिृ छन।्    

 

५.४ नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा धाहमयक 

मनोर्ृहिको हचत्रण 

धाहमयक हिशेषण शब्द हो। जसको ऄथत धमतसँग सम्बहन्धत कायत; पाठपजूा, तीथतव्रत; यज्ञ, 

ईपिास अहद कायत ह न्छ।
१६
 ‘ध’ृ धातबुाट हिकहसत ‘धमत’ पदमा ‘आक्’ प्रययय लागेर बनेको 

दहेखन्छ। भय, च्यतु अहदबाट महुक्त तथा स्िगतको प्राहप्तका हनहम्त गररने इश्वर स्तहुत एिम ्धाहमतक 

हक्रयाकलापलाइ धमत माहनन्छ।  ‚धमत शब्दको व्यापक ऄथत एईटा समदुायको हिहशष्ट गणु पहन 

ह न्छ। ‘धारयहत आहत धमत’ ऄथातत ्जसद्रारा जीिनलाइ सवु्यिहस्थत पारेर चलाईनमा सहयोग प्राप्त 

                                                           
16 नेऩारी फिृत ्शब्दिोश, ऩ.ृ ६५२  
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ह न्छ।‛
17
  जेम्स जी फे्रजरको मतानसुार मानि जीिनको गहतपथ हनदशे एिम ् हनयन्त्रण गने 

ठाहनएका शहक्त िा प्रकृहतलाइ सन्तषु्ट तथा प्रसन्न पाने हक्रयाकलाप नै धमत हो।  एहमल दहुखतमको 

ऄनसुार धमत एईटा हिशेष हकहसमको पिहत हो। जनु कहतपय पहित्र हिषयसँग केहन्रत 

कायतकलापको माध्यमद्रारा तयार भएको ह न्छ एिम ्यी सम्पणूत पहित्र हिषय समाजमा स्ितन्त्र तथा 

हनहषि ऄिस्थामा ईपहस्थत ह न्छ। कहतपय समाजशाह्लीहरू भने धमतलाइ मानिजीिनको सिशोनच्च 

मलू्यबोधहरूको समचु्चय मान्दछन।् ऄगस्ट कोम्टेले धमत र मानितालाइ ऄहभन्न बताईँदै 

मानितालाइ धमत मान्नपुने कुरामा जोड हदएका छन।् म्याकेन्जीले अईट लाआन ऄफ् स हसयल 

हफल सफी मा धमतको सामाहजक अदशततातर्त  जोड हदएका छन।् हतनको मतानसुार धमत भनेको 

सिशोनच्च एिम ्सिशोनयकृष्ट सिाप्रहत माहनसको हनतान्त ऄनरुहक्त हो। जीिनलाइ पणूत नैहतक शिुता 

प्रदान गनत चाहने कमत। सितपल्ली राधाकृष्णनको हिचार ऄनसुार सनु्दर, हशि एिम ्सययको  हनहम्त 

मनको ऄनसुन्धान नै भगिानको ऄचतना हो। 
१८
   

 माहथ ईल्लेख गररएका मत िा हिचारहरूबाट धमत भनेको माहनसभन्दा शहक्तमान तथा 

ईन्नत माहनएका एईटा शहक्तमाहथ हिश्वास र अस्था हो, पहित्र हिश्वास हो भन्ने कुरा प्रष्ट ह न्छ।  

सितशहक्तमान भगिान िा इश्वरको धारणा, अस्था र हिश्वासले ओतप्रोत बनेर मान्छेले तीथत, व्रत, 

ऄनषु्ठान (यज्ञाहद), महन्दर हनमातण, पजूा अहद धाहमतक हक्रयाकलाप सम्पन्न गदतछ। ईक्त 

हक्रयाकलापमा पाहथति एिम ्ऄपाहथति र्ल प्राहप्त गररने अशा, अकाङ्िा र हिश्वास बलपिूतक 

जोहडएको छ।  पाप गरे दण्डस्िरूप दःुख, कष्ट, नकत भोग ऄहन पणु्य गरे सखु, शाहन्त, स्िगत प्राहप्त 

तथा भतूपे्रत, ऄसर्लता, ऄहभशाप, हबघ्नबाधा, सांसाररक मोहजालबाट महुक्त अहद भाि पहन 

जहडत भएको देहखन्छ। यसप्रकार धमत र समाज ऄहभन्न सतू्रमा बाँहधएर अएको छ। लोकले धमत 

समाजबाट परम्पराका रूपमा अजतन गदतछ ऄहन पाररिाररक र सामाहजक सतू्रमा बाँहधएरै धाहमतक 

अचरण परूा गदतछ। भहिष्यको हिपहि र ऄहनष्टबाट जोहगएको अयमातहुष्ट एिम ्साहयिकता बोध 

गदतछ। 

 अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा रामीण ऄञ्चलका धमतभीरु माहनसहरूको धाहमतक 

हक्रयाकलाप सम्बन्धी हचत्रण भएको दखे्न पाआन्छ। ऄज्ञानता, ऄन्धहिश्वास, सामाहजक-अहथतक 

शोषण, घोर पररश्रम र गररबीको चेपारोमा परेका सरल रामीणहरू ऄनेक हकहसमका दिेीदिेता, 

                                                           
17 शान्न्तयाज शभाा, िस कियाॉत सॊस्िृनत, ऩ.ृ २९  
18 अनाहदिुभाय भिाऩात्र, वििम सभाजतत्त्ि : प्रत्मम ओ प्रनतष्ठान, ऩ.ृ ८०८-८०९  
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ऄपदिेतामाहथ हिश्वास गछतन ् ऄहन दिेता, ऄपदिेतालाइ खशुी पानत, पाप र नकत बाट बँच्न, 

पणु्यप्राहप्त गनत धाहमतक हक्रयाकलाप सम्पन्न गरेका दहेखन्छन।् 

५.४.१ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासमा धाहमयक मनोर्ृहिको हचत्रण 

 खैररनी घाट ईपन्यासमा धाहमतक हक्रयाकलाप सम्बन्धी कहतपय प्रसङ्गहरू ईल् लेख भएको 

दखे्न पाआन्छ। भके्तकी अमा हमजानी बढूीले छोरो नर्केका कारण िंश चलाईन हसयकाघाटबाट 

अफ्नो पहतका लाहग छोरोसहहतकी कान्छी स्िास्नी हकनेर ल्याआहदन्छे। हहन्द ू धमतमा रहकेो िंश 

िहृि र िैतरणी सम्बन्धी हिश्वासलाइ हमजानीले पालन गरेको बहुझन्छ। खैररनी घाटका हनम्निगीय 

माहनसहरूले पजु्ने दिेीदेिता र ऄपदिेताको हििरण महहबले नामक धामीको मन्त्रबाट पहन 

ऄनमुान लगाईन सहकन्छ। ईदाहरणाथत : 

‘हहमाल, हहमाल डुल्ने वन हसकारी, जल हसकारी, बाहै् हतमाल, डााँकी डंहकनी, कमला माइ, 

काहलच क माइ, थानापहत, कुशेश्वरनाथ, खााँडादेवी, द लखा भीमसेन, सद ्गरुुकी वाचा।’(प.ृ ३१) 

खैररनीघाटका महहलाहरूले बालाचतदुतशीको राहत महादीप बाल्ने गरेको, हायगुाईँको 

गणेशस्थानमा जात्रा लाग्ने गरेको, कुशेश्वरस्थानमा यज्ञ भएको र महन्तबाबाले धमतकमतको चचात 

गरेको, सनुकोशी र रोसीखोलाको दोभानमा कुशेश्वरको महन्दर िररपरर हशिराहत्रको मेला लाग्ने 

गरेको ईल् लखेबाट पहन यस ऄञ्चलका माहनसहरू धाहमतक हक्रयाकलापसँग संलग्न रहकेो बहुझन्छ। 

हलेम्ब ुमेर  गाईाँ  ईपन्यासमा िहणतत हलेम्ब ुऄञ्चल बौि धमातिलम्बीहरू बसोिास भएको 

स्थान हो।  शेपात र तामाङहरू धेरै भएको यस ठाईँको नेिार जातका मान्छे पहन बौिमागी भएको 

कुरो बहादरु लामाको कथाले आङ्हगत गछत। शेपात समुदायका माहनसहरूले लोसार, नारा पित, बिु 

पहूणतमा अहद हतर  धाहमतक कृययका रूपमा घ्याङका दिेताहरूलाइ तोमात चढाएको, छेपाताङ 

(पजूा) गरेको, पहथकहरूले लामाको ऄहघ हशर हनह ऱ् याएर अशीष हलएको तथा ऄन्यान्य जातका 

माहनसहरू पहन गमु्बा गएको प्रसङ्गहरूबाट यहाँको धाहमतक सहहष्णतुा र सद्भािना रहकेो स्पष्ट 

ह न्छ।  

ऄहलहखत ईपन्यासमा तराइ ऄञ्चलको हहन्द ूधमातिलम्बी माहनसहरूको धाहमतक हिश्वास र 

अचरण सम्बन्धी ईल् लेख पाआन्छ। यस ऄञ्चलका गाईँलेहरू हिहभन्न हहन्द ू देिदिेी बाहके 

‘नागाबाबा’, ‘गढीमाइ’ पजूा गने गछतन।् ईनीहरू ऄहनष्टकारी शहक्तहरूसँग भयभीत रहन्छन।् 

काहततकमा नौरथा लागेपहछ शरदोयसिको दसै ँ मनाएको, दसैसँँग सम्बहन्धत धाहमतक अस्था र 
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अचरण पणूत गरेको तथा नौरथाको ऄन्ययहतर मसुहर टोलमा ह ने नाचगान र भमुादिेको पजूा गरी 

अधारातमा सुँगरुको बली चढाआएको कुराबाट यस ऄञ्चलको धाहमतक हिशेषतालाइ बझु्न 

सहकन्छ। ईसरी नै र्ागनुमा झीरी बजाईँद ैनाच्द ैहोली खेलेको ऄहन भाङ खाएको, र्ागकुो ऄगाहड 

‘संित’् जलाईने गरेको ; हशिगलुाम साध ुबनेर हहड्ँने ताकमा रहकेो ऄहन भीमिाग्लेबाट धाहमतक 

प्रिचन सनु्ने प्रसङ्गहरूबाट पहन यस ऄञ्चलको धाहमतक हिश्वास र अचरण स्पष्ट ह न्छ। 

यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासमा िहणतत महुकत पहलया, गडहल र बगडमपरुका माहनसहरूको 

धाहमतक हिश्वास र अचरणबाट पहन यस ऄञ्चलको धाहमतक हक्रयाकलापबारे जान्न सहकन्छ। 

महुकत पहलया र बगडमपरुमा हशिालय रहकेो र माहनसहरू हशिालयको छेई भएर हहड्ँदा जय 

भोलेबाबा हाम्रो रिा गनुतहोस ्भन्द ैहहड्ँछन।् गडहलका नथनुी साहूले तीयर नदीमा नाई ओराल्नका 

हनहम्त कलैयाबाट पहण्डत हझकाएर पजूा लगाईँछ। पजूा सम्पन्न गनत ईसले सनुचाँदीका नौका र 

बहना बनाएर चढाईँछ। बाजागाजा सहहत पजूा सम्पन्न गराईँछ। भोलेनाथ बाहके जनसाधारणले 

गढीमाइलाइ पजु्ने गरेको ईल् लेखबाट पहन यस ऄञ्चलका माहनसहरूको धाहमतक अचरण प्रष्ट 

ह न्छ। 

५.४.२  बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासमा धाहमयक मनोर्ृहिको हचत्रण 

  हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ईपन्यासमा बङ्गालको राढ ऄञ्चलका धमतभीरु कहारहरूको 

धाहमतक अचरण िा ऄिस्था ईद ्घाटन भएको पाआन्छ। कहारहरूको जीिनमा हिहभन्न दिेीदेिता, 

रामदिेता, ऄपदिेता, भतूपे्रत लगायत स्िगत-नकत , पाप, दोष तथा प्रायहचातत सम्बन्धी धमीय 

अचरण गने गरेको दखे्न पाआन्छ। गाजन, धरमपजूा, ऄम्बिूाची, मा हिषहरर (मनसा), काली बाहके 

भदौ महहनामा भाँद ू पित, निान्न, पषुमा लक्ष्मी पजूा तथा महहलाहरूले पालन गने षष्ठी ऄहन 

मङ्गलचण्डी व्रत हयनीहरूका प्रमखु पजूा एिम ्ऄनषु्ठानहरू ह न।् ‘बाबाठाकुर’ लाइ ईनीहरूले 

रामदिेता मान्नका साथै बाबाठाकुरलाइ ईनीहरूले कतात िा कतातठाकुर अहद पहन भन्दछन।् 

बाबाठाकुर कालारूद्दुभन्दा सानो देिता माहनएको दहेखन्छ। कहारहरूको हिश्वास ऄनसुार 

कतातबाबा बाँसले पररपणूत िन र हसमलको रूखमा बस्छन ्भने गाईँ छेईको जङ्गलमा िह्मदयैय पहन 

बस्छन।् ईनीहरू कुनै पहन दिेीदिेता र ऄपदिेतालाइ ऄप्रसन्न पानत चाहदँैनन।् बाबाठाकुर ररसाए 

गाईँमाहथ हिपद ्अआलाग्ने अशंका भएकोले ईनलाइ प्रसन्न राहखराख्न कहारहरू प्रययेक शहनबार 

रू्ल, बेलपात, हसँदरू, चामल, दधू, हचनी, मद, कपडा एिम ्दहिणा राखेर बाबाको पजूा गछतन।् 

बाँसिादीका गाईँलेहरूले ‘अहदकालकी बढूी’ भनेर मान्ने गरेका सचुाँद हपसी (रु्प)ू बाट 
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जानकारी पाए ऄनसुार शरीरमा गेरुिा िह्ल, पाईमा खडाई, हातमा दण्ड, गलामा रुराि र जनै 

पहहररएका, टाईको खौररएका  तथा धपक् क बलेको ऄनहुार भएका कालारूद्दु भगिान हशिकै 

हभन्न रूप हो। करालीले मारेको चन्रबोडा साँप (ऄहजङ्गर) लाइ बाबाठाकुरको िाहन ऄहन मा 

मनसाको छोरी (प.ृ १९३) माहनएको छ। कहारहरूको  ‘कालारूद्दु’ दईेता रूर ऄथाि हशिकै ऄन्य 

रूप ह नसक्छ। कहतपय हिद्रानहरूका मतानसुार िैहदक हशि ऄहन बौि दिेता िा लामाको हमश्रण 

पहन ह नसक्छ। ईनीहरूका मतानसुार हहन्द ूधमत एिम ्समाज प्रणालीले हनम्नकुलका ठानी हलेा गद ै

अएका कहार, डुम, िाग्दी प्रभहृि हिहभन्न जातका माहनसहरूले पालहरूको शासनकालमा बौि 

धमत रहण गरेका हथए। चयायपद र धमयमङ्गलकाव्य-हरूमा पहन हिहभन्न जात िा गोष्ठीका 

हनम्निगीय माहनसहरूले बौि धमत मान्ने गथे भन्ने कुरो ईल् लेख पाआन्छ। पाल यगुपहछको सेन 

यगुमा िाह्मणिादी हहन्द ूधमत एिम ्संस्कृहत प्रबल ह नथालेपहछ बौि धमत एिम ्संस्कृहत ियोन्मखुी 

ह नपगु्यो। ईच् चिणतको ऄययचारबाट बाँच्नका लाहग हनम्निगीय माहनसहरूले बाध्यतािश हहन्द ू

धमत एिम ्संस्कृहत रहण गरे तापहन ईनीहरूहभत्र बाँहचरहकेो बौि धमातचरणले हबस्तारै हहन्द ूधमत 

एिम ्संस्कृहतसँग सहम्महश्रत भइ ऄहभव्यहक्त पाईन थाल्यो। सम्भित बौि धमतका दिेता हनरन्जन, 

इरानी हमहहर र िैहदक िरूण, सयूत हहन्द ू तथा हशिको सहम्महश्रत संस्करणका रूपमा कालारूद्दु 

जन्मेको ह नपछत भन्ने हिद्रानहरूको मत रहकेो छ। ‚हतनै कालारूद्दु िा कतातबाबाको थानमा 

हझसहमसे ईज्यालोमै ढोल बजाएर बेलपिा, रू्ल, तेल, हसँदरू, धपू, दीयो, ऄलिुा चामल, हचनी, 

दधू, मद, कपडा, दहिणाहसत चोटपटक नलागेको पाठाको बहल हदएर पजूा सम्पन्न गछतन।् 

अआतबारको हदन औसँी परेको छ भने ऄझ ईिम माहनन्छ। यस्तो हिशेष हदनहरूमा ढाक (ढोल) 

बज्न ुऄहघ नै कहारपाडा ईठ्छ। बायेन कमतकार नामक पहण्डतका लाहग दसबाह् सेर चामल, िह्ल, 

दइुिटा पाठा, एईटा भेडँा, बाह्िटा हाँस दान हदनपुछत। हबहानदहेख साँझसम्म खटेर दैहनक पाँच 

अना ऄथातत ्माहसक नौ रुहपयाँ छ अना मात्र कमाईनेहरूका लाहग यहतहबघ्न दानदहिणा जोगाड 

गनुत सानोहतनो कुरो होआन। ऄतः कहारहरूको जीिनमा यो एईटा ठुलो समारोह हो (प.ृ १७८)।‛ 

 राढ ऄञ्चलमा प्रचहलत तथा प्रहसि गाजन पर्यको ईल् लेख यस ईपन्यासमा पाआन्छ। 

कहार, िाग्दी, डुम जाहतले मनाईने चरक पजूाहसत सम्बहन्धत अचरणलाइ नै गाजन भन्ने गररन्छ। 

चैत सङ्क्राहन्तदेहख नििषतको पहहलोहदनसम्म धमूधामले मनाआने गाजन पजूा िा पितका केन्रीय 

दिेता पहन कालारूद्दु िा हशि नै रहकेा दहेखन्छन।् कालारूद्दुलाइ ईनीहरू अहदबढूा, दिेताहरूको 

दिेता, कहारहरूका दिेता बाबाठाकुरको पहन देिता मान्दछन।् कालारूद्दूलाइ ईनीहरू अफ्ना सबै 

दिेताहरूका बाबा मान्छन।् गाजनमा सहभागी ह ने भक्त िा सन्यासीहरूले एक महहना ऄहघदहेख नै 

कठोर संयमका साथ व्रत पालन गदतछन।् मलू सन्यासीलाइ भक्त भहनन्छ र प्रधान भक्त सदैि हनम्न 
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जातकै मान्छे ह नपुदतछ (ईपन्यास, प.ृ २४३)। काठको एईटा र्लेकमा हत्रशलु िा काँटीहरू गाडेर 

‘पाटातन’ (र्लेक) तयार पाररएको ह न्छ। सन्यासीहरूको दलले एक महहनासम्म गाईँमा हभिा गरी 

खाने गदतछन।् सङ्क्राहन्तको ऄहघल् लो हदन गाईँलेहरू ईिरीय पहहरेर भहक्तभािपणूत बनी नील पजूा 

गरी गाजनको सतू्रपात गररन्छ। नील पजूाको राहत सन्यासीको दल मतृ मान्छेको खोपडी हातमा 

हलएर नाचगान गदतछन।् यसलाइ मसान जगाईन ुभहनन्छ। भोहलपल्ट ईपिास धारण गरी हशिको 

पजूा गररन्छ। गाईँको खलु् ला मैदानमा चडक स्थापन गररन्छ। बाँस िा काठको  एईटा ऄग्लो 

कीलोको टुप्पोमा बराबर भार राखेर ऄकशोन दन्ड जोहडन्छ। ईक्त दन्डको एकतर्त  डोरी ऄहन ऄकशोन 

तर्त  डोरीसँग लगाआको र्लामको ऄङ्कुसे ह न्छ। यसलाइ चडकगाछ भहनन्छ। मलूभक्तको 

हपहठईँमा ईक्त ऄङ्कुसे बाँधेर ऄकशोनतर्त को डोरी तानेर चक्राकार पारी चरकगाछलाइ घमुाआन्छ। 

(चडक तथा गाजन पितसँग सम्बहन्धत केही तस्बीरहरू पररहशष्टमा राहखएको छ) गाजन पितमा 

चरकगाछमा ईहनएर घमु्ने बाहके पहन थपैु्रप्रकारका हक्रयाहरू छन।् जस्तै तीखा काँडा िा धाररलो 

हहतयारहरूमाहथ हामर्ाल्ने,  हजिो छेड्ँने अहद। यी हिहभन्न हक्रयाकलापले राढ ऄञ्चलमा नाथ 

सम्प्रदायको प्रभाि रहकेो कुरो स्पष्ट ह न्छ।  

ईपन्यासमा बनिारीले अगामी गाजनमा अरू् स्ियम ् प्रधान भक्त भइ पाटातन (काठको 

र्लेक) मा चढेर तथा पाँचपािा हतलको तेल हदएर कालारूद्दुको पजूा गनेछु भनी भाकल (प.ृ 

२२६) गरे बमोहजम ऄनषु्ठान पालन गरेको देहखन्छ। ईपन्यासमा हचहत्रत गाजनको अचरणले माहथ 

भहनएका कुराहरूलाइ सङ्केत गरेको देहखन्छ। ईदाहरणाथत : 

‚ड्याडा-ड्याङ-ड्याडा ड्याङ ड्रावरररर ड्याङय ड्रावरड्याङ। िुल्िुला ढाकहरू (दइुवटा 

ससाना लट्ठीक  सहायताले एकतफव  मात्र बजाआने चमववारारा तयार ढ ल अकारक  वाद्य) क  हपिमा 

काग, चील, बकुल् ल  अहद पिीक  पतुला बनाएर सजाआएका फुल्काहरू बाजाक  तालसाँगै  

हहल् लन्छन।् कााँसी (झ्याम्टा), शङ्ख बज्नथाल्छ, धपूक  धवूााँले मगमग बन्य  बाबा कालारूदुक  

थान। पाटागन ऄथावत ्पजूाका हनहम्त तयार मैदानमा भिहरू नाच्छन,् हातमा बेतक  दन्ड, गलामा 

ईत्तरीय, शरीरमा गेरुवा वस्त्र हनधारमा हसाँदरूक  टीका, गाङ्गेय माट क  हत्रपणु्डक, रूख  कपाल, 

ईपवासका कारण सकेुक  मखु हलएर बाबाक  महहमा गद ै नाच्छन।् हाडी, ड म, बाईडी, कहार 

जसलाइ आच्छा हुन्छ ईही भि हुनसक्छन।् यसपल्ट भि बनवारी। ऄथावत ् शे्रष्ठ भि। त्यसैकारण 

परुा कहारपाडाले गाजनमा ईत्तरीय पहहररएक  छ। हशव ह ेहशव ह ेबम बम ड्याङ ड्याड्याड्याङ। 

... चडकपाटामाहथ सतेुका छन ् हशवभि बनवारी। स ह्जना भिक  कााँधक   ‘साङ ’ ऄथावत् 

बााँसक  दन्डमाहथ चडकपाटा राखेर घमु्दछै हफन हफन। चैतसङ्क्राहन्त शेष भय । वषवक  ऄहन्तम 
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राहत  ‘पेभात’ ऄथावत् प्रभात भय । सारा रात कालारुदु भिहरू नाचे।... वषवक  प्रथम हदन गाजन 

समाप्त भय । हशव जलशयनका हनहम्त कालीदहमा हहाँडे, वषवभरर त्यही ाँ  रहने छन ्ऄहन फेरर वषवक  

ऄहन्तम हदन ऄथवा गाजनक  एक महहना ऄहघ चैतक  शभुहदनमा अईने छन।्‛   (प.ृ २५७) 

नयाँ िषतको पहहलो हदन हशिलाइ जलशयन गराईने पजूामा पागल कहार (परुुष पात्र) ले 

हशिको भेष धारण गरेर हशिको नकल गछत। ईक्त पजूा गरेपहछ अगामी चैत महहनाको ऄन्तहतर 

हशिशङ्कर पनुः ईहठअईने छन ्भन्ने ईनीहरूको हिश्वास छ।  हशिको जलशयन यात्रामा ढोल, 

झ्याम्टा, शङ्ख, घन्टी बजाईँद ै माहनसहरू जलुसुको सहभागी बन्छन।् जलुसु जङ्गलको 

कालारूद्दूको थान ह दँ ै हाँसलुी घमु्तीको कालीदहसम्म पगु्छ। जलुसुमा िाद्यिादनसँगै बाबाको 

भतूपे्रत, दयैय, दानि, नन्दी, भङ्ृगी, हत्रजटे अहद सहजएका माहनसहरू ह न्छन।् बनिारी चडकपाटा 

सतेुर हहहँडरहकेा छन।् ईसको पहछपहछ िानगोसाँआ (कालारूद्दुभन्दा सानो देिता) ऄहन ययसको 

पहछ चतदुतल अहद हहहँडरहकेा छन।् सबैको मखुमा हशर्ो िे हशर्ो िे, बम बम (प.ृ २५८) मन्त्र 

हनस्कन्छ।
१९
    

ऄसार-साईन खेतमा ऄथक पररश्रम गरेर हबयछ ऄहन भदौ महहना लागेपहछ भाँजो पित  

ईयसाहको साथ मनाईने गररन्छ। ‚बाबाठाकुरको थानमा आदँ पजूा गररन्छ। आदँ ह न ्आन्रराजा। जसल े

िषातद्रारा पानी हदन्छन।् ईनीहरूको हिश्वास ऄनरुूप आन्रले िषातसँग राजलक्ष्मीको केही ऄंश पहन 

भमून्डलमा पठाआहदने ह नाले पथृ्िी धनधान्यले पररपणूत ह दँछ। आन्रपजूाको व्यिस्था जहमन्दारले 

गछतन,् जङ्गलका जोतदार मन्डल महाशयहरू ऄह्ाईने खटाईने माहलक बहनन्छन ् ऄहन खट्ने 

काम कहारहरू गछतन।् जहमन्दारले पाठा, बतासा, मड्ुकी (गडुमा भाजेको मरुआ), मन्डा ऄथातत ्

हचनीबाट तयार हमठाआ अहद प्रसाद र दइु अना हदन्छन।् मन्डल महाशयहरूले पाठाको ‘चरण’ 

ऄथातत ् खटु्टा (हर्लासहहत) अहद पाईँछन।् कहारहरूले बतासा, प्रसाद अहद पाईँछन।् ईनीहरू 

ऄन्तसम्म बसेर आदँपजूाको थानको माटो हलएर गाईँ र्कत न्छन।् ययही माटो गाईँको मजहलस बस्ने 

थानमा िेदी बनाएर ऄष्टमीको हदन भाँजो सनु्दरीको पजूा गररन्छ। ईक्त हदन कहार स् त्री-परुुषहरूले 

कोपाआ नदीबाट भाँजो घटमा पाँच प्रकारका तोरीको ऄङ्कुर भरेर टाईकोमा बोकी ल्याईँछन।् जनु 

ईनीहरूले भाँजो पित अईनभुन्दा केही हदन ऄहघ छरेर चोखो हातमखुले मलजल गरी ईमारेका 

ह न्छन।् भाँजोको हदन ‘भााँजो लो सुन्दरी’ भन्द ै आदँ पजूा गदतछन।् पजूाको हदन सयुन ु ह दँनै भन्ने 

                                                           
19 तायाशङ्िय फन्दोऩाध्माम, िाॉसुरी फाॉिेय उऩिथा, ऩ.ृ २५७ 
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हनयम ऄथातत् जागरण पहन पालन गररन्छ। र्लतः केटाकेटी, ह्लीपरुुष सबै अकन्ठ मदमा डुबेर 

रातभरर नाचगान र ऄङ्गको खेल गछतन।्‛
२०

   

 ‘ऄम्बिुाची’ र ‘मा हिषहरर’ मनसाकै नामान्तर माहनन्छ। बङ्गाली लोकहिश्वास ऄनसुार 

मनसा साँपकी दिेी ह न।् िषातकालमा साँपको जग्जगी ह नाले बङ्गालभरर नै मनसा पजूा गररन्छ। 

बाँसिादीका कहारहरू पहन मनसादिेीलाइ हशिको छोरी मानेर पजूा गछतन।् 

पद ्मा नदीर माझी ईपन्यास मयस्यजीिी सरल, सोझा र हनम्निगीय माझीहरूको अहथतक 

दरुािस्थामा डुबेको िैयहक्तक एिम ्सामाहजक जीिनको ईद ्घाटन प्रमखु रूपमा भएकोले हााँसलुी 

बााँकेर ईपकथामा झै ँ धाहमतक एिम ् सांस्कृहतक ऄिस्थाको हचत्रण दखे्न पाआदँनै। कहतपय 

प्रसङ्गहरूबाट ईनीहरूका सांस्कृहतक हक्रयाकलापबारे ऄनमुान भने लगाईन सहकन्छ। 

‘गररबहरूमध्ये गररब र सानजुातकाहरू मध्ये ऄझ सानजुात (प.ृ१०)’ का माहनएका ह नाले 

मयस्यजीिीहरू हहन्द ू धमातिलम्बी रहकेो प्रस्ट ह न्छ।  ईपन्यासमा ‘भोकको देिता, हाँसोरोदनको 

दिेता, अयमाको दिेताहरूको पजूा कुनै हदन परूा ह दँनै। एकतर्त  िाह्मण ऄहन िाह्मणेिरहरूले 

ईनीहरूलाइ टाढै पन्साएर राख्छन ्(प.ृ ११)’ भनी हदआएका हििहृिबाट पहन हयनीहरूको समाजमा 

हिहभन्न प्रकारका दिेीदिेता, ऄपदिेता सम्बन्धी अस्था, हिश्वास तथा प्रचलन रहकेो ऄनमुान गनत 

सहकन्छ। धेरै हदन ऄहघ यस ऄञ्चलमा अआपरेको भयानक ऄहनकालमा एकजना सन्यासी अइ 

गाईँलेहरूको ईपकार गरेको तथा ईसले अफ्नो कुटी बनाआ ऄन्न हितरण गरेको ठाईँलाइ 

ऄन्नबाबाको मैदान भन्ने गररन्छ (प.ृ १४)। ऄतः यस ऄञ्चलको जनजीिनमा पहन बाबाहरूमाहथ 

हिश्वास रहकेो बहुझन्छ। धाहमतक-सांस्कृहतक ईयसिका रूपमा हयनीहरूको जीिनमा दगुातपजूा, 

रथायात्रा र दोल (र्ाग ु पहूणतमा) महत्त्िपणूत रहकेो देहखन्छ। यस ऄञ्चलका माहनसहरू यी तीन 

प्रमखु ईयसिमा भेला भइ दगुातमाताको दशतन, पजूा; रथयात्रामा सोनाखाली जहमन्दारको घरदहेख 

ऄन्नबाबाको मैदानसम्म रथ तानेर तथा होहलका दहनको खशुीमा मनाआने होली िा दोल ईयसिमा 

रङ्ग खेलेर धाहमतक तषृ्णा परूा गने गदतछन।् 

ढ ाँडाआ चररत मानस ईपन्यासमा हचहत्रत हबहारको पहूणतया हजल् ला ऄन्तगतत पने  हजराहनया 

ऄञ्चलका तायमा, धाङड, कोयेरी अहद हनम्निगीय समदुायका माहनसहरूको धाहमतक अस्था, 

हिश्वास एिम ्अचरण हचत्रण गररएको  छ।  तायमाहरूको जीिन रोजा, रोजगार र रामायण हलएर 

चल्ने (प.ृ ५) गछत। धमतभीरु तायमाहरू गुँगेबाबालाइ सन्यासी मानेर दशतन गने गछतन ्तथा गान्हीबाबा 

(गाँधीबाबा) लाइ गुँगेबाबाभन्दा ठुला बाबा मान्ने गछतन।् तायमाहरूका महतो, नायब अहदले 

                                                           
20तायाशङ्िय फन्दोऩाध्माम, िाॉसुरी फाॉिेय उऩिथा ऩ.ृ३५७-३५८ 
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कुराकानीमा राम चररत मानसको श्लोक ईितृ गरेर सामाहजक रीहतनीहतमाहथ जोड हदन्छन।् 

हमहलरी ठाकुरबाडी (महन्दर) मा रामसीताको महूतत राहखएकोले ययहाँ भेला भएर हमहसरजीको 

मखुबाट रामायण सनेुर र पजूा गरी प्रसाद खाएर धाहमतक तहृप्त प्राप्त गछतन।् ईपन्यासमा ईल ् लेख गररए 

ऄनसुार तायमाहरू ‘बजरङ्गबली महाराज’लाइ पहन (प.ृ ६६) मान्ने गदतछन।् हपपलको रे्दमा 

गोसँाआथानमा बनाएर पजूा गने गछतन।् गुँगेबाबालाइ मान्ने गदतछन।् हबरामीलाइ रेिनगनुी (धामी) 

कहाँ पऱु् याईँछन ् तथा हचथररयापीर भाकेर (प.ृ१८-२०) जाती पाररदेउ भनी पकुार गदतछन।् 

बेलायती र्सीमा गाँधीको अकृहत दखेेकाले (प.ृ२७) गाँधीलाइ ठुलो बाबा मानी गुँगेबाबाको 

थानमा लगी पजूा गदतछन।् जादहुिद्याकी देिी भानमुहत(प.ृ २०) लाइ पहन मानमहनतो गछतन।् 

महतोको घरछेई रहकेो बेलको रूखमा ‘बरहमभतूिाल’ (िह्मदयैय, प.ृ ३२) बस्ने हिश्वास गरी मान 

महनतो गछतन।् सयूतलाइ गोसँाआको रूपमा र कोशी नदीलाइ ‘माइ’(माता, दिेी) का रूपमा पजूा गने 

गछतन।् कोशीस्नान गरेर सखु-शाहन्त र पहित्रता लाभ ह ने हिश्वास गछतन।् ‘बाबाहरू’माहथको 

हिश्वासले हयनीहरूको समाजमा शैिपन्थी नाथ (जोगी) सम्प्रदायको प्रभाि परेको तथा 

‘हकरानीबाब ुनाटकमा जुँगा हछलेर हकसनजी (कृष्ण) भगिान सहजएको दखे्दा प्रणाम गने आच्छा 

जाग्न’े(प.ृ१८) प्रसङ्गबाट िैष्णिपन्थी धमतको रहकेो प्रतीत ह न्छ। धाहमतक अचरण सम्बन्धी यी 

हिहभन्न प्रसङ्गका बाहके ईपन्यासमा काहमल्य पजूा, छट पित, दसै,ँ गोपाष्ठमी, हिषहरर (मनसा) 

पजूा, निान्न पजूा तथा होली मनाईने गरेको ईल् लेख पहन पाआन्छ। यसबाट तायमाहरूको समाजमा 

ऄलौहकक शहक्त ऄथातत ्देिदिेी, बाबा, ऄपदेिता, भतूपे्रत सम्बन्धी लोकहिश्वास रहकेो बहुझन्छ। 

धमतकमतको नाममा हयनीहरू हिहभन्न देिदिेी र ऄपदिेताको पजूा गने, पानी चढाईने, धपू- दीयो 

जलाईने, मरेकाहरूका अयमा शाहन्तका हनहम्त हकररयाकमत गने गरेकोबाट हयनीहरूको समाजको 

सामान्य धाहमतक अचरणको तस्बीर ईद ्घाटन भएको छ। ऄहलहखत, यहााँदेहख त्यहााँसम्म, ढ ाँडाआ 

चररत मानस, हााँसलुी बााँकेर ईपकथा तथा पद ्मा नदीर माझी ईपन्यासमा ईल् लेहखत माहनसहरूको 

धाहमतक अचरणबाट नेपालको तराइ ऄञ्चल, हबहारदहेख हलएर राढ ऄञ्चलसम्म कुनै समय शैि 

र िैष्णि दिैु पन्थको व्यापक प्रभाि परेको कुरो ऄनमुान गनत सहकन्छ। धेरैजसो धाङडहरू 

धमातन्तरण गरी िीष्टान धमातिलम्बी भए तापहन पारम्पररक ‘कमातधमात’ र ‘बाङ्गाबाङ्गी’ पजूा 

गरेको, शहनचराको बारीको बाँस रु्लेको कारण गाईँमा ऄहनष्ट अआपने अशङ्का गरेको अहदबाट 

ऄलौहकक शहक्त र ऄपदिेताहरूमाहथ हयनीहरू हिश्वास कायम रहकेो दखे्दा हयनीहरूको समाजमा 

धाहमतक कट्टरता नरहकेो स्पष्ट ह न्छ।  

हततास एकहट नदीर नाम  ईपन्यासमा िततमान बङ्गलादशेहभत्र पन े  हत्रपरुाको कुहमल् ला 

हजल् ला ऄन्तगततको गोकणतघाट तथा ययस िररपररका गाईँका मालो सम्प्रदायको धाहमतक 
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अचरणगत ऄिस्थाको हचत्रण दखे्न पाआन्छ।  हनम्नकुलका माहनएका यी हनम्निगीय हहन्दहूरूको 

जीिन ऄहन समाजमा माघ मण्डल व्रत, दोल (होली) पहूणतमा, कालीपजूा, ईिरायन सङ्क्राहन्त 

सम्बन्धी पजूा-ऄचतना अहदबाट धाहमतक हिश्वासले तहृप्तबोध गरेको बहुझन्छ। 

हततास ऄञ्चलमा िसन्त ऊत ुअरम्भ ह ने हबहिकै मालोहरूको जीिनमा पहन ययसको 

प्रभाि परेको दहेखन्छ। हततासमा माछा मारेर बेची जीिन यापन गने मालोहरू अ-अफ्ना नौकाहरू 

सजाईँछन,् पयनी तथा छोरीहरू थालमा ऄहबर, दबुो तथा धपू अहद सजाएर नौकामा राखी श्रिा 

एिम ्भहक्तभाि प्रकट गछतन।् 

माघ महहनामा मालो कुमारीहरूले माघमन्डल व्रत पालन गछतन।् माघ महहनाको तीसै हदन 

प्रातःस्नान गरेर घर अइ भाँटारू्ल ऄहन दबुोहरू बाँधेर बनाआएको गचु्छाले पानी छहकत दँै  ‘लई लई 

सरूुज िाकुर लई बटूार जल, माहपया जहुखया हदव सप्त अाँजल ’ (ऄथत : लेउ लेउ सयूत दिेता 

गचु्छाको जल लेउ, नापजोख गरीकन चढाईँछु सप्त ऄँजलुी जल) मन्त्रोच् चारणका साथ हसँढीको 

पजूा गछतन।् व्रतको ऄहन्तम हदन रङ्हगन कागजहरू हमलाएर बनाआएको घट टाईकोमा बोकेर लगी 

हततासमा बगाआहदन्छन।् यसका साथै ढोल, झ्याम्टा अहद बजाएर, मालो नारीहरूले गीत गाईँदै यस 

धाहमतक पितलाइ महहमामय तलु्याईँछन।्  मालो कन्याहरूले यो व्रत हििाहका  हनहम्त गने गछतन।्
२१

 

हकशोर, सबुल र हतलकचाँद शकुदिेपरु जाँद ैगदात एकजना साधसँुग भेटमा साधलुे हतमीहरू 

कृष्णमन्त्री हक हशिमन्त्री भनी सोधेकोबाट (प.ृ ५०) मालोहरू बेसीजस्तो कृष्णमन्त्री (िैष्णि) ऄहन 

केही हशिमन्त्री (शैि) रहकेो ऄथातत ् ईनीहरूले मान्ने गरेको धाहमतक पन्थ र अचरणबारे थाहा 

लाग्दछ।  

सयूत दहिणायनबाट ईिरायन लाग्ने ऄथातत ् हदन लहम्बन अरम्भ गने घडीमा मालोहरूले 

ईिरायन सङ्क्राहन्त मनाईने गरेको देहखन्छ। पषु महहनाको ऄहन्तम हदन हपठा (चामलको हपठो गडु 

िा हचनी हमलाएर बनाआने एक हकहसमको पररकार) तयार गरेर खान्छन।् हपठा खाएपहछ ईनीहरू 

कीततन दल बनाएर नगरकीततन गने गछतन।् मालोपाडामा कालीपजूा पहन धमूधामसँग ह ने गछत। 

दशेहिदशेबाट कारीगर हझकाआ एक महहना ऄहघदेहख नै महूतत तथा बाँसद्रारा हिराट पन्डाल तयार 

गरी पजूा अयोजना गररन्छ। कालीपजूाको हदन ऄनन्तकी अमाले व्रत एिम ्संयमका साथ सम्पणूत 

पजूा हिहध पालन गहछतन ् र मालो ह्लीहरूले ईल ु ध्िहनद्रारा (हजिोको सहायताले गलाबाट 

हनकाहलने एकप्रकारको ध्िहन, प.ृ १४०) कालीमाताको पजूा सम्पन्न गछतन।्  

                                                           
21 अद्िैत भल्रिभान, नततास एिहट नदीय नाभ, ऩ.ृ ३६   
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हततासपारर मालोपाडामा साईन महहनामा ‘मनसा पजूा’ र पद ्मपरुाण गीत गायन ह ने गछत। 

ईक्त पितको ऄिसरमा िनमाली माछा माने काममा जाँदनै। साधबुाबाजीसँग हमलेर भजनगीत 

गाईँछ- ‘मा जे महत चाय से महत कर, के तोमाय दोषे, बल मा कोथाआ जाआ दाँडाआबार स्थान नाआ, 

अमारे दहेखया सागर शोषे’(ऄथत : माता जस्तो मन लाग्छ ययस्तै गर, कसले हतमीलाइ दोष्याईँछ र, 

भन माता कता जान,ु ईहभने ठाईँधरर छैन, मलाइ दखेेर सागर पहन सकु्छ)। मनसा पजूाको ऄिसरमा 

मालोहरूमा ‘जाली हििाह’ को प्रथा पहन धाहमतक भािका साथ पालन गरेको दहेखन्छ (‘जाली 

हििाह’ सम्बन्धी ऄहघल्लो ऄध्यायमा सहबस्तार चचात गररएको छ)। 

मालोहरूको जीिनमा नदीनाला, सागर, धती, इश्वर, दिेदिेी सबैलाइ ऄलौहकक तथा दिैी 

शहक्त मानेर पजूा-ऄचतना, ईयसि अयोजना गरी धाहमतक तहृप्त हलने गरेकोबाट ईनीहरूको धाहमतक 

अस्था एिम ्अचरण स्पष्ट ह न्छ। 

हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका माहनसहरू 

मलूतः हहन्द ू धमातिलम्बीहरू दहेखन्छन।् कोही कोही बौि एिम ् महुस्लम धमातिलम्बीहरूको 

ईल् लखे पहन पाआन्छ। धाहमतक अस्थाका कारण हभन्न दहेखए तापहन ऄन्तहितरोध र कलह ईयपन्न 

नदहेखएकोले दगुतम, पछौटे ठाहनएका ऄञ्चलिासीहरूमा सहहष्णतुा रहकेो बझु्न सहकन्छ। तथाहप 

हततास एकहट नदीर नाम, ढ ाँडाआ चररत मानसमा हहन्द ू मसुलमान एकसाथ रहहअएको तथा 

एकऄकातको सखुदःुख, पित अहदमा समागम भएका देहखन्छन।् हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासमा िहणतत 

हलेम्बमुा पहन हहन्द ूएिम ्बौिमागीमाझ कुनै मतभेद नरहकेो बहुझन्छ। धाहमतक अस्था, पित, पजूा, 

ऄनषु्ठानको िणतन एिम् हचत्रण सम्बन्धी गररएका हिशे्लषणायमक ऄध्ययनबाट बङ्गला 

ईपन्यासहरू नेपालीको तुलनामा ऄपेिाकृत सकू्ष्म एिम ्हिस्ततृ रहकेो कुरा प्रष्ट ह न्छ।  

 

५.५  नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा आहथयक 

हस्थहतको हचत्रण 

 अञ्चहलक जनजीिनको समर हचत्रण गने ध्येयमा सम्बहन्धत िेत्रको भौगोहलक, 

प्राकृहतक, सामाहजक सांस्कृहतक, धाहमतक तथा अहथतक ऄिस्थाको पहन ऄङ्कन गनुत अिश्यक 

ह नजान्छ। हिहभन्न ऄञ्चलका हनिासीहरूका अ-अफ्नै हकहसमका अहथतक व्यिस्था ह ने गछत। 

कतै पारम्पररक, कतै नतून पेसा ऄँगालेर बाँचेका ऄञ्चलका माहनसहरू ऄसम्पन्न, ऄभाि र 

शोषणले गदात सङ्घषतशील जीिन भोग्न बाध्य बनेका ह न्छन।् अहथतक दरुिस्थाको जडमा कतै 
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हशिा ऄहन कतै परम्परा र हिश्वास प्रभािी भएको देहखन्छ भने कतै अहथतक दरुिस्थाकै कारण 

हिस्थापन भोग्न ु परेको ह न्छ। अहथतक दरुिस्थाकै मार झेलेर अफ्नो ऄञ्चल, गाईँदेहख 

हिस्थाहपतहरूले ‘डायस्पोरा’ हनमातण गरेको दहेखन्छ। नेपाली ऄहन बङ्गला अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका हनिासीहरू प्रायः जसो पारम्पररक िा अहदम पेसा रहण गरी 

बाँचेका दहेखन्छन।् पारम्पररक पेशाहरू मध्ये कृहष तथा मयस्य हसकार प्रमखु हो। परम्परागत पेशा 

ययागेर अधहुनक पेसा ऄँगाल्नेहरूले सामाहजक हिरोध झेल्न ुपरेको दहेखन्छ। यसबाट अञ्चहलक 

जीिनमा पारम्पररक पेसाप्रहतको गौरिबोध तथा अधहुनक पेसाप्रहतको अशङ्का बोध रहकेो 

बहुझन्छ। यसै पररपे्रक्ष्यमा यहाँ नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत 

ऄञ्चलको अहथतक व्यिस्था र ऄिस्थाबारे ऄध्ययन गररनेछ।   

५.५.१ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासिरूमा आहथयक हस्थहतको हचत्रण 

 शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट ईपन्यासमा खैररनी घाट ऄञ्चलमा पने कोथपेका 

माझीहरूको प्रमखु पेसा कृहष तथा डुङ्गा खेप्न ु रहकेो छ। बेलामौकामा जङ्गलमा हसकार तथा 

नदीनालामा माछा मारेर बेच्ने गरेको पहन दहेखन्छ। दस िषत कलकिा बसेर र्केको भके्त गाईँलेको 

दृहष्टमा बेग्लै हथएन, उ पहन यही खरले छाएको अफ्नो घरमा मकै र गहत खाएर बस्नेछ। अफ्नो 

खेतबारीमा खेतालाहरू लगाईनेछ। बन्दकू काँधमा हालेर डुङ्गा हखयाईँद ै िन पस्नेछ। हकनभने 

कृहषकायत, हसकार अहद हयनीहरूका पारम्पररक पेसा ह न।् खेतबारीमा धान, मकै, गहत, सागसब्जी  

र्लाएर तथा गाइगोरु, भैसँी, सुँगरु, भेडा-बािा, कुखरुा-हाँस अहद पशपुिी पालेर जीहिका अजतन 

गने सबै माझीहरूको अफ्नै जहमन िा खेतबारी छैन। ययसैले खेतीबारी नभएकाहरू ऄहधयार, 

हली, कोदाले अहद काम गनेहरूलाइ हजम्दार र सँहधयारहरूले शोषण गने गरेको देहखन्छ। 

‘दमु्जाका ऄछुत जातहरू चाडपित पारेर सालको पात, दाईरा अहद बेच्ने गरेको तथा दमु्जाको 

दहिणका ठुल्ठुला लेकहरूबाट हररयो साग, मलूा, अल,ु कोपी बेच्न ल्याईने गछतन।् ईक्त बेपार 

नेिार, तामाङ र ऄरू जातले पहन थालेको दहेखन्छ।’ यसबाहके िषेनी कोशी र कोथपे घाट तरेर 

काठमाडौबाट ननु, तेल, कपडा, गारा, घ्याम्पा अहद  भाँडािततन पहन हबक्री गनत ल्याईने तथा 

भेडाहरू यताबाट ईता लाने गरेको दहेखन्छ। नैररते चोर भएको कुराले यस ऄञ्चलका कहतपय 

माहनसहरू चोरी, डकैती गरेर पहन पेट पाल्ने गरेको दहेखन्छ। भरट्टनी साँहहली जस्ता कहतपयले 

जाँड-रक्सी हबक्री गरेर पहन जीहिका हनिातह गरेको भेहटन्छ। सम्रगमा हदेात खैररनी घाट ऄञ्चलको 

हनिासीहरूको अहथतक व्यिस्था र ऄिस्था ऄननु्नत रहकेो छ। 
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कोआरालाकै हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासमा िहणतत हलेम्ब ुनामक पहाडी गाईँका हनिासीहरूको 

पहन जीहिका ईपाजतनको माध्यम ऄथातत ्अहथतक व्यिस्थाको मलू अधार कृहष नै रहकेो छ। यस 

ऄञ्चलका माहनसहरू खेतमा ‘धान, मकै, तोरी, र्ापर अहद र्लाएर िषतभरर अरु्हरू खान पगु्ने 

राखी ईिेको बेचेर ननु, तेल अहद हकन्ने गरेको बहुझन्छ। यसबाहके ताकेका शेपातहरू िनमा र्लेका 

कार्ल, ऐसेँल,ु सतीबयर र सररर्ाहरू डोकामा हटपेर भक्तपरु, काहन्तपरु लगी बेच्थे र धेरथोर 

कमाआ गथे । तर यो कुनै खास व्यिसायको रूपमा हथएन (प.ृ ७)।’ सरकारी नोकरीबाट अहजत 

भएकाहरू पहन ईक्त ऄञ्चलमा पगुी कृहषकायत गरेरै जीहिका धान्ने गरेको कुरा दिेीनाथ 

लामटाँगेको कथाबाट बझु्न सहकन्छ। कोही कोही टुररस्ट गाआड ह ने गरेको, टुररस्टहरूलाइ गीत 

गाएर सनुाआ पैसा कमाईने गरेको तथा कोही कोही भारतहतर कुल् ली काम गनत जाने गरेको ईल् लेख 

छ। हलेम्बिुासीहरू धेरैजसो अयमहनभतर रहकेो  दहेखन्छ। अरु्लाइ चाहहने ईपभोग्य िस्तहुरू मध्ये 

भाँडािततन, लगुार्ाटा अरै् तयार गदतछन।् ननु र मरट्टतेलकै हनहम्त मात्र हयनीहरू बेपारीहरूको भर 

पने गछतन।् केही हदनदहेख हतब्बतीहरू शरणाथीका रूपमा पसेकाले हलेम्ब ु ऄञ्चलमा अहथतक 

कहठनाआ ईयपन्न भएको ईल् लेख पाआन्छ। छुबुत बढूा, काङ्गी जस्ता ििृ तथा टुह रीहरू गररबी, भोक 

र रोगका हसकार भएका ह नाले हलेम्ब ुऄञ्चलको अहथतक ऄिस्था दबुतल र दयनीय रहकेो छ। 

ऄहलहखत ईपन्यासको कथािस्त ु नेपालको तराइ ऄञ्चलको जनजीिनसँग सम्बि छ। 

कृहषकायत नै प्रमखु पेसा भएका तराइिासी नेपालीहरू गाईँको ठेका हलएर बसेका हजम्दारहरूबाट 

यगुौदँहेख ठहगँद,ै लहुटँदै अएका तथा दशेको प्रशासन व्यिस्थाद्रारा पहन ऄिहलेा गरेर 

पन्साआएकाल े जजतररत जीिन हबताईन बाध्य बनेको यथाथत ईयखनन ्गनुत नै यस ईपन्यासको मलू 

कथ्य रहकेो छ। ईपन्यासमा िहणतत काल्पहनक गाईँ हबरहहनपरु बरेिा अहथतक दरुिस्थाले जजतर छ। 

ऄहतिहृष्ट, ऄनािहृष्ट, अगलगी र ऄहनकालको दभुशोनगमा पहन हजम्दारहरू शोषण गनत पहछ नहटेको 

दहेखन्छ। मडुिा, सथुनुी, अल,ु भ्याकुर, घोङी (साना साना हसँगाने कीरा) खाएर जसोतसो जीिन 

धान्ने बरेिािासीमाहथ हजम्दारको शोषण बाहके छेिैको गाईँ धरमपरु बरेिाका चोर, डाकुहरूद्रारा 

पहन बबतरता र ऄययाचार ऄययचारका हसकार बनेका छन।् 

हबरहहनपरु बरेिािासीहरू कृहषमजदरुी बाहके बेलाबखत पान-रू्ल र भेडाबािा हबक्री गने, 

हमह्ली काम गने गछतन।् महतयाकी अमा धान काट्ने मौसममा ऄरूको खेत खेतमा गएर धान बोकेर 

र हसलोबाली गरेर जीहिका धाहन्छन।् रुहपयाँ नभएकै कारण महतयाको हबह ेभएको छैन। महतयाको 

दाज ु सरज ुससरुालीमा बसेर खेतीको काम गछत। सरजकुो जेठान ‘बङला’ कमाईन हहडेँको भए 

तापहन घर र्केको छैन। रु्लिाका मामाहरू पहन हदनभरर खेतमा काम गछतन।् तर खान लाईन 
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पगु्दनै। रु्लिाले नदीको हलस्याआलो माटोले कपाल धोएकोबाट ऄञ्चलका नारीहरूलाइ 

प्रसाधनका हनहम्त चाहहने िस्त ुतथा ऄथतको ऄभाि प्रष्ट ह न्छ। रोजगार र खेतीको ऄपगुका कारण 

गररबीको हहलोमा भाँहसएर िषेनी बरेिािासीहरू हजम्दारबाट धान ऊण स्िरूप हलने गछतन।्  

हजम्दार तमसकुमा बढूी औलँाको छाप लगाएर, गहनापात नभए छाप्रोसम्म धीतो राखेरै मात्र 

ऊण हदन्छन।् यीमध्ये कुनै एईटा पहन नभएकालाइ भकारीमा धान छैन भहनहदन्छन।् र्लतः पेट भनत, 

गररबीबाट महुक्त पाईन ठुला मात्र होआन सरुुजा जस्ता १०-११ िषे नानीहरू समेत दोरहन्तल 

पोखरामा दयुशोनधनले लकुाएर राखेको सनुचाँदी, गरगहना हाहसल गनत हाम्र्ाल्छन ् ऄहन 

कालकलहित ह न्छन।् गररबीले हथहचएकाहरूमाहथ हजम्दारले िषैपहछ नदीमा बाँध बाँध्न भनी 

बलपिूतक चन्दा ईठाईने गरेको दहेखन्छ। हिरोध गने आनरा, सनुराले कुटाआ खान ु बाहके ज्यान 

गमुाआपठाईँछन।्  यसप्रकार ईपन्यासकार ध्रिुचन्र गौतमले यस ऄञ्चलको अहथतक स्िरूपभन्दा 

पहन भयानक शोषणकृयय; अहथतक दनै्यता र मानिीय ऄिहलेाका हसकार तराइिासीहरूको 

जीिनको ददतनाक हस्थहतबारे ईद ्घाटन गनतका साथै अहथतक दरुिस्थाकै कारण नकत तलु्य जीिन 

भोग्न बाध्य शोहषतिगतप्रहत मानिीय सहानभुतू प्रकट गरेका छन।् दशे, प्रशासहनक व्यिस्था र 

शोषकिगतप्रहत प्रचण्ड व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन।् 

नेपालको बारा हजल् ला ऄन्तगतत पने तराइिासीहरूकै जीिनलाइ हलएर ध च गोतामेद्रारा 

हलहखत यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासमा िहणतत महुकत पहलया, गडहल, बगडमपरुिासीहरूको मलू 

पेसा कृहषकायत रहकेो दहेखन्छ। हिपलुनाथले महाराज जङ्गबहादरुबाट हबतातस्िरूप पाएर बसाएको 

महुकत पहलयाका हजम्दार बनेका छन ् हिपलुनाथका नाहत भरनाथ। शोषण, ऄन्याय र ऄययचार 

ईसको धमत बनकेो छ। हनमखुाहरूलाइ हपे्न ु ईसको बाल्यकालदहेखकै प्रिहृि रहकेो हथयो। 

महुकत पहलयाका भाखी गरुु र कृष्णाते्रहरू पाठशाला र सङ्गीतालय चलाएर जीहिका ईपाजतन गरेका 

दहेखन्छन।् गाईँका कहतपय माहनसहरू पेसाले नाहपत (हजाम), पजुारी, धोबी, लठैत र चौकीदारहरू 

पहन छन।् गडहलका नथनुी साहू जहमन्दारी बाहके ईसका बाब ु ऄसरु्ी साहूले ऄङ्रेजहरूको 

सल् लाह बमोहजम तीयर नदीमा नौका ईतारेर अरम्भ गरेको व्यिसायलाइ सर्लताका साथ ऄहघ 

बढाएको दहेखन्छ।   

५.५.२ बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा आहथयक हस्थहतको   हचत्रण 

 हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ईपन्यासमा िहणतत ऄञ्चलको जनजीिन पहन नेपालीहरू झै ँ

सामन्तिादी ऄथत व्यिस्थाद्रारा रहसत रहकेो छ। राढ बङ्गाल ऄन्तगतत पने बाँसिादी गाईँको 

सामाहजक-अहथतक ऄिस्थाको पषृ्ठभहूमका रूपमा ययहाँको भहूम व्यिस्थाको आहतहास जान्न 
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अिश्यक ह न्छ। ‚चौधरुीहरूको घरका परुाना कागजहरूमध्ये बङ्गला १२२५-२६ (ऄङ्रेजी सन ् 

१८१८-१९) सालका हतरोका रहसदहरूमा ईल् लेख गररए बमोहजम सम्पणूत बाँसिादी मौजा नै पती 

जग्गा हथयो। ययहाँ पोखरी, बस्ती केही पहन हथएन। िनबस्तीमा लगभग दस घर बसोिास भएको 

ईल् लखे पाआन्छ। तीमध्ये सबै चासी (कृषक) एिम् सद ्गोप (ग्िाला) हथए। बङ्गला १२५० 

(ऄङ्रेजी सन ्१८४३)  सालको कागज भने नीलकर श्रीयकु्त जेनहकन्स साहबेको नाममा दहेखन्छ। 

...बाँसिादी मौजाको प्रबन्ध हातमा हलएपहछ जेनहकन्सले ययहाँ पोखरी खनाएर नील खेती गरेका 

हथए। नील खेतीकै हनहम्त ऄनेक कहारहरू बाँसिादीमा ल्याआएका हथए र तीमध्ये केही मात्र यहाँ 

बसोिास गछतन।् यहाँ बसोिास गने कहारहरूमध्ये एईटा समहूले साहबेको कोठीमा काम पाएका 

हथए। हयनीहरू लौरो हलएर ऄष्टप्रहरी िा अठ प्रहरै चौकीदारी तथा तीनबेला कायतताहलका 

ऄनसुार घरेल ुकामकाज गथे। ऄकशोन दलले नील खेती तथा साहबे र मेमसाहबेहरूलाइ पाल्कीमा 

बोकेर हहड्ँने गथे। साहबेले सबैलाइ जहमन हदएका हथए।‛
22

 

‚ईपन्यासमा अहदकालकी बढूी नामले सम्बोहधत सचुाँद ऄनसुार कहारहरू नीलकर 

साहबेका दाहहने हात हथए। अपद-्हिपद ्मा साहबेहरूले सहायता गथे। नदीमा बाढ अएर गाईँ 

डुबेको बेला कोठीमा भेला गरेर हखचडीको व्यिस्था गररहदन्थे। घर भहयकए खचत हदन्थे। कोठीमा 

बेहरापाडाका सोह्जना कहारहरू चौबीसै घन्टा पाल्की िहनका हनहम्त खटाआन्थ्यो। साहबेले 

हतनीहरूलाइ दसहबघा गरेर जहमन र घरबारी हदएका हथए। ययसमध्ये दइुदहेख पाँच हबघासम्म नील 

खेती गनुतपथ्यशोन। साहबेको आच्छाबमोहजम नीलखेती गनत नचाहने भर (ठुला जातका) तथा शरु 

(चासी सद ्गोप, मन्डल अहद) हरूको धानखेत काटेर नील खेती लगाईने काम पहन गनुतपथ्यशोन। 

यस्तो बेला काहटएको धान कहारहरूकै ह न्थ्यो साथै साहबेहरूबाट बहक्सस ्पहन पाईँथे। नीलकुठी 

साहबे गएपहछ कहारहरूको दगुतहत सरुु भयो। साहबेको कोठीमा गोमस्ता (प्रबन्धक िा जहमन तथा 

खेतीको हनरीिण, खजाना ऄसलु) चौधरुीहरूले पानीको मोलमा साहबेबाट जहमन अफ्नो हात 

पारे र कहारहरूलाइ घरबारी मात्र छाहडहदए ऄहन कहारहरू चौधरुीका प्रजा ह नपगेु। चौधरुीहरूले 

ईनीहरूलाइ हली, मोहीदार तथा पाल्की बोक्ने काम हदए। सद ्गोपहरूले ईनीहरूलाइ काम हदन 

मनाही गरे। हकनभने यही कहारहरूले साहबेको यगुमा सद ्गोपहरूको धानखेत हबगारेर नील 

लगाएका हथए। ऄष्टप्रहरी ऄथातत ्चौबीसघन्टै चौकीदारी गने भएकोले ‘अटपौरेपाडा’ नाम पाएको 
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गाईँका कहारहरू चोरदलमा पररणत भए। पहछ घोष महाशय र बनिारीको बाबाले पहुलसको 

हातबाट छुटाएर चोरदलका कहारहरूलाइ चोरी  नगने प्रहतज्ञा गराए।‛
23

 

‚चौधरुीहरूको ऄिस्था हबरेपहछ बाँसिादी मौजाको जग्गा ईनीहरूले चन्ननपरुका 

बाबहुरूलाइ बेहचहदए र कहारहरू नयाँ माहलकका प्रजा बहनए। बेहरा कहारहरूका महुखया बनिारी 

घोषको प्रजा भए भने पानहुरू हदेो मन्डलको प्रजा बहनए। यी नयाँ भसू्िामीहरूले दसिषे 

बन्दोबस्तमा कहारहरूलाइ जहमन खेती गनत हदएर शोषण चलाएको दहेखन्छ। गाईँकै एकजना मान्छे 

पानकुो कुरा ऄनसुार सद ्गोपहरूको ऊण कुनैहदन घट्दनै, बरू बढ्द ै जान्छ। चकु्ता ह दँनै।‛
24
  

यसप्रकार कहारहरूको अहथतक व्यिस्था भन्न ु नै बाब ू िा भसू्िामीहरूबाट बाँझो बन्दोबस्तमा 

जहमन हलएर खेती गनुत, बाबहूरूको जहमनमा हली, कोदाले, खेताला, मोहीदार भएर खट्न,ु पाल्की 

िहन गनुत, गाइगोरु, दधू, कुखरुा-रु्ल, बािा अहद पालेर बेचहबखन गनुत, बाँस िा बेतका झरुी, 

टोकरीहरू बनाएर हबक्री गनुत रहकेो दहेखन्छ। कहार केटी, स्िास्नी तथा ििृा नारी सबै नै खेतमा 

काम गछतन।् तथाहप गररबी, ऄभाि, ऊणबाट कहहल्यै मकु्त ह न पाईँदनैन।् हाँसलुी बाँक िा घमु्तीको 

यस गाईँमा रेल मार्त त ् पुँजीिादी अहथतक व्यिस्थाको हझल्को पहन अआपगु्छ। नयाँ हपँढीकाहरू 

मध्ये कराली रेल लाआन ओछ्याईने काम गनत जान्छ। यिुको समय भएकोले पहन रेल लाआनको रूत 

बढेकोले श्रहमकहरूको माग बढेको छ। गाईँले ऄहन महुखया बनिारीको हिरोध ह दँा ह दँ ै पहन 

करालीले गाईँका ऄरू यिुाहरूलाइ पहन रेलको हलक ओछ्याईने काम गनत लैजान्छ। यिुा 

कृषकहरू श्रहमकमा पररणत ह न्छन।् परुाना हिचारकाहरू अहदम पेसा ययाग्न चाहदँनैन।् 

पद ्मा नदीर माझी ईपन्यासमा मखु्यतः केतपुरुका माझीहरूको अहथतक ऄिस्थाको हचत्रण 

पाआन्छ। ऄहलहखतमा िहणतत नेपालको तराइ ऄञ्चलका हनिासीहरू झै ँयहाँका हनिासीहरूको पहन 

अहथतक ऄिस्था खबैु सङ्कटजनक दहेखन्छ। गररबी, ऄभाि र दःुख हयनीहरूको जीिनको 

ऄहभन्न ऄङ्ग बनेको दहेखन्छ। जीिनयापनका हनहम्त खैररनी घाटका माझीहरू बहना हखयाईने, 

माछा माने, हसकार गने तथा खेतीपाती पहन गने गछतन।्  पद ्मा नदीका माझीहरूको पेसा बाह्मास 

चार ऊतहुरू मध्ये िषात ऊतमुा रातभरर आहलस माछा पके्रर ऄहन चलानी गनुत रहकेो छ। 

ईपन्यासमा िहणतत केतपुरु गाईँका हहन्द ूतथा मसुलमान माझीहरू सबैको हनजी नौका छैन। 

कुबेर र गणेश धनन्जयको नौकामा माछा माने काम गछतन।् नोयाखालीबाट अएका होसेन हमयाँले 

केही हदन मसुलमान माझी जौहरको नौकामा काम गरे। यसप्रकार गाईँका प्रायः जसो कसै न कसैका 
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नौकामा माछा मारेर पेटपाला गछतन।् ‚पद ्मा ऄहन पद ्माका दहहरू नै हयनीहरूमध्ये ऄहधकांशको 

ईपजीहिका। कोही माछा माछतन,् कोही माझीहगरी (बहना हखयाईने काम) गछतन।् कुबेर जस्ता कोही 

पद ्माको ििमा जाल हान्द ै हहड्ँछन,् कोही कोही पद ्माको खाल िा दहहरूमा हदन कटाईँछन।् 

नौकामा बहना हखयाईने माझीहरू यात्री र मालसमान लादरे एईटा गाईँबाट ऄकशोन गाईँ पऱु् याईने 

गछतन।् यो पानीको दशे हो। िषातकालमा चारैहतर जलमग्न ह न्छ। एईटा गाईँबाट ऄकशोन गाईँ जानलाइ 

नौकाको खाँचो पछत। यानिाहन यो दशेमा एकप्रकारले छैन। केिल शीतकालदेहख र्ागनुचैतसम्म 

मातै्र नौकाको प्रयोजन ह दँैन।‛
25
  यस्तो बेला कामदाम ह दँनै। र्लतः गररब माझीहरू होसेन हमयाँ, 

शीतलबाब,ु मेजकतात (साहूका माआलो छोरो) जस्ता महाजनहरूका शरणमा परी ऊण काढेर जीिन 

धान्ने गछतन।् शीतलबाब ुर मेजकतातले झै ँशोषण नगरे पहन ऊण हतनत ऄसमतथ भएका माझीहरूलाइ 

होसेन हमयाँले मयनाद्रीप अबाद गनत लैजाने गछत। धनन्जयको नौकामा जाल हान्ने कुबेर र 

गणेशलाइ धनन्जय र शीतलबाबहुरूले खबैु ठग्ने गछतन।् ठगेको जान्दा जान्द ै पहन यी हनमखुा 

माझीहरू अँखा बन्द गरेर सहन बाध्य छन।् हकनभने हयनीहरूसँग ऄकशोन कुनै ईपाय छैन। यसैले 

कुबेर ‚अरु्लाइ गररबहरूमध्ये सबैभन्दा गररब र सानो जातहरूमध्ये ऄझ सानो ठान्दछ। 

ईनीहरूलाइ यसप्रकार िहञ्चत गने ऄहधकार सबैले प्रथा जस्तो, समाज ऄहन धमत सम्बन्धी दसिटा 

हनयमहरू जस्तो सङ्कोचहिहीन भािले  रहण गरेका छन।्‛
२६
  यी गररब माझीहरूका स्िास्नी घरमै 

बसेर बालबच् चा ह कातईने, च्याहतएका जालहरू हसलाईने तथा माछा मानत गएका स्िामीहरूको 

प्रतीिा गरेर हबताईने गछतन।् अहथतक दरुिस्थाका कारणले हयनीहरू हशिा र ईपचार जस्ता 

प्राथहमक एिम ्अधारभतू प्रयोजनबाट िहञ्चत छन।् चाडपित दइुिटा ऄनारस, एईटा कटहर, 

खसीको टाईको, गडु, हचईरा, काँचको चरुा, रातो पारी भएको साडी र माटाका खेलौना अहदमा 

सानन्द टछत। 

ढ ाँडाआ चररत मानसमा ईिरपिूी हबहारको नेपाल र बङ्गालसँग हसमाना जोहडएको पहूणतया 

हजल् ला ऄन्तगतत पने हजराहनयाको ऄहशहित तायमा, धाङड तथा हिषकन्धाका कोयेरी र 

सौतँालहरूको अहथतक ऄिस्थाबारे हचत्रण गररएको पाआन्छ।  ‚तायमाहरू जातले ताँहत ह न।् 

हतनीहरू प्रथमपल्ट यहाँ अईँदा केिल एकजनाकोमा गम्छा बनाईने भहयकसकेको एईटा ताँत 

हथयो। िततमान हबहार राज्यमा पने द्रारभाङा ऄथिा दरभङ्गा हजल् लाको बोकारा गाईँको छेईबाट 

रोजीरोटीका हनहम्त हजराहनया अएका ह न।् ‘हकसान’ िा जोतदार ह ने आच्छा पालेका रु्कन 

मन्डलले नाम मात्रको खजाना हलएर हयनीहरूलाइ बसोिास गने जहमन हदएका हथए। हयनीहरू 
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कसैलाइ कुनैहदन कपडा बनु्द ै गरेको दहेखएन, न त कुनै हदन हयनीहरूले अरु्लाइ ताँती भनेर 

स्िीकार गरे। हयनीहरू कृहषकायतप्रहत अरही छैनन।्  घर बनाईन चाहहने जहमन र एकछाक अहार 

जटुाईन पाए हयनीहरू सन्तषु्ट ह न्छन।् हयनीहरूको पेसा, रोजगार िा ऄथशोनपाजतनको मखु्य स्रोत नै 

घरेल ु कामकाज र कुिा सर्ा गने काम रहकेो छ। परुुषहरूको रोजगार ऄहनहचातत भएको बेला 

हिशेषगरी काहिकदेहख पषु महहनासम्म तायमानीहरू धान काट्ने ठाईँहतर गएर खेताला काम गने 

गछतन।्‛
27
  ढोडँाआकी अमा जस्ती पहतहीन कहतपय महहलाहरू घाँस काटेर जीहिका ईपाजतन गछतन।् 

अमाबाबदु्रारा पररययाग गररएका ढोडँाआ जस्ता बालकहरू र बौका बौिा ऄथातत ्गुँगेबाबा जस्ता 

मकू, बधीरहरू हभिा मागेर पहन जीहिका चलाईँछन।् बाबलुाल जस्ता कहतपय तायमाहरू 

साहबेहरूको ऄहर्समा चपरासी अहद काम गर जीहिका धान्ने गछतन।् ऄहशिा र ऄन्धहिश्वासको 

खाडलमा जाहकएका यी हनम्निगीय माहनसहरू पारम्पररक पेसा ययागेर ऄहघ बढ्न नचाहकेा 

दहेखन्छन।् धाङडहरूसँग हमलेर पक् का सडक बनाईने काममा जाँदा तायमा समाज नै ढोडँाआको 

हिरोधमा ईठेको छ। गाईँको महतो, नायबहरूको अदशे ऄमान्य गरी पखुातहरूले नगरेको माटो 

खन्ने काम गरेको र्लस्िरूप ढोडँाआ गाईँघरबाट ईहठबास लाग्न ुमात्र परेको छैन। महतो, नायब, 

छहडदार र सामयेुर अहदको झालझेलद्रारा पयनी समेत पररययाग गनुत परेको छ। 

‚सौतँाल परगनाबाट हजराहनयामा अएर बसोिास गने धाङडहरूका सन्तान सर्ा सगु्घर र 

पररश्रमी दहेखन्छन।् ऄहधकांश धाङडहरू नै साहबेहरूको घरमा मालीको काम गछतन।् माली काम 

गनत मन नपराईनेहरू बयरको डाला काट्ने, मह काढ्ने, कृहषकायत तथा सडक बनाईने काम गछतन।् 

ईनीहरू हठक समयमा खजाना हतछतन।् बङ्गाली िहकल हरगोपालबाबलेू कचहरीको हनलामी प्राप्त 

बाँझो जहमन धाङडहरूमा हितरण गरेका हथए ययो ऄहहले ईब्जाउ बनेको छ।‛
28

 

हिषकन्धा ‘जहमन र जातको’ राज्य भएकोले यहाँका कोयेरी, सौतँाल तथा राजपतुहरूको 

अहथतक स्रोत कृहषकायत दहेखन्छ।  धान, मकै, कोदो बाहके तमाख ुअहद ईयपादन गरेर जीिनयापन 

गने कृषकहरूको समाजमा बाबसूाहबे र ईनको छोरो ऄनोखीबाब,ू लाडलीबाब ू तथा हगधर 

मन्डलहरू जस्ता दषु्ट प्रिहृिका व्यहक्तहरू सदिै जहमन हड्पने मौकामा रहन्छन।् हगधर मन्डल 

मोसम्मतकी छोरी साहगयालाइ चमुौना गरेर ईनीहरूको जहमन हात पाने दाईमा रहकेो देहखन्छ। यता 

बाबसूाहबेको गाँधीिादी छोरो हडहस्रकबोडतको भाआसचेयरम्यान बनेपहछ हाहकम, ऄड्डा, 

ऄदालत, िहकल सबैलाइ मटु्ठीमा राखेर ऄञ्चलको ईब्जाउ जहमन, कोयेरीहरूको चरनभहूम हडप्द ै

                                                           
27 ढोँडाइ चरयत भानस, ऩ.ृ ४  
28 ऩूिाित,् ऩ.ृ ६  
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जान्छ। सन ् १९३४ मा गएको भयानक भूँआचालोको त्राण सामारी पहन महायमाका चेलाहरूको 

ररपोटतको अधारमा बाबसूाहबे र हगधर मन्डलहरू जस्ता शोषकले थाप्छन।् गाँधीका हशष्यहरू 

गाईँमा पसेर सीधासोझा गाईँलेहरूलाइ स्िराज र ऄसहयोग अन्दोलनको  सपना देखाईँद ैचन्दा, 

चामल, कुखरुा, बािा सङ्रह गद ै पेट पालन गछतन।् ऄतः प्रस्ततु ईपन्यासमा हिहटस भारतको  

ऄभेक, ऄनकन्टार ऄञ्चलहरूमा खहटखाने हनम्निगीय दररर माहनसहरूको अहथतक ऄिस्था र  

सामन्तीहरूले गने गरेको अहथतक शोषणको ईद ्घाटन भएको दहेखन्छ।      

हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा मतस्यजीिी मालो तथा मसुलमान कृषकहरूको 

अहथतक अधार एिम ् ऄिस्था हचत्रण गररएको दहेखन्छ। गोकणतघाट ऄन्तगतत हततासपाररका 

मालोहरूको प्रमखु पेसा माछा मानुत हो। मालोहरूको शैशिकाल नौका हखयाईन ु र जाल हान्न ु 

हसक्द ैहबयछ ऄहन हकशोरािस्थामा पगेुपहछ हततास ह दँ ैमेघना, मोहना, पद ्मा अहदका खाल (दह) 

र सङ्गमहतर माछा मानत जान्छन।् यसप्रकार मालो परुुष जलारीहरू माछा माछतन ्भने मालो नारीहरू 

जाल बनु्ने सतुा (धागो) काढेर पररिार हनिातह कायतमा सहायता गछतन।् ऄनन्तकी अमालाइ पहन 

सबुलकी हिधिा िासन्तीले सतुा काढ्न हसकाएर अमाछोराको ज्यान पाल्न सहायता गछे। 

ईपन्यासको अरम्भमै हततासबाट तेह् माआला टाढामा रहकेो हिजय नदीका मालोहरूसँग हततासका 

मालोहरूको अहथतक ऄिस्थाको तुलना गरी हततासको ऄिस्था केही राम्रो देखाआएको छ। हततास 

सबै हदशाबाट ऄकृपण छ। प्रायः सबैकामा अ-अफ्ना नौका छन।् सबुल, हतलकचाँद जस्ता 

अफ्नो नौका नह नेहरू ऄकातको नौकामा हहड्ँछन।् शोषणमा रमेका महाजनहरू हततासमा पहन छन।् 

तर पररश्रम गनतसक्नेहरूलाइ दःुख छैन। प्राकृहतक अपद ्हिपदक्ो ऄहघ भने कसैको केही चल्दनै। 

कालोिरणकी अमाको नौकामा मजदरुी खट्न जाँदा सबुलको मयृय ु ह न्छ। ईसका ऄभािरस्त 

माताहपता, पयनी िासन्ती र सास-ुससरुाको जीिन हबल् लीबाठ ह न्छ। डकैतको हातमा पैसा र पयनी 

परेकोले बह लाएको हकशोरको बाबअुमाको पहन दगुतहत ह न्छ। ती बढेुसकालमा हततासमा जाल 

हानेर जीिन धान्न बाध्य बन्छन।् कहहल्यै नसकेुको हततास नदी सकेुपहछ हततासपाररका 

मालोहरूको समाज र संसारमा हिनाश र अहथतक सङ्कट अआपछत। ईनीहरू गाईँ छोडेर ऄन्यत्र 

जान बाध्य ह न्छन।् हतनीहरूमध्ये कोही धान काट्ने ऄञ्चलहतर खेताला काम गनत, कोही सहरमा 

हसमेन्ट, चामल अहदका बस्ता बोक्न बाध्य ह न्छन।् ििृािस्था, ऄभाि, रोग, भोकले धेरैको जीिन 

समाप्त ह न्छ। अआमाइ, केटाकेटीहरू भीख माग्न बाध्य ह न्छन।् गाईँ छाडेर नजाने िासन्ती जस्ता धेरै 

मालोहरू पहन भोकमरीले मरे। हततासको चरनभहूमहरू कृषक, जहमन्दारहरूको हातमा ह ने भएकोले 

मालोहरूले खेती गनै पाएनन।्  
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हततासकै काहदर जस्ता मसुलमान माझीहरू कृहषकायत गछतन।् अल,ु र्सी अहद र्लाएर 

नौकामा हाली हबक्री गनत लैजान्छन ् तापहन मागन सरकार, कमल सरकार, रहशद मोडल जस्ता 

जहमन्दारहरूले शोषण चलाएको दहेखन्छ। 

हततासपाररका मालोहरूमध्ये ईजाहननगर मौजा ऄन्तगतत पने शकुदिेपरुका मालोहरू केही 

समिृ छन।् ईनीहरू नदीमा माछा माने कामसँगै कृहषकायत पहन गछतन।् भैरिघाट नरानपरुका 

मालोहरू पहन हनकै समिृ दहेखन्छन।् भैरि ठुलो बन्दरगाह हो। यहाँबाट माछा चलान गनत सहुिधा 

भएकोले ईनीहरूको अ-अफ्ना ठुल्ठुला पोखरीहरूमा पोना माछा पालन गछतन ्ऄहन जालहारीहरू 

हझकाएर माछा चलान गछतन।् हततास सकेुर गएपहछ पारम्पररक पेसा धारण गरेर जीहिका चलाईने 

मालो समाज पतनको खाल्डोमा जाहकन पगु्छ। 

हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका 

हनिासीहरूको अहथतक ऄिस्थाको हिशे्लषणायमक ऄध्ययनबाट के थाहा लाग्छ भने प्रायः सबैको 

अय स्रोत परम्परागत रहकेो दहेखन्छ। एक दइु सरकारी नोकरी गछतन।् कोही कोही काम र मामको 

खोजीमा अफ्नो गाईँठाईँ छाडेर परदहेशएका पहन छन।् सहर तर्त  लागेका छन ्ऄहन दःुख पाएका 

दहेखन्छन।् खेतीपाती, खेताला, ऄहधयार, माझी, जालहारी बनेर जीहिका धारण गने खैररनीघाट, 

हलेम्ब,ु तराइ, हाँसलुी बाँक हस्थत कहारगाईँ, पद ्मा तीरिती गाईँ, हजराहनयाको तायमाटोल,  

धाँगडटोल र हिषकन्धा एिम ्हततास तटिती गोकणतघाट िररपररका गाईँका हनिासीहरू अहथतक 

सङ्कटमाहथ छलकपट, शोषण अहदको हसकार बनेका दहेखन्छन।् यगुौ ँ शोषणको चपेटमा परे 

तापहन  गररबीकै कारण पहन शोसकहरूको कठपतुली बनेर जीिन धान्न बाध्य बनेका दहेखन्छन।् 

शोषणको हिरोध िा शोषणबाट महुक्तको कुनै ईपाय, अशा दहेखँदनै। तथाहप खैररनीघाट, 

महुकत पहलया, हबरहीनपरु बररया, हिष्कन्धाका केही कृषक, ऄहधयारहरू तथा यिुकहरूले सामान्य 

हिरोध गरेको देहखन्छ। पद ्मा र हततासका मयस्यजीिीहरूले भने शोषणलाइ अफ्नो दभुातग्य ठानेर 

चपुचाप रहकेो दहेखन्छ। पद ्मा र हततासका माझीहरू अहथतक कहठनताका कारण अफ्नो भहूमबाट 

हिस्थाहपत बनेर दःुख भोग्न ु परेको दहेखन्छ। नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासमा िहणतत 

ऄञ्चलको अहथतक ऄिस्थाको हिशे्लषणायमक ऄध्ययनबाट के थाहा गनत सहकन्छ भने बङ्गला 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा हिहशष्ट पेशाधारी जनजाहतलाइ मखु्य ईपजीव्य बनाएर ईपन्यास रचना 

गररएको पाआन्छ। हााँसलुी बााँकेर ईपकथाका कहारहरूको प्रमखु पेसा नै डोली बोक्न ु हो। ढोली 

बोक्नकै लाहग ऄङ्रेजहरूले ईनीहरूलाइ हाँसलुी बाँकमा हझकाएको ह न्छ। ययहाँ ल्याआएपहछ 

ईनीहरू नील खेती, माली, चौकीदारी अहद पेसा पहन ऄप्नाईँछन।् ढ ाँडाआ चररत मानसका 
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तायमाहरूको मखु्य पेसा ताँत बनु्न ु भए तापहन दरभङ्गा हजल्लाबाट हिस्थाहपत भएर हजराहनया 

अआपगेुपहछ कुिा खन्ने, घरायसी काम गने, घाँस काटेर, हसमलको भिुा भेला पारेर, चपरासी, 

ड्राआिर बनेर जीहिका धान्ने  गरेका दहेखन्छ। कृहषकायत गनत नचाहने तायमाहरूका अआमाइहरू भने 

धान काट्ने खेताला बनेका पहन देहखन्छ। धाँगड, सौतँाल र कोयेरीहरू भने कृहषकायत गने 

जनजाहतका रूपमा दहेखन्छन।् पद ्मा नदीर माझी एिम ् हततास एकहट नदीर नाममा ईपहस्थत 

माहनसहरू भने  मालो सम्प्रदायका मययस्यजीिी माझीहरू ह न।् यसप्रकार अहथतक दृहष्टकोण िा 

पेसा अधाररत जनजीिनलाइ ईपजीव्य बनाआ मानि जीिनको बाँच्ने ईपक्रमलाइ प्रस्ततु गने 

हदशामा बङ्गला ईपन्यास धेरै नै सर्ल मान्न सहकन्छ। 

 

५. ६ नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासमा  मनोहर्ज्ञान 

५.६.१. मनोहर्ज्ञान   

 

मानहसक हक्रया-प्रहतहक्रया ऄथिा मनोदशाको ऄध्ययन गने हिज्ञानलाइ मनोहिज्ञान भहनन्छ। 

मनोहिज्ञानलाइ सामान्य र ऄसामान्य गरी दइु थरीमा बाँहडएको छ। साहहययमा हिशेषतः पात्र-

पात्राका ऄसामान्य मनोहिज्ञानको ऄध्ययन गररन्छ। व्यहक्त िा ईपन्यासका पात्रहरूको मनोदशाको 

गहन ऄध्ययनलाइ मनोहिशे्लषण भहनएको छ। फ्रायड, यङ्ुग, ह्याबलक एहलस, एडलर अहदले 

यस ज्ञानको हिकास गरेका छन।्  

हसग्मन्ड फ्रायड ऄनसुार मानि मनको तीन ऄिस्था छन-् चेतन, ऄिचेतन र ऄधतचेतन। हयनै 

तीन ऄिस्था िा तहमा अलोहडत यौन एिम ् यौनेतर सपु्त आच्छा र प्रचेष्टाहरूलाइ केलाईने 

अधहुनक हिज्ञानका रूपमा मनोहिज्ञान प्रहसि छ। मानिजीिन िा व्यहक्तयिको बाह्यान्तररक 

दइुिटा स्िरूप देहखन्छन।्  समाज, संस्कृहत, संस्कार, परम्परा, धमत र नैहतक मलू्यहरूले िेहष्ठत बाह्य 

स्िरूप र हनतान्त िैयहक्तक आच्छा, ऄहभलाषा र स्िाभाहिक िहृिहरू ऄन्तहनतहहत अन्तररक 

स्िरूपमाझ भआरहने द्रन्द्र र प्रहतर्लनको ईद ्घाटन गनत मनोहिज्ञानको ठुलो भहूमका रहकेो माहनन्छ। 

ईपन्यास मानिजीिनको व्याख्या, प्रहतच्छाया भएकोले यसमा प्रययि िा परोि रूपमा पात्रको 

व्यहक्तयिमाझको द्रन्द्र र मानहसक जीिन ईद ्घाटन भआरहकेो ह न्छ।  

गद्याख्यानकै एईटा धाराका रूपमा हिकहसत अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा सामाहजक, 

अहथतक, राजनीहतक, धाहमतक, लैङ्हगक भेदभािका हसकार बनेका ऄञ्चलिासीहरूको 
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सङ्घषतपणूत जीिनधारालाइ ईद ्घाटन गने मलू ध्येय रहकेो भए तापहन अञ्चहलक 

ईपन्यासकारहरूले कथािस्तकुो केन्रमा रहरे घटनािली तथा जीिनप्रिाहलाइ प्रभाहित तलु्याईने 

कहतपय पात्रहरूका ऄन्तजतगतमा हचयाईने आच्छा पररययाग नगरेका पररलहित ह दँछ। हिशेषगरी 

सामाहजक, अहथतक, धाहमतक, सांस्कृहतक अस्था, प्रथा, अचरण, कठोरता र भेदभािले 

ऄपमाहनत, हििबु्ध र कुहण्ठत पात्रहरूको ऄन्तद्रतन्द्र र हक्रयाकलापमा यौन तथा यौनेतर 

ऄस्िाभाहिक अचरणहरू पारख गररएको पाआन्छ। पात्रहरू मानहसक जगतमा लकेुका 

मनोिैज्ञाहनक कारणहरूप्रहत सङ्केत गरेका देहखन्छन।् ऄतः यस ऄध्यायमा मनोिैज्ञाहनक पिहतका 

दृहष्टले नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूको स्िरूप ऄध्ययन गररएको छ। 

 

५.६.२ मनोरै्ज्ञाहनक प्रर्ृहिका दृहिले नेपाली आञ्चहलक उपन्यासको 

स्र्रूप 

खैररनी घाट ईपन्यासका नायक भके्तको ऄन्तमतनमा माझी बोलीलाइ ‘पाखे बोली’ भन्ने 

गररएको चोटरस्त भाि हथयो यसैले उ ऄपररहचत ऄघाहड अरु्लाइ ‘नेपाली दाजु’का रूपमा 

प्रस्ततु गथ्यशोन।
२९
  कलकिामा गोरखाली ऄथिा अधा गोखातली र अधा हहन्दसु्थानी केटीहरूले 

धोका हदएको कारण माझी ह नपुरेकोले हो भन्ने हीनताबोधले पीहडत भके्त अरु् हमजारको छोरो 

भएको ऄहकंारले गाईँमा अफ्नो शासन, धाक र दबाि बनाआराख्न चाहन्छ। यसैले महहबलेले 

दहमनी हबह ेगरेकोमा पानी नचल्ने घोषणा गछत। कलकिा बस्दा ऄनेकौ ँकेटीहरूसँग प्रेममा रँ्सेको 

तथा अफ्नै कान्छी अमाको शारीररक लािण्यप्रहत लोलपु भके्तमा दहमत यौनेच्छा रहकेो स्पष्ट 

ह न्छ। कुशेश्वरथानको महन्दरमा जात्रा लागेको बेला हमलेर रक्सी धोकी पाहिन कान्छीलाइ बारीमा 

जबजतस्ती गनुत ईसको ‘दहमत यौनेच्छा’ र ‘हीनताबोध’ को लिण हो। 

हलेम्ब ु मेरी गाईाँ ईपन्यासकी पम्र्ीले छोराबहुारीको यौनक्रीडा लकुीलकुी हनेे गरेको 

कृययबाट उ ऄतपृ्त कामिासनाद्रारा पीहडत रहकेो बहुझन्छ। यौिनािस्था दरबारमा हबताएको तथा 

बढूा लामासँग हबह े गरेकी पम्र्ीहभत्र दहमत यौनेच्छा भसुको अगो झै ँ बसेको छ। ‘ईसले बढू  

प आबाट कहहल्यै अफ्न  वासना तहृप्त पाआन। ऄब छ राक  जवानीमा अफ्न  ऄपणूव चाहना 

प्रहतहबहम्बत भएक  दखे्न चाहन्थी। उ बहुारीहसत सधै ाँ काम तहृप्त गनव सल्लाह हदन्थी र छ रा 

बहुारीलाइ सतु्न पिाएर हनकै रातसम्म कान थापेर बहसरहन्थी सतेु हक सतेुनन ्भनेर। कहहले केही 

                                                           
२९

 िैरयनी घाट, ऩ.ृ ६५ 
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चालचलु सहुन्दनथी। त्यस्त  बेला उ छ रा बहुारीदेहख ररसले ममुुवररन लाग्थी। छ र लाइ तरुनी 

बहुारीलाइ ऄाँि्याईन नसक्ने नालायक िान्थी। गाईाँघरमा यौनसम्बन्धी कुरामा उ खबू हदल हदएर 

सनु्थी। रूकी र मलाइ ईत्तेजना हदने कुरा पहन गथी। हबह ेभनेक  गाइलाइ सााँढे, बाख्रालाइ ब का 

लागेन भने ईसक  जहुन कुहरे झछव। म दधू हपईन लागेक  बेला उ महतर ट्वाल्ल अाँखा लाएर हनेव 

लाग्थी। मानौ ाँ उ मलाइ हनल्न चाहन्थी। एकच हट मलाइ एकलै पाएर ईसले तानमा काम गनव छाडेर 

च टामा लगी र मलाइ नाङ्ग  पारी र कुतकुती लाएर ईत्तेजना हदन लागी। अफ्न  मैल  गह्नाईने 

ओछ्यानमा सतुाइ। ईसक  बल र म ट  शरीरक  लाहग म खेलौना मातै्र साहबत भएाँ’ 
30
  भन्ने 

कथकेको बयानबाट पम्र्ीको दहमत यौनेच्छाले पररपहूतत चाहकेो बोध ह न्छ। 

  ऄहलहखत  ईपन्यासको ऄङ्गरुमान, हजम्दार, भीमप्रसाद िाग्ले र शरदकु्मार नामक 

तीनिटा पात्र हभत्र पहन मनोिैज्ञाहनक प्रभाि पररलहित ह न्छ। हबरहहनपरु बरेिामा ईयखनन ्कायतमा 

अएको टोलीका प्रमखु ऄङ्गरुमान ऄतपृ्त कामिासनाले रहसत रहकेो बहुझन्छ। ‘सारा समय एईटा 

चलाख र लगभग कु्रर हकहसमक , अफुभन्दा िुल क  तलवुा गालैले समु्समु्याईने ऄहन सानाबाट 

तलवुा समु्समु्याईन ख ज्ने ऄङ्गरुमान हजम्दारकी प्रशस्त हााँस्ने, लकेुर हबाँडी खाने ईत्तेजक 

छातीयिु तीसवषे भहतजी साहवत्रीलाइ दखेेर हनरसताक  प्रहतमहूतव दहेखने ऄङ्गरुमानले 

काव्यात्मक भावभङ्हगमा धारण गनुव’
31
 मा ईसको दहमत िा ऄतपृ्त कामिासनाले हिस्र्ोट ह न 

चाहकेो बोध ह न्छ। ईसको यौनेच्छा दहमत ह नमुा ईसकी स्िास्नीको दबु्लो पातलो शरीर दायी 

रहकेो ह नसक्छ।   

हबरहहनपरु बरेिामा एकित्र शोषण चलाएर बस्ने हजम्दार परपीडक रहन्थले रस्त छ। 

बेलाबखत मनोरञ्जनका हनहम्त गररब गाईँलेका नानीहरूका शरीरमा गडु दहलहदएर हदईँसोको 

चकशोन घाम भआूमँा कहमलाले टोकुन ् भनी सतुाआहदने तथा कहमला हजईमा चढेर चाट्न थालेपहछ 

नानीहरू छटपटाईँद ैरोएका हनेे;  राहतह दँो घरका बालबच् चा र औरतहरूले हदसाका हनहम्त प्रयोग 

गने कोपरामा अफ्नै कामदार नथनुीलाइ भात खिुाईने; धान ऊण हलन अईने प्रययेक ऄसामीलाइ 

कुनै न कुनै िचनद्रारा अहत बनाएर पठाईने हजम्दार परपीडक रहन्थद्रारा रस्त छ। तीस िषत 

महुन्तरका अआमाइहरूसँग दशगजामा ईहभएर ‘बोडतर लाआन ठट्टा’ गने ऄहन ऄहलकहत यताईहत 

ह नसाथ ठट्टाको पेटीकोट दखेाईन खोज्ने हजम्दार दहमत यौनेच्छाले पहन  पीहडत रहकेो देहखन्छ। 

                                                           
३०
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ईसले अफ्नै लठैत जोखकुी छोरीलाइ ऄपहरण गरेर बलायकार गरेको घटनाबाट ईसहभत्रको दहमत 

यौनेच्छा हिस्र्ोट भएको स्पष्ट छ। 

ईमेरले धेरै बन्दकु हहकातएको तथा चाईरीहरूको झाङमा हबलाएको ऄनहुारधारी भीमप्रसाद 

िाग्लमेा पहन दहमत यौनेच्छा रहकेो बहुझन्छ। िाग्ले पैसा खचत गने र हाँस्न े स्िभािमा कृपण छ।  

अरँै्हसत बोल्ने िा बबतराईने बानी पहन रहकेो िाग्ले चाररहत्रक त्रहुटयकु्त दहेखन्छ। हशिगलुामकी 

कान्छी स्िास्नी पिततीयाको र्ाटेको लगुाहरूबाट दखेापने शरीरका ऄङ्गहरू हनयालेर हनेे गदात गदै 

हशिगलुाम नभएको लाभ ईठाएर ईपभोगपरट्ट लागेको दखे्दा उ दहमत यौनेच्छाको पररपहूततमा 

ऄरसर भएको प्रतीत ह न्छ। 

ईयखनन ् टोलीको सबभन्दा सोझो र भािकु प्रकृहतको शरदकु्मार कुनै गहहरो अघातले 

पीहडत रहकेो कुरा ईसले भोग्ने गरेको एकाकी र ईसले झाने गरेको अँसबुाट ऄनमुान गनत सहकन्छ। 

ऊहषरामले सोधेको प्रश्नमा ईसले काठमाडौमा पहन अरु्लाइ एक्लो पारेको कुरा व्यक्त गछत। 

ईयखनन ् का समय प्राप्त मान्छेको खोपडी हरेेर पहन हनकै भािकु बनी ईसले ऊहषरामलाइ भनेको 

हथयो हाम्रा साथीहरू यहाँबाट र्कुत ञ्जेलमा हामी यहाँ साहटआसकेका ह नेछौ,ँ नहचहनने गरी। ईसको 

यस बयानले उहभत्र ऄसामान्य व्यहक्तयि चरमािस्थाहतर जान थालेको बहुझन्छ। पानी नपरेको 

बखत प्रायः ईसलाइ नदीमा घाँटीसम्म डुबेर बहसरहकेो भेहटन्थ्यो। बरेिामा महामारी रै्हलएको 

बेला हबरामीबाट हनको भएको शरदले् भयभीत ऄन्य साथीहरूहसत ‘र ग पहन हाम्र  पहछ पहछ नदी 

तरेर अय  भने’ भन्द ैठट्टा गरेको हथयो। ठटै्टमा भनेको भए तापहन गम्भीरताकासाथ ‘र ग भनेर मैले 

मतृ्यलुाइ भनेक  हुाँ’ भनी साथीहरूलाइ बताईने शरदले्  काठमाडौ र्कत ने समय ह दँा ह दँ ैदोहरन्तल 

पोखरामा अफ्नो ज्यान हदयो। मानहसक पीडा र एकाकीको ईन्मादले शरदल्ाइ हबस्तारै ऄसामान्य 

ऄिस्थातर्त  धकेलेर ईसको आहलीला समाप्त भएको छ। 

यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासको भरनाथ दहमत यौनेच्छा र परपीडक रहन्थले रस्त छ।  

बाल्यािस्थादहेख नै पढ्नलेख्नमा राम्रो भएकोले कृष्णाते्रलाइ अफ्ना बाजे हिपलुनाथ र भाखी 

गरुुले माया र मान हदएको दखेी भरनाथको ऄचेतन मनमा कृष्णाते्रप्रहत इष्यात, हहसंा र घणृा बढेको 

तथा ठुला भआसक्दा ययसल े प्रबल रूप धारण गरेको दहेखन्छ। घरमा पयनी ह दँाह दँ ै पहन हिधिा 

पािततीप्रहतको ईसको लोभ र दृहष्टभङ्गीले दहमत यौनेच्छालाइ दशातएको बोध ह न्छ। 

बाल्यकालदहेख नै ईसहभत्र ऄङ्कुररत इष्यात, प्रहतस्पधात र ऄपराजेय रहने ऄह् म (आगो) भाि ऄसरु्ी 

साह को अक्रमणबाट पराहजत भएपहछ ऄझ कुहण्ठत र कु्रि ह नपगु्छ। उमाहथ अक्रमण भएको रात 

ऄसरु्ीले गौरीलाइ पहन हातपात गरेको शङ्काले पीहडत भरनाथले पयनीलाइ ईपेिा गनत सौता 

हाहलहदन्छ।   
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५.६.३ मनोरै्ज्ञाहनक प्रर्ृहिका दृहिले बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासको 

स्र्रूप 

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ईपन्यासमा रचनाकारले बनिारी, कराली, कालोशहश र पाखीको 

मानहसक ऄिस्था हिशे्लषण गने प्रययन गरेका छन।् यस ईपन्यासको नायक बनिारी बेहारा 

कहारपाडाको मातब्बर (महुखया) हो। बहलष्ठ दहे र ररसको अिेगमा हहसं्रक ह नसक्ने बनिारी 

पखुातबाट चहलअएको प्रथा, रीहतहथहत र परम्पराको रिाथत गाईँसमाजको  रेखदेख गद ैअएकोले 

शे्रष्ठताको ऄह् मले रस्त रहकेो बहुझन्छ। बाँसिादी जङ्गलमा अगो सल्काएर कतातबाबाको िाहन 

मारेको पापको दण्डस्िरूप करालीलाइ अगोमा फ्याँक्न लडाआ ँगदात  बढेुसकालतर्त  लम्कँद ैगरेको 

बनिारी हारेकोले ईसको ऄह् ममा चोट लाग्दछ। यसप्रकार बनिारी हहसं्रक ह नमुा ईसको ऄह् ममा 

करालीले घररघरर गरेको अक्रमण दायी दहेखन्छ। करालीले कतातबाबाको िाहन मानुतको साथै 

चन्ननपरु रेलकारखानमा गाईँको केटाहरूलाइ समेत हलएर काम गनत जान्छ। नयानकी पयनी 

भगाआहदएकीले नयानकी अमाको गाली र सरापको भागीदार समेत ह नपुरेको छ।  ऄकातहतर 

नयानकी अमासँग पहन ईमेरमा बनिारीले शारीररक सम्बन्ध बनाएको नाताले पहन करालीप्रहत 

कुहण्ठत भएको बहुझन्छ। बहलष्ठ, हहसं्रक  र कहारपाडाको हतातकतात िा हजम्दार भएको बनिारीको 

ऄह् मबोधसँगै छद ्मरूपमा ऄतपृ्त कामिासना रहकेो कुरा ईसले कालोशहश, नयानकी अमा, 

गोपालीबाला र सिुासी अहदसँग ईसको शारीररक संसगतबाट पहन स्पष्ट ह न्छ। यिुा ऄिस्थाबाटै 

कालोशहशसँग प्रेम भए तापहन बनिारीले कालोशहशसँग घरबार गरेन। हनरीह गोपालीबालासँग 

हबह ेगरे तापहन कालोशहशप्रहतको ईसको मोह कम भएको दहेखन्न। कालोशहशको करकापमा परेर 

शारीररक संसगतका हनहम्त पहछ पहन हट्दनै। ििृािस्थाहतर ढल्कँद ैगदात कालोशहशको छाया परेकी 

सिुासीसँग हबह े गदतछ। यसप्रकार कालोशहशकै कारण ईसको ऄतपृ्त कामिासना शमन नभएको 

दहेखन्छ। सिुासीलाइ करालीले लहगहदएपहछ ईसको सम्पणूत ऄह् म परास्त ह नपगु्छ। उ हिभ्रममा 

पछत। बाँसघारीबाट हनयय खट्खट् अिाज नदीतर्त  गएको सनु्नथाल्छ। बाँसिादी गाईँ हिनाश 

भएको, सम्पणूत बाँस, रूखपात नष्ट भएको हदिा सपना दखे्नथाल्छ। सपनामा कालोशहश र 

गोपालीबाला मध्ये कोही एकजना ईसलाइ हलन अएको, गोपाली र कालोशहश हसमलको रूखमा 

बसेर गनुगनु बात मारररहकेो पहन दखे्छ। पागल नामक कहार र नसबुालाले ईसको ससुार गरे तापहन 

जीिनबाट मानहसक रूपले हशहथल भएको बनिारीले मयृय ुिरण गदतछ। ऄह् मको पराजय नै ईसको 

मयृयकुो मलू कारण ह नसक्ने सम्भािना स्पष्ट ह न्छ।  
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 यस ईपन्यासको सहनायक र बनिारीको प्रहतद्रन्द्रीका रूपमा दखेापरेको करालीमा पहन 

मानहसक जहटलता पररलहित ह दँछ। बाल्यािस्थामा नै अफ्नी अमाले छाडेर गएपहछ ऄनाथ 

बनेको करालीले चौधरुीहरूको घरमा काम गदात ऄपमान र चोरीको अरोप खप्न परेको हथयो । 

यस्ता दःुखपणूत स्महृत हलएर ह हकत एको ह नाले ईसको मनमा कहारहरूले अजन्म तथाकहथत 

ईच् चिणत र जहमन्दारहरूको शासन र शोषण खप्न ु पने बाध्यताका हिरुि प्रहतिाद जहन्मएको 

दहेखन्छ। हजम्दार र गाईँलेको प्रहतिादलाइ चनुौती हदँद ैईसले अरु्सँग ऄन्यान्य यिुाह़रूलाइ पहन 

अहदम पेसा ययागरे पुजँीिादी व्यिस्था ऄन्तगतत पने रेल श्रहमकका रूपमा काम गनत लैजान्छ। 

गाईँलेहरूलाइ कतातठाकुरको सट्टा मेरो पजूा गर भन्दछ। िह्मदयैय बस्ने हसमल रूखमा चढ्छ। 

पहहलो पयनीलाइ छाडेर नयानकी पयनी पाखी ऄहन बनिारीकी कान्छी स्िास्नी सिुासीलाइ हबह े

गछत। बह हििाह गनुतको पहछ अमाले छाडेर गएको कारण ईसको मनमा अआमाइहरूप्रहत ईहप्जएको 

बदल्ाको भाि ह न सम्भि छ।  

अफ्नो शारीररक मादकता र कामना नै कालोशहशको मानहसक जीिनमा प्रपञ्च बनेको 

दहेखन्छ। यौिनािस्थादहेख नै बनिारीसँग प्रेम गने कालोशहशको दहमत कामिासनाको हनहम्त 

अहथतक दरुिस्था र ईसको पहत परमको व्यहभचाररता कारक तत्त्ि बनेको देहखन्छ। उ अफ्नो 

पहतसँग प्रहतशोध हलन तथा कामिासनाको पररपहूतत गनतका हनहम्त जोसकैुसँग जतासकैु ढल्कने नारी 

हो। मनोहिशे्लषणको भाषामा यसलाइ परपीडक रहन्थ भहनन्छ। अरु्हभत्रको कामिासना, प्रहतशोध 

र पहतको व्यहभचारको प्रहतर्ल स्िरूप कोपाआ नदीको दहमा ईसको जीिनलीला समाप्त भएको 

दहेखन्छ।  

कहारपाडामा स्िणतसनु्दरी माहनएकी पाखी हेपँो नयानकी पयनी भए तापहन दहमत यौनेच्छा 

पररपहूततका  हनहम्त करालीसँग हबह ेगदतछे। करालीप्रहत ईसको ऄगाध प्रेम, असहक्त र हिश्वास रहेको 

बहुझन्छ। कराली सिुासीसँग सल्केको थाहा पाएपहछ करालीसँग झगडा गरी अयमाघाती बन्छे। 

अयमाघाती ह नमुा ईसको ऄह् ममा लागेको अघात नै मखु्य कारक तत्त्ि रहकेो छ। पद ्मा नदीर 

माझी ईपन्यासको मलू पात्र कुबेर, नाहयका कहपला र गौण पात्र रासमुा पहन मनोिैज्ञाहनक समस्या 

पररलहित ह न्छ। कुबेर दहमत कामिासना र ऄसत ्चररत्रले पीहडत दहेखन्छ। पयनी माला खोरन्डो 

भएकी तथा साली कहपलाको कामकु हािभािको मोहपाशमा परेर ईसको दहमत कामिासनाले 

पररपहूतत खोजेको दहेखन्छ। अफ्नो घरमा िास बसेका होसेन हमयाँको खल्तीबाट झरेको पैसा 

लकुाएको दखे्दा ईसहभत्र चोरिहृि ससुपु्त ऄिस्थामा रहकेो बोध ह न्छ। अफ्नो पहत ह दँा ह दँ ैपहन 

भेनासँग लहहसन ु र भेनासँग पोआला जान ु कहपलामा रहकेो दहमत कामिासनाको प्रहतर्ल हो।  
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होसेन हमयाँले बसाएको मयनाद्रीपमा अफ्नो पररिार गमुाएर र्केको रासमुा पहन मानहसक 

हिकारजन्य अचरण दखे्न पाआन्छ। गोपीलाइ प्राप्त गनत मररहिे गने रासकुो ऄचेतनमा दहमत 

कामिासना रहकेो बहुझन्छ। गोपीलाइ नपाएकोले ईसको ऄह् मको प्रताहडत बनेको छ। ईसले 

अफ्नो प्रताहडत ऄह् मको पररपहूतत गनत प्रीतम माझीको घरबाट चोरेको धनको ररिो घैटँो कुबेरको 

घरमा राखेर पहुलस बोलाएको छ। कुबेरकी छोरी गोपी ईसलाइ नहदएकोमा प्रहतशोध हलन चाहकेो 

स्पष्ट छ। 

ढ ाँडाआ चररत मानस  ईपन्यासमा नायकको रूपमा देहखने ढोडँाआको चररत्रमा मनोिैज्ञाहनक 

प्रभाि पररलहित ह दँछ। शैशिास्थामा हपता गमुाएको ढोडँाआलाइ यौिनािस्थामै हिधिा बनेकी 

ईसकी अमा बधुनीले पहन बाबलुाल चपरासीसँग हबह ेगनतका हनहम्त ईसलाइ गुँगे बाबा नामक 

हभखारीलाइ सहुम्पहदन्छे। बधुनीको मातयृि भाि प्रबल ह दँाह दँ ै पहन ढोडँाआलाइ नस्िीकाने 

बाबलुालको हढपी ऄहघ परास्त बन्छ। बाबलुालसँग हबह े गरेपहछ दहुखयाकी अमा भआसकेकी 

बधुनीको मनमा ढोडँाआप्रहतको िायसल्य कम भएको दहेखँदनै। बाबलुाल नभएको मौका पारेर घरमा 

बोलाआ ढोडँाआलाइ खानपान गराईँछे। तर बाबलुालको ररस र त्रास झेलेकोले ढोडँाआमा बाबलुाल र 

अमा बधुनीप्रहत कुण्ठा जहन्मएको कुरो ईसले अमालाइ हतरस्कार गरेकोबाट बझु्न सहकन्छ। 

अफ्नी अमा छेईबाट जाँदछेै भने पहन ईसले नदखेेको जस्तो गनुत र अमासँग कुनै सरोकार राख्न 

नचाहकेो दहेखन्छ। यसप्रकार ययाज्य र हतरस्कृत ह नपुरेको  हीनभािले व्यहथत हकशोर ढोडँाआको 

मनमा समाजप्रहत नै हिरोह ईयपन्न गररहदएको दहेखन्छ। हीनभािनाबाट रहसत ढोडँाआ अरु्लाइ 

शे्रष्ठ साहबत गनत बधुनीले ल्याआहदएकी हपठा र बाबलुाल चपरासीलाइ भनसनु गनत लगाएर ढोडँाआका 

हनहम्त कुनै काम खोहजहदने प्रस्ताि सोझै नकारेर भोहलपल्टै धाङडहरूसँग ‘पाक् की’मा काम गनत 

हहडेँको छ। बाल्यािस्थादेहख नै ययाज्य र हतरस्कृत ह नपुरेको भािले व्यहथत हकशोर ढोडँाआको 

ऄह् ममा चोट परेको ऄहन ऄह् मको िहतपहूतत स्िरूप बधुनीले ल्याआहदएकी हपठा (चामलको हपठो र 

गडु िा हचनीको हमसाएर बनाआएको एकप्रकारको पकिान) फ्याँक्न ु बाहके धाङडहरूसँग हमलेर 

‘पाक् की’ ऄथातत ्सडक बनाईने काममा ईसको आगो (ऄह् म) सहक्रय भएको बहुझन्छ। ‘पाक् की’ मा 

काम गनुत भनेको माटो काट्ने काम हो र सो काम तायमाहरूको पखुातले पहन नगरेको ह नाले महतो, 

नायबहरूको हिचारमा समाज हिरुि अचरण हो। यसप्रकार ढोडँाआको समाज हिरुि अचरणलाइ 

हीनभािना मकु्त भएर शे्रष्ठ ह न चाहने हलहबडो मान्न सहकन्छ।  

राहमयासँग हबह े गरेर स्िाभाहिक जीिनमा र्कत ने ऄिस्थामा नै ईसको जीिनमा ऄकशोन 

दघुतटना ह न्छ। महतो, नायब र समाजको हिरुि अचरण गरेको अरोमा ढोडँाआ कुहण्ठत सामाहजक 
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ऄह् मको हसकार ह नपगु्छ। षडयन्त्रको भेई थाहा नपाएका ढोडँाआले पयनी राहमयालाइ मरुञ्जेल 

कुहटराखेर हहड्ँछ। पयनीप्रहतको ईसको अक्रमण अमाप्रहतको हितषृ्णा र हहसंाको प्रहतर्लन 

ह नसक्छ। हजराहनया र अफ्नी पयनी ययागरे हिषकन्धा पगेुको ढोडँाआको जीिनमा साहगयाले नौलो 

झ्याल खोलेकी भए तापहन ईसले हनरन्तर राहमयाको याद र कल्पना गरररहन्छ।  

अरु्लाइ शे्रष्ठ हसि गनत चाहने रहन्थको र्लस्िरूप ईसले हिषकन्धामा राजपतु जहमन्दार र 

गाँधीिादी भोलेहन्टयरहरू हिरुि हनम्निगीय कोयेरी र सौतँालहरूको सङ्घषतलाइ नेतयृि गरेको छ। 

क्राहन्तदलमा सामेल भए तापहन ययसबाट हनस्पहृ भएको ढोडँाआ रामायण (राम चररत मानस) को 

सहारा हलनपगु्छ। क्राहन्तदलमा सहभागी ह न अईने एन्टनी  हजराहनयाको ह नाले ढोडँाआलाइ उ 

अफ्नो छोरो हो हक भन्ने शङ्का र अशा जाग्छ। र्लस्िरूप रोगरस्त एन्टनीको सेिा ससुारमा 

ईसले कुनै कसर बाँकी राख्दनै। एकहदन हनको ह दँ ै गरेको एन्टनीलाइ क्राहन्तदलबाट हिलग पारेर 

गोरुगाडीमा हालेर हजराहनया र्कत न्छ। ऄन्ततः एन्टनी अफ्नो छोरो नभएको तथा राहमया र ईसको 

पेटको बच् चा ईसैको हपटाआको कारणले माररएको थाहा पाएपहछ ऄपराध बोधले हिदीणत ढोडँाआ 

सोझै पहुलस चौकी पगु्छ। यसरी ढोडँाआको मानहसक अरोह  ऄिरोहको मनोहिशे्लषणायमक हचत्रण 

यस ईपन्यासको ईल्लेखनीय पि रहकेो छ। 

 

हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा दीनहीन मालो जीिन र समाजको सामाहजक, अहथतक 

र सांस्कृहतक सङ्घषतको ईद ्घाटन गनतमा ऄहधक मनोयोग हदआएका कारण मनोहिशे्लषणले ईहत 

स्थान नपाएको बोध ह न्छ। यद्यहप पे्रम सम्बन्धी भािकु हकशोरको जीिनमा पदापतण गरेकी पयनी र 

ईसले कमाएको धन डाकाको हातमा परेकोले उ हिहिप्त ह न ु मनोिैज्ञाहनक प्रभाि प्रतीत ह न्छ। 

बाल्यकालदहेख नै हकशोरलाइ मन पराईने िासन्तीको हबह े सबुलसँग भए तापहन सबुोलको 

ऄकाल मयृयकुा कारण हिधिा ह नपगेुकी िासन्तीको ऄचेतन मनमा अमा ह ने आच्छा दहमत रहकेो 

दहेखन्छ। ऄनन्तले केही सीमासम्म ईसको आच्छा परुा गररहदएको छ। ऄनन्तकी अमाको मयृयपुहछ 

मासी (साहनमा) बनेर ऄनन्तको हरेचाह गनुत, ऄनन्तका लाहग अफ्ना अमाबाबासँग र 

ईदयतारासँग झगडा गनुत दहमत मातयृि रहन्थ मखु्य कारक ह नसक्ने सम्भािना दहेखन्छ। 

हनष्कर्य : दगुतम ऄञ्चल तथा ययहाँका हनिासीहरूको भौगोहलक, प्राकृहतक, सामाहजक 

तथा अहथतक ऄिस्था; संस्कार, संस्कृहत, हिश्वास, परम्परा, हचन्तन, ऄनभुि अहदको हचत्रण, 

िणतन र अलेखन नै  अञ्चहलक ईपन्यासको प्राथहमक एिम ्ऄहन्तम ईद्दशे्य रहकेोले मनोिैज्ञाहनक 

हिशे्लषणले ईहत महत्त्ि पाएको दहेखँदनै। तथाहप परम्परा, हनधतनता र ऄभािमा जीिन व्यतीत गने 
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हनम्निगीय जनमानस तथा तथाकहथत ईच्च िगत शोषकहरूको घरगहृस्थी, ऄन्तमतनको कुनाकाप्चा 

पहन हचयाईने गरेको दहेखन्छ। ऄञ्चलमा घट्ने कहतपय घटना एिम ् घटनालाइ प्रभाि पाने 

पात्रहरूका चालचलन, मानहसकतालाइ ईद ्घाटन गने प्रयासमा मनोहिशे्लषणको प्रभाि दखे्न 

सहकन्छ। मनोहिशे्लषण व्यहक्तको िैयहक्तक एिम ् सामाहजक चररत्रमाझ रहकेो ऄन्तहितरोधको 

स्िरूपलाइ खोतल्ने एईटा पिहत भएकोले अञ्चहलक ईपन्यासमा यसको प्रयोग ह न ुस्िाभाहिक 

ठाहनन्छ। हिहशष्ट भपू्राकृहतक अञ्चहलक जीिनपिहतको हचत्रण, िणतनमा केहन्रत अञ्चहलक 

ईपन्यासमा स्िच्छन्दतािाद बाहके प्रकृतिादको पहन अंहशक प्रभाि रहकेो कारण हतनमा 

जनजीिनको मानहसक अिेग, संिेग र हक्रयाप्रहतहक्रयाको ऄङ्कन ह न ु पहन ईहिकै स्िाभाहिक 

प्रतीत ह न्छ। 

 

 

५.७ नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासिरूमा प्रयुि 

भार्ा 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा भाषाको प्रयोग दइु प्रकारले गररएको पाआन्छ। प्रथमतः कथाको 

संसारमा हिचरण गराईने कथकेले प्रयोग गरेको भाषा तथा हद्रतीयतः अख्यानको संसारमा 

ईपहस्थत पात्रहरूले प्रयोग गरेको भाषा। कथके िा ईपन्यासकारको भाषा हनयमबि र लेखकको 

स्तर ऄनरुूप ह न्छ भने पात्रहरूले प्रयोग गने संिाद पयातिरण ऄनकूुल रहकेो ह न्छ।
३२
  हिहशष्ट 

भौगोहलक एिम ् प्राकृहतक ऄिस्थाले ओतप्रोत अञ्चहलक जीिनका कथािाचनमा कथकेले 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको पयातिरण र मानिजीिनलाइ ऄन्योन्याहश्रत भािमा व्यक्त गनत ऄलङ्कार, 

प्रतीक, हबम्ब, ईखान-टुक्का र िाग्धारा अहदको सहायता हलएको दहेखन्छ। ऄथातत ् प्रकृहत र 

मानिजीिन जगत ् लाइ ऄलङ्कार, प्रतीक-हबम्बको सहायताद्रारा सादृश्यता प्रकट गरी 

अञ्चहलकताको िैहशष््टय प्रकट गने चाहकेो दहेखन्छ। यसप्रकारको हचत्रण एिम ् िणतनद्रारा 

एकाहतर अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा प्रयकु्त भाषा राम्य, सरस, संहिप्त, काव्यायमक एिम ्

सम्प्रेषणीय बनेको देहखन्छ भने ऄकातहतर पात्रका संिादमा ऄञ्चल हिशेषको कथ्यभाषाद्रारा 

अञ्चहलकता बोध तीक्ष्ण बनेको प्रतीत ह दँछ। यहाँ नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक 

                                                           
32 िृष्णिरय फयार य नेत्र एटभ-उऩन्मास लसद्धान्त य नेऩारी उऩन्मास, ऩ.ृ ४४ 
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ईपन्यासहरूमा प्रयकु्त िाग्धारा, ईखान-टुक्का, अलङ्काररकता, प्रतीकायमकता, हबम्बायमकता 

एिम ्काव्यायमकतासहहत अञ्चहलक शब्दको दृष्टान्तहरू प्रस्ततु गररनेछ। 

 

१. उखान-िुक्का :   

खैररनी घाट  

१. हाँडीमा हपठो छैन, राम्रो लाईने सोखले भने छोडेको छैन। (प.ृ २२) 

  हेलम्बु मेरो गाउँ 

१.  भाआ भए भरोस,् गाइ भए गोरस।   (प.ृ २६) 

२.  हसं मध्ये बको यथा।    (प.ृ ३९) 

३.  ऄथत ययजहत पहण्डतः ।    (प.ृ ६५) 

 

 अलललखत 

१. जनु गोरुको हसंग छैन ईसको नाम हतखे। (प.ृ ८७) 

२. इत ऄब दिैके कआल ह हमनी के का बिुा चली  

       (दिैको ऄहघ हाम्रो के चल्छ र!)          (प.ृ १४५) 

३. रमता जोगी बहता पानी।   (प.ृ ९) 

४. साध ुहक स्िाद।ु    (प.ृ१०)  

५. नारी नरकस्य द्रार।    (प.ृ १११) 

 

       यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

१. काम परुञ्जेल भाँडो काम सहकएपहछ ठाँडो।  (प.ृ ३) 

२. ह कुमको जिार् छैन, कालको ओखती छैन।  (प.ृ ८१) 

३. हरुिा गोरुको छेरुिा दाई।   (प.ृ १९१) 

४. कच्चा िैद्य ज्यानको खतरा।   (प.ृ १९१) 

५. तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गछुत।  (प.ृ १९७) 

६. लाटाले केरा हऱे् या जस्तो।    (प.ृ २००) 
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७. एक त करेला अरै् हबखाआन, ययसमाहथ हनमको थाँक्रो।(प.ृ २३८) 

८. स्यालको हसकार गदात बाघको गोली।   (प.ृ २४४) 

९. अआलाग्ने ईपर जाआलाग्नपुछत।    (प.ृ २५०) 

१०.  हतत्राको मखु िैरी।     (प.ृ २८९) 

११.  हग्नेलाइ भन्दा हनेेलाइ लाज।   (प.ृ ३३४) 

१२. पेट हबगाछत महुीले घर हबगाछत बढुीले। (प.ृ ३३९) 

१३. जहाँ रूख ििृ केही ह दँनै ययहाँ ऄरन्डीको बोटले पहन मान पाईँछ। (प.ृ ३३९) 

१४.  लङ्का पोल्ने हनमुान जस पाईने ढेडुँ।  (प.ृ ३४१) 

१५. जसो जसो पलात ययसो ययसो टलात।   (प.ृ ३९४) 

१६. शहनबारको हदन र्लाम नचोनुत दशा लाग्छ। (प.ृ ४१२) 

 

हाँसुली बाँकेर उपकथा 

१. नदीर धारे िास भािना बारो मास (नदी हकनारमा िास भए बाहै् महहना हचन्ता ह न्छ)। 

           (प.ृ १३९) 

२. जार सङ्गे मेले मन सेआ अमार अपन जन (जोसँग मन हमल्छ ईही मेरो अर्न्त)। 

           (प.ृ २०५)  

३. मानसेुर दस दसा, कखनो हाती कखनो मसा (मान्छेको दस दसा, कहहले हािी कहहले 

मच्छर। (प.ृ २२४) 

४. राजार पापे राज्य नाश, मन्डलेर पापे गेराम नाश, किार पापे गेरस्त छारखार, हपिेर पापे 

पतेु्रर दण्ड (राजाको पापले राज्य नाश, मण्डलको पापले गाईँको नास, घरमहुखयाको 

पापले घर हछन्नहभन्न, हपताको पापले छोरालाइ दण्ड)।   (प.ृ २२६) 

५. सकालेर मेघ डाक्ले नामे ना, हकन्त ुऄकालेर मेघ नाम्बेइ (ससुमयको बादल बोलाए 

पहन अईँदनै तर ऄकालको बादल बहसतन्छै)। (प.ृ २२६) 

६. धमेर पथे ऄहधक राते भात (धमतको बाटोमा हहडेँ घोर ऄन्धकारमा पहन भात जट्ुछ)। 

            (प.ृ २४८) 

७. जेमहन काल तेमहन चाल (जस्तो काल ईस्तै चाल)।(प.ृ २६५) 

८. हघ हदये भाजो हनमेर पात, हनम ना छाडे अपन जात (घ्यमूा भटेु पहन हनमले अफ्नो जात 

छाड्दनै)।(प.ृ २७१) 

९. जेमहन हबये तेमहन बाजा (जस्तो हबह ेययस्तै बाजा)। (प.ृ ३४४) 
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१०. सापेर लेखा बाघेर दखेा (साँपले लेखेको बाघले दखेेको ऄथातत ्भाग्यमा नलेखेको भए 

साँपले डस्दनै ऄहन बाघले लेखे-नलेखेको मान्दनै, दखे्यो हक खाआहाल्छ)। (प.ृ ३४६) 

११. जेमहन कहल तेमनी चली ( जस्तो काल ईस्तै चाल ऄथातत ्जस्तो जस्तो मादल बज्छ, 

ईस्तै ईस्तै नाहचन्छ)। (प.ृ ३६९) 

 

     पद् मा नदीर मा ी 

१. एक हाटे हकहनया कहपला ताहाके अर एक हाटे िेहचया हदयाछे (एईटा हाटमा हकनेर 

कहपलाले ईसलाइ ऄकशोन हाटमा बेहचहदएको छ)। (प.ृ ८५) 

    

  ढोडँाइचररत मानस 

१. पेट खाराप करे महुड, अर घर खाराप करे बढुी (पेट हबगाछत मोहीले घर हबगाछत बढुीले)। 

 (प.ृ १४) 

२. बाजा छाजा केस, तीन बाङ्गला दशे (बाजागाजा, छानो, ह्लीहरूको केस 

बङ्गलादशेको राम्रो।)  (प.ृ २६) 

३. छुट गयी नोकरी, सटक गया पान (नोकरी गयो, पान खान ुपहन बन्द भयो)। (प.ृ २६) 

४. गयलार षाट बछरे, अर तायमार सिर बछरे बहुि खोले (ग्िालाको साठी िषतमा ऄहन 

तायमाको सिरी िषतमा बहुि पलाईँछ)। (प.ृ ४३) 

५. खाआतो गेह ,ँ नहहतो एह  ँ(खाए गह ,ँ नखाए भौकै)। (प.ृ ४४) 

६. रगचटा बेडाल रागेर ज्िालाय खुँहट अँचडाय (ररसाएको हबरालो ररसको झोकँमा खाँबो 

नङऱ्याईँछ)। (प.ृ ५२) 

७. जत ऄक्केल घरेर बेडार मध्ये। पलू पार हलेआ सब बहुि बेररये जाबे। घर बैठे बिु 

पँयातस; राह चलते बिु पाँच; कचहरी गये तो एको ना सझेु; जे हाहकम कह ेसो सच 

(घर साँढे िन हबरालो। घर बस्दा बहुि पैतँीस ह न्छ भने बाटोमा पाँच; कचहरी पगु्दा 

शनू्य; हाहकमल ेजे भन्छ ययही सयय ह न्छ)। (प.ृ ५३) 

८. माछओ ईठत, हछपओ भाङ्त ना (माछा पहन पथ्यशोन, जाल पहन च्याहतँदनैथ्यो=साँप 

पहन मानुत, लट्ठी पहन नभाँहचन-ुको ऄथतमा)। (प.ृ ५७) 
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९. कखनो नौकार ईपर गाडी, कखनो गाडीर ईपर नौका (कहहले नौकामाहथ गाडी, कहहले 

गाडीमाहथ नौका)। (प.ृ ७१) 

१०. ऄन्ध नगरी चौपट राजा, टाके सेर भाजी, टाके सेर खाजा (जस्तो राजा, ययस्तै दशे। जहाँ  

सागको दाम पहन दइु पैसा सेर, खाजा पहन दइु पैसा सेर)।(प.ृ ९६) 

११. ना अगे नाथ ना हपछे पगाहा (शोक न सतुात, भोक न भकारी)।(प.ृ ९८) 

१२. जार लाठी तार मोष (जसको लट्ठी ईसैको भैसँी)। (प.ृ १४१) 

१३. ए हदके बापे कुिा खाय, ओ हदके मायेर परान जाय (एकापरट्ट बाबलुाइ कुकुरले 

टोहकरहछे, ऄकाततर्त  अमाको ज्यान गआरहछे)। (प.ृ १५२) 

१४. चार काङ्ला तो एक बाङ्ला (चार कङ्गाल त एक धनिान)।(प.ृ १७६) 

१५. ऄमहन जोकेँर मखेु ननू, एँटुहलर गाये चनु (जकुाको मखुमा ननु, हकनातको हजईमा चनुा)  

(प.ृ १७९) 

 

    लततास एकलट नदीर नाम 

१. केईर बापेर धन सापेर हदया खाईयाछे (केईर साँप जस्तो बाबकुो धन साँपलाइ खिुाईँद ै

छ)। (प.ृ ३२) 

२. िजलीलार हदने कुरुिेते्रर घटाआया लाभ नाआ (पे्रमलीलाको बेला कुरुिेत्र हसजतना गरेर 

लाभ ह दँनै) (प.ृ १०९) 

३. ऄ-पथे पथ हय (कुबाटोमा बाटो भेहटन्छ)।(प.ृ ११५) 

४. पिेूर चाँद पहचातमे ईदय हआबे (पिूतको चन्रमा पहचातममा ईदाईने छ)। (प.ृ ११६) 

५. बापेर हबया मार साङा दखेाआया दआे(बाईको र अमाको हबह ेदेखाआहदन्छ)।  (प.ृ १३४) 

६. मानसेुर कुटुम असा-जाईयाय अर गरुर कुटुम लेहने पछुने (मान्छेको कुटुम्ब अईँछ 

जान्छ, गोरुको कोही ह दँनै)। (प.ृ १५०) 

७. तबे घटे दईे बेलपाता (तबमातै्र कलशमा बेलपिा दउे)। (प.ृ १५३) 

८. काजेर भास हस नाआ खाईनेर गोसँाआ (कामकुराको कुनै मेलो छैन खानकै हचन्ता)। (प.ृ 

२३८) 

९. मा नाआ जार छाड कपाल तार (जसको अमा छैन ईसको भाग्य छैन)। (प.ृ २४२) 

१०. तीथेर मध्ये काशी, आष्टरे मध्ये मासी, धानेर मध्ये खामा कुटुमेर मध्ये मामा (तीथतहरूमा 

काशी, आष्टहरूमा साहनमा, धानहरूमा खामा, कुटुम्बमा मामा)। (प.ृ २४२) 
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११. सासडुीर हबछानाय बौके ओ बौयेर हबछानाय सासडुीके सोयाआया हदया दरेु सररया घसुेर 

पैसा गहुनते पाररबे(सासकुो ओछ्यानमा पयनीलाइ ऄहन पयनीको ओछ्यानमा सासलुाइ 

सतुाआराखेर टाडा बसी घसुको पैसा गन्न सक्छ)। (प.ृ २६७)  

१२. अगे हनजेर घर साम्ला। तारपर परेर तरकाररते लिन हदते अहसस (पहहला अफ्नो घर 

सम्हाल। ययसपहछ ऄकातको हतह नमा ननु हाल्न अआज)। (प.ृ ३१२) 

 

२. र्ाग्धारा/लोकोहि :  

खैररनी घाट 

१. महगँो बेसाहा हकन्न ु     (प.ृ७८) 

२. खोहकलामा हाल्न ु     (प.ृ ८५) 

३. मखु हमठ्याईन ु      (प.ृ ८८)  

४. झिुी खेल्न ु      (प.ृ ८९)  

५. त्राही त्राही ह न ु      (प.ृ ८९)   

६. कुम हमच्न ु       (प.ृ ९०) 

७. अँखा तमतमाईन ु      (प.ृ १०३)  

हेलम्बु मेरो गाउँ 

१. दधू भात खिुाईन।ु      (प.ृ ३) 

२. बाटोको काँडा हसि ह न।ु     (प.ृ ३) 

३. ह्याकुलाले हमच्न।ु      (प.ृ ६२) 

४. पापको भारी बोक्न।ु      (प.ृ ६६) 

५. हाड छाला ह न।ु      (प.ृ ६८) 

अलललखत 

१. धाक लगाईने (धाक हपट्ने ऄथतमा)    (प.ृ ५) 

२. धनुी रमाईन ु      (प.ृ ७७) 

३. गरज टाररहदन ु      (प.ृ ७८) 

४. हचर हनरामा सयुन ु     (प.ृ ८६) 
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५.  हजन्दगीको के भरोसा      (प.ृ ८७)  

६. लाल भभकूा (सयूत लाल भभकूा भएर ईदाईँछ)   (प.ृ १०६)  

७. च्याँसे हपठ्यूँ        (प.ृ १०९)  

यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

१. हातमखु जोनुत        (प.ृ ३) 

२. तोरीको रू्ल दखेाआहदन ु      (प.ृ ९) 

३. आन्त ुन हचन्त ु       (प.ृ ३४) 

४. मन त ढुङ्गाभन्दा साह्ो      (प.ृ ३८) 

५. हबँडो थाम्न ु       (प.ृ ४२) 

६. जुँगा हहल्लयो कुरा बहुझयो      (प.ृ ४४) 

७. लोते कान लाईन ु     (प.ृ ७४) 

८. रायोको गेडालाइ हहमाल तुल्याईन ु    (प.ृ ७५) 

९. सपतको दलुोहभत्र हात हछराईन ु    (प.ृ ७६) 

१०. पानीमाहथ ओबानो      (प.ृ १०४) 

११. दईेता हबहरन ु      (प.ृ ११८) 

१२. एक त मररच ययसै चाईररएका     (प.ृ ११८) 

१३. राजा भगीरथले पथृ्िीमा गङ्गा ल्याए जस्तै   (प.ृ १३९) 

१४. ऄँध्यारो पहन चकु घोप्ट्याए जस्तै    (प.ृ १४६) 

१५. दइुहजिे       (प.ृ १६७) 

१६. टुप्पाबाट पलाएका      (प.ृ १७४) 

१७. हीरालाइ कीराले खान अँट्यो     (प.ृ १९७) 

१८. दइु चार भोटो बढी च्याहतसकेका   (प.ृ २५०) 

१९. खोसातनीको धपू हाल्न ु     (प.ृ ३२८) 

२०. बहलको बोका जस्तै      (प.ृ ३४१) 

२१. बेमौसमको छाता जस्तो     (प.ृ ३४२) 

२२. लेथो काढ्न ु      (प.ृ ३८०) 

२३. भआुमँा न भाँडोमा ह न ु     (प.ृ ४०७) 

२४. बाह् बहिरको कुरा गनुत     (प.ृ ४१४) 
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हाँसुली बाँकेर उपकथा 

१. गलाय काँटा हबँधेछे (घाँटीमा काँडा ऄड्हकन)ु,   (प.ृ १५७) 

२. मखेुर ईपर बढुो अङ्गलु लेडे (मखुकै ऄहघ बढूी औलँी दखेाईन)ु।(प.ृ १६६) 

३. र्ागनेुर जल अगनु।( र्ागनुको पानी अगो)  (प.ृ २२६) 

४. चैत मथर मथर, िैशाखे झड पाथर। जहष्टते माहट र्ाटे, तबे जेनो िषात बटे।  (चैतमा  

रूखा, िैशाखमा झरीबतास र जेठमा खडेरी भएपहछ मातै्र बखात लाग्छ। (प.ृ २२६) 

५. मखेुर ईपर बढुो अङ्गलु (मखैुमा बढुी औलँा दखेाईन,ु हाँक हदन)ु।(प.ृ १६६) 

६. सातकाण्ड करे (सातकाण्ड गनुत ऄथातत ्अकाशपाताल दखेाईन)ु।  (प.ृ १६८) 

७. लेङ्गडेु हात हदयेकार साहध्य (पचु्छर समायदमैा कहाँ ह न्छ) !   (प.ृ१९७) 

८. शाक ढाका माछ (सागले ढाकेको माछा ऄथातत ्माहथमाहथ ओभानोको ऄथतमा)। 

        (प.ृ २२५)  

९. अगडा धानेर मत (अगडा धान जस्तो)।    (प.ृ २२६) 

१०. ठ्याला बझु्बी (भतु्रो बहुझस)्।      (प.ृ२२८) 

११. अमे दखेे धान।(अँपलाइ दखे्दछ धान)।    (प.ृ २२९) 

१२. बहलहारे रे सालो(गाली-गलौज)।     (प.ृ २२९) 

१३. सब सेयालेर एक रा (सबै स्यालको एईटै बाटो)।    (प.ृ२३२) 

 

पद् मा नदीर मा ी 

१.  जोकेँर मत (जकुा जस्तै)     (प.ृ ८) 

२.  रागे अगनु हआया (ररसले अगो ह न)ु    (प.ृ ३२) 

 

ढोडँाइचररत मानस 

१. नौ दो ग्यारह (सआुकुँच्चा ठोक्न)ु।    (प.ृ ११) 

२. लोहा मेनेछी (लोहा मान्न ुऄथातत ्पराजय स्िीकानुत)। (प.ृ २९) 

३. ‘माकात’र कथा (माकातको कुरा ऄथातत ्सटीक कुरा)। (प.ृ ३०) 
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४. पेट केटे (पेट काटेर)। (प.ृ ३०) 

५. बगलुा भकत अर हबडाल भकत {बकुल्ला भगत र हबरालो भगत ऄथातत ् साधकुा 

भेषमा रहने कपटी (मखुमा राम राम बगलीमा छुरा)}। (प.ृ ३७) 

६. चोख हदये अगनु बेरुच्छे (अँखाबाट अगो हनहस्करहछे)।(प.ृ ५२) 

७. सब बेलनाय बेला अछे अमार, जाहन तो ओके अहम (सबै बेलनाले बेहलसकेको छु, 

ईसलाइ म राम्ररी हचन्दछु)। (प.ृ  २३४) 

 

लततास एकलट नदीर नाम 

१. ऄसरेुर बल (ऄसरुको शहक्त)।      (प.ृ ३२) 

२. अकाश भेङ्गे (ऄकास पड्केर पानी दक्यशोनको ऄथतमा)। (प.ृ ५८) 

३. ऄश्ररु िन्या(अँसकुो भल)      (प.ृ २८२) 

४. काला ऄिर (कालो ऄिर)।      (प.ृ २९५) 

 

३.  आलङ्काररता :  

खैररनी घाट 

१. लुँगेलीको घाँटीमा छररतो नररिल जत्रो गाँड हाँस्दाखेरर माहथतल गथ्यशोन। जिुाको तलिुा 

जहिकै ईसका बाक्ला काला रु्टेका पैतला।(ईपमा : प.ृ २१) 

२. तँ मेरी स्िास्नी होआनस ्। तँ मेरी रात, पबतत, जङ्गल, गरु्ा, ऄँध्यारोमा मेरो 

        लकु्ने शरण- स्थान होस।् (ईपमा :  प.ृ ८७) 

३. ययो धहूलधसूररत सतीबयरको बटुोले ईसलाइ हचन्यो। (ऄहतशयोहक्त : प.ृ २) 

४. जगतेका मोटा अँखा ओठ झै ँहाँसोले खलु्थे, ईघ्रन्थे। (रूपक : प.ृ २१) 

५. िण िणमा रङ्ग बदल्न सक्ने भक्तबीरेको मन कलकिाको एईटा हचहडयाखानामा 

दखेेको डलहर्न माछा जस्तो हथयो जो पानीबाट हनस्कँदा चहम्कन्थ्यो, पानीहभत्र रे्रर 

पहहलेजस्तो रङ्गहीन ह न्थ्यो।  (ईपमा : प.ृ ६) 
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हेलम्बु मेरो गाउँ 

१. ईसको र मेरो बीच बढ्न लागेको बाल्यपे्रम ऄब एईटा झ्याँहगलो रूख ह न लागेको हथयो। 

        (ईपमा : प.ृ ५)   

२. मेरी सनु जस्ती छोरीलाइ हदन्नँ म। (ईपमा : प.ृ ५) 

३. हाम्रो भुँडी ट्याम्को झै ँटनक्क चहकत न्थ्यो। (ईपमा : प.ृ ७)  

४. यस पाखोमा कतैसम्म चौर र कतै कुल कुलाआरहने कुलो जस्तो खोलाखोल्सामा    

बहगरहकेो देहखन्छ। (यमक : प.ृ ९) 

५. हररमाया मोटीघाटी जसी गाइ झै ँहथआन।् (ईपमा : प.ृ ९) 

६. हतम्रामा हडंगर हो। (ईपमा, प.ृ२७) 

७. तपाइलेँ पहन ईसलाइ हचन्नभुएको होला र अफ्नो दशेको एईटा कुनाको रामीण िेत्रमा 

िैलाईँद ैगएको सजेुमखुीको सनु्दरताको, ईसको सौन्दयत हलेम्बकुो नै सौन्दयत हथयो। 

        (ऄहतशयोहक्त: प.ृ ४७) 

८.  कतै कुलकुलाआरहने कुलो जस्तो खोला खोल्सामा बहगरहकेो देहखन्छ। (यमक : प.ृ ९) 

 

अलललखत 

१. एईटा ठुलो र ररिो रह ठक्कर खाएर गाईँ नै गाईँ भएर छररए झै।ँ  (ईपमा : प.ृ२) 

२. ईपमामा बोलुँ भने, समय, सगरमाथाको हहईँ झै ँपहग्लद ैसमरुको हबस्तारमा बदहलँद ैगयो।   

समयमा लटपहटएर कैयौ ँ घटनाहरू द्रीपजस्तो हनहमतत ह दँ ै समरुको गभतमा लकेु ऄथिा 

मैनाक पितत झै ँमाहथ ईक्सेर ईहभआरह।े‛ (ईपमा : प.ृ ४२-४३) 

३. तेरो रूप परुआनको पिा जस्तो छ। (ईपमा : प.ृ ६१) 

४. हािा, बौलाहा, बेलगाम घोडाजस्तो ईहफ्ररहकेो ह न्थ्यो। (रूपक : प.ृ ८३) 

५. बीहननको रूप नै ‘राहर्कजाम’ गने खालको ह दँो हो। (ऄहतशयोहक्त : प.ृ १०८) 

६. केही पाआएन भने परुुष-ह्लीको शरीरका ती भागको बयान गथी, जसलाइ हनकै हिहधपिूतक 

सञ्चालन गने चलन छ। ईसको यौिनले ईसलाइ हनकै प्रेररत गरेको छ, केही शब्दहरूमा 

हिशेषज्ञ बन्न। (िक्रोहक्त : प.ृ १५५) 
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यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

१. तीयर नदीको डोड अज पहन ईस्तै छ। ह नह नाईँद,ै ह हिँद ैहहडेँको िेगिती जलधारा।  

    (ऄनपु्रास : प.ृ १२) 

२. तीयरपारर पगु्नसाथ पिनको जीई हलङ्ुगो भयो। रू्लको थुँगोजस्तै। (ईपमा : प.ृ २९) 

३. कु्रि बहघनी जस्ती गोरी पाितती। (ईपमा : प.ृ ४५)  

४. पाकेको केराजस्तै पहेलँो रङको रेसमी कुतात र दधूजस्तै स्िच्छ धोती लाएको यिुक 

गाडामहुन ईहभएर भरनाथहतर हरेररहकेो हथयो। (ईपमा : प.ृ १२०) 

५. यौटा लामो समयको ऄन्तरालपहछ पहन धसु्रोरु्स्रो महुकत पहलया गाईँ ईही धलुौटे डगरको 

जनै बेरेर बसेको हथयो। (रूपक : प.ृ १२३) 

६. ऐ कटरिनकी कनकचम्पा, यो पहन भन्द ै जाउ हक हामी बढूीहरू यही ँ बहसरहू ँ हक 

ओल्टोकोल्टे लागौ।ँ (ईपमा : प.ृ १९७) 

७. हतम्रो गायकीमा स्िच्छ धिल हहमहकरीटधारी ईच्च शैलहशखरको हनष्कलङ्कता छ। 

(ऄहतशयोहक्त : प.ृ २१५) 

८. भाखीको पाठशालाबाट भरुाहरू भरैली भआसकेको हथयो। (ऄनपु्रास : प.ृ २५४) 

९. महभत्रको दिुातसाले मलाइ पानी हपईन हदनेछैन। (ईपमा : प.ृ २५४) 

 

हाँसुली बाँकेर उपकथा 

१. से जेन जलेर धारार सातनरी हार, हाँसलुी नय (ययो मानौ ँपानीको धाराको सातनरी(गहना)  

हार, हाँसलुी होआन)। (ईपमा : प.ृ१४०) 

२. नदी जेखाने ऄजगरेर मत रँु्सछे (जहाँ नदी ऄहजँगर जस्तै फ्िाँफ्िाँ गछत)।(ईपमा : प.ृ १४०) 

३. कोपाआ नदी हठक जेन काहार कन्ये (कोपाआ नदी दरुुस्त कहार कन्या जस्ती)।(ईयप्रेिा : प.ृ 

१४१) 

 

४. नदीर चेहारा हय हठक हाँसलुी गहनार मत (नदीको रूप हठक्क हाँसलुी गहना जस्तो)।  

        (ईयप्रेिा : प.ृ१४१) 

५. ओर मेये पाखी तो एकेबारे हलदुमहुन पाखी (ईसकी छोरी पाखी दरुुस्तै बेसारे चरी)।  

        (ईपमा : प.ृ १५२) 
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६. कुटबहुिके मने हय बँडहशर मत बाँका धार (कुहटल बहुि भएको माहनस बल्छी जस्तै 

बाँङ्गो ह न्छ)। (ईपमा : प.ृ १७४) 

७. दाँहडये रआल माहटर पतुुलेर मत (माटोको पयुला झै ँईहभरह्यो)। (ईपमा : प.ृ १७४) 

८. कालो बईयेर चोख जेन कोपाआ नदीर दह (कालोबह को अँखा कोपाआ नदीको दह जस्तो)। 

(ईपमा :  प.ृ२९५) 

९. हबडाहलर मत हस्थर दृहष्टते चेये (हबरालोको जस्तो हस्थर दृहष्टले)। (ईपमा : प.ृ २९६) 

१०. गोपालीबाला तार सािात ् लक्ष्मी (गोपालीबाला ईसकी सािात् लक्ष्मी)। (ईपमा : प.ृ 

३३१)  

११. मनखाहन तार नीलेर बाँधेर जलेर मत (ईसको मन हनलबाँधको पानी जस्तो)। (ईपमा : 

प.ृ३३५) 

१०. घोष हल भागलपरेुर साढेर मत, छुटे एल पागल हातीर मत, बनुो मोषेर मत (घोष भागलपरेु 

साँढे झै ँह न,् दौहडँद ैअयो बह ला हाती जस्तो, बँदले जस्तो)।(ईपमा : प.ृ २०२) 

 

पद् मा नदीर मा ी 

१. नदीर बकेु शत शत अलो ऄहनिातण जोनाहकर मत घरुरया बेडाआतेछे। जेले नौकार 

अलो ईगलुी (नदी ििमा हजारौ ँचहम्कला जनुकीरीहरू झै ँघमुहर्र गदछैन)्। (ईपमा : 

प.ृ ५) 

२. तआु त दहेख कालीकुठी कुहबर, गोराचाँद अआल कोयान थेआका (तँ त कालो कोआला 

जस्तो कुहबर, गोरो चन्र कताबाट अयो)। (िक्रोहक्त : प.ृ १२)  

३. पातला कुयाशार मत मेघ (पातलो कुआरो झै ँ मेघ)। (ईपमा : प.ृ २०) 

 

  ढोडँाइचररत मानस 

१. टोपा कुलेर मत चोख दटुो ( बयर जस्ता दइुिटा अँखा)।  (ईपमा : प.ृ २९) 

२. मजार खबर। मयनार बाच्चार चोख रु्टेछे (मजाको खबर। मैनाको बचेराको अँखा 

ईहघ्रएछन)्। (िक्रोहक्त : प.ृ २९) 
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३. टप ् टप ्करे चालेर छाँचतला थेके जल पडछे तार सम्मखेु। जलेर र्ोटँा पडेआ एकटा 

एकटा टुहपर मतो हये जाच्छे (टप ् टप ् गदै खरको छानोका रे्दबाट पानीका थोपा 

तहप्कँदैछन।् पानीका थोपा खस्द ैएक एकिटा टोपी जस्ता भआरहछेन)्। (ईपमा : प.ृ ४९) 

४. हकन्त ुएआ जमाआटा परदशेी सगुा (तर ज्िाआ ँत परदशेी सगुा हो)।  (ईपमा : प.ृ ५८) 

५. साहबेेर मेजटा जेन भारेर कुकुरेर मतो हये रयेछे (साहबेको हमजास भदौको कुकुर जस्तो 

भआरहकेो छ)। (तलु्ययोहगता : प.ृ ६७) 

६. गदुरेर मा’र कातला माछेर मतो मखु थेके कालो दाँत दपुाहट प्राय बेररये असे (गदुरकी 

अमाको मखुबाट कयला माछाको जस्तो कालो दइुिटा दाँत प्रायः बाहहर हनहस्कएर 

अयो)। (तलु्ययोहगता: प.ृ ६८) 

७. चेरा कहच अमेर मतो राहमयार चोखदटुोर हदके चेयेआ ढोडँाआ बझुते पारे (हचररएको 

काँचो अँप झै ँराहमयाका दइु नेत्रतर्त  हरेेरै ढोडँाआले बझु्न सक्छ)। (ईपमा : प.ृ ८७) 

 

लततास एकलट नदीर नाम 

१. ईदयतारा पाषाणेर महूततर मत हनिात-हनष्कम्प भािे अगाआया अहसल(ईदयतारा 

ढुङ्गाको महूतत जस्तै कठोर एिम ्हनष्कम्प भािमा ऄहघ अइ)। (ईपमा :  प.ृ २८२) 

२. बाङ्लार बकेु जटार मतो नदीर प्याँच (बङ्गालको छातीमा जटा झै ँनदीहरू एकऄकातमा 

गाँठो परेका छन)्। (ईपमा :  प.ृ २३) 

३. साँपेर हजह्ऱार मत चहकत से खाल राम खानाके घरुरया कोथाआ पालाआया हगयाछे 

(साँपको हजिो जस्तो चहकत दह गाईँ बाङ्हगएर कता कता भाग्द ैगएको छ)। (ईपमा :  

प.ृ  २५) 

४. अर माघे ससे रु्लेर हाहस (ऄहन माघमा तोरीका रु्लको हाँसो)।(ईपमा :  प.ृ २७) 

५. तादरे जीिने िसन्त असे कआ (ईनीहरूको जीिनमा िसन्त कहाँ अईँछ र)! (ईपमा : प.ृ 

३४) 

६. भैरिकाय महादेिेर पाशे बाहलका िध ूगौरीको जेमनहट दखेाआत ए बई तार पाशे बहसले 

हठक तेमनआ दखेाआबे (भैरिकाय महादिेका छेईमा बाहलका िध ूगौरी जस्तो दहेखन्थी, 

यी िध ूपहन ईसको छेईमा बस्दा हठक ईस्तै देहखने हथयो)।(सादृश्य : प.ृ ५५) 

७. यथाकाले िषातर जल नाहमया नदीटाके अबार यौिनिती कररया हदिे (यथासमयमा 

बखातको पानीले नदीलाइ रे्रर यिुती बनाआहदनेछ)। (ईपमा : प.ृ ५८) 
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८. मेघना सरल हआया चहलते चहलते एआखानटाआ एकटु कोमर बाँकाआयाहछल (मेघना सोझी 

भएर सललल बग्दाबग्द ैयहीनेँर ऄहलकहत कम्मर बङ्गाएकी हथइ)। (रूपक : प.ृ ८३) 

९. हततास नदी एखाने धनरु मत बाँहकयाछे (हततास नदी यहाँ धन ु झै ँ बाङ्हगएको छ)। 

(ईपमा : प.ृ १७७) 

१०. प्राण भररया एकबार देहखया लाआल नदीटाके। ढेईयेर पर ढेई चहलयाछे, दरून्त स्िप्नेर 

मत, ईदाि सङ्गीतेर मत (हधत मनेगरी एकपल्ट नदीहतर हरेरपठायो। छाल पहछ छाल 

ईहलतरहछे, टाडाको सपना जस्तो, ईदाि सङ्गीत जस्तो)।  (ईपमा : प.ृ २०६) 

 

४. आञ्चहलक शब्द तथा कथोपकथन :  

खैररनी घाट 

क. पात्र नामकरण : धीजतिीर, भके्त, महहबले, हलथोके, हसंगहबरे, धनहसँगे, महहबले, 

कालमुाने, िीरपसातत, ऄबीरे, ठुले, लुँगेली, नैररते, ठुटे, रे्न्टे, रु्के, हमजानी, हनमा, 

च्याग्बी, घटे्टकान्छी, पहिनकान्छी, पनेनी अहद।  

 

ख. लोकशब्द : कुम्लो, परार, पोरसाल, कान्ला, दलान, ऄगेनो, गनु्री, राडी, सोली, 

ऄंखोरा, गोल्रु्, डबका, मदानी, भकारो, भऱ् याङ, ढुङ्रो, बाँखरेु, रूप्ये, र्ट्टी, 

पजाततन्तर, बोसी, साछ्यात, दोख, झलुो, चकमक, हलस्नो, पनेरा, पजात, असजे, 

पतातप, धानी, सन्दकु, खल्ती, चरुोट, पैचँो, बहना(नौका हखयाईने काठ), धपेडी, 

कक्कड, माना-पाथी, हाँडी, ऄबेर, च्याँखे अहद। 

 

ग. कथोपकथन :  

१. ‚कान्छी! जाँडको घैंटोले’रा। भके्तलाइ भोक लाग्यो होला बरा! ईहत परदहेख अ’को।  

कहाँदहेख भके्त ? सोध्न हबहसतरा’को। ‛ 

    ‚चाइ र पैसा हतसतम न बािी रम (हरेरराख ् पैसा हतछत हक हतदैन)। हसंगिीरेले माझी 

बोलीमा  भन्यो।‛  

    ‚दहेखनन ्नबा हतहनतहम्नबा ? (लौ हरे हतऱ् यो हक हतरेन?)।‛ (प.ृ ९, २४) 
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हेलम्बु मेरो गाउँ 

क. पात्र नामकरण : रुकी, काङ्गी, छुबुत, शीशम, जािा, पम्र्ी, महीहसं, च्याग्बी, हझल्ब,ु 

रु्पात,  हनमा, ताम्बे हमङ,  हमम दोजी, मोही लामा, दािा लामा, पेम्बा, पेम्चा, हछररङ 

लामा। 

ख. लोकशब्द : दोबर, हतलचामले, हम्मेसी, ररन, ट्याम्को, पनेरो, लट्टीपट्टी, हनम्ताल,ु 

ठाम, घमैलो, हबखाल,ु बदख््िाआ, ऐचँोपैचँो, गैबार, बेस्से, थनु्से, सोम्बा, अङ्दङु, 

चेल्िा, मेन्दो, हूल्दो, पेक्या, तोमात, गरुुमछेु, र्ापा चेरेजी, ह े पामे, हधन्चर, लोसार, 

घ्यादि, खोल्जी, छेपाताङ, धोङम,ू क्यामर, दोगम,ू कयरू, हतिी, गह , च्याङ्जी, गटुिा, 

धाम्बे, म्हलेाङ, धाधङु, धेमात, महनहटम्मरु, धमु्ब,ु थापसे, जामा, भाङाछेटी, खाङ्बा, 

काकुम, ग्यासो, मे स्यमू, हझल्ब,ु रू्िात, छेलकु, हनन्दर, रुकेन, अरा, हछमी, 

स्यािकु्यापहुकन, हतमात, मेसा, चिुा, रू्रो, दोमात अहद। 

 

अलललखत 

क. पात्र नामकरण : धरीछन कोआली, रामर्ल माझी, नथनुी गोडाआत, आनरा, सनुरा, 

सरजगुिा, हशिगलुाम, बीनीननी, पिततीया, महतया, महतयाकी माइ, दखुनुी, कथनी, 

रु्लिा, रजकहलया, जयकहलया, लजकहलया, मङ्गल खाँ, रामहबररछ, गोकुल महतो, 

भीखम गोडाआत, लालधर, सरुुजा, मङरा, लालधर, मङराके माइ, ऄकल,ु जग्गा, 

ऄसरु्ी, लखना, सहलमा, जोधिा। 

ख. लोक शब्द : कोदालो, बन्चरो, मडुिा, ढसरो, घङुी, धोती, ओदानी, पीढँी, सकुुल, 

बाज,ु गोहोरा, चद्दर, लहठी (लाहाको चरुा), बेहरी, गरज, खराआ, सपुली, पजाततन्तर, 

हनयाहनसार्, बनहाररयो। 

ग. कथोपकथन : पसातद पाई; इ धर द ेकतह  ँहनमन से , ना त मसु खा जाइ;  जाई माहलक 

घरे; भान्सा तयार बा। 

 

यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

क. पात्र नामकरण : धरीछन, रामिचन, हचतनिा, लच्छु, ऄसरु्ी, नथनुी, भाखी, पटिारी, 

सहदईेिा, मनसखुिा। 
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ख. लोकशब्द : लट्ठक, भसुनु्डी, बाईँटो, चोथाले, कुट्याम, कठालो, मनग्गे, बकुुत सी, 

मनसिुा, लाईके, भचु्चड, छटेल। 

 

हाँसुली बाँकेर उपकथा 

क. पात्रका नामकरण : बनिारी, कराली, परम, पान ु (हनमतले), प्राणकेष्टो, पागला, रतन, 

गपुी, प्रह्राद, माथ्ला, नटिर, नस,ु सचुाँद, कालोशहश, िसन, सिुासी, गोपालीबाला, हदेो 

मन्डल अहद। 

 

ख.  आञ्चहलक र्ा लोकशब्द  : 

 

 

आञ्चहलक 

शब्द 

 

हशि रूप 

 

नेपाली अथय 

 

आञ्चहलक   

शब्द 

 

हशि रूप 

 

नेपाली अथय 

ऄक्त रक्त रगत पेरथम प्रथम प्रथम 

गेरास रास गाँस एशर इश्वर इश्वर 

जेस्लाइ हदयासलाइ सलाइ, माहचस अगलेु अगले पछाहड 

ययारपल तेरपल हतरपल गेरस्थ गहृस्थ गहृस्थ 

पेनाम प्रणाम प्रणाम पेलय प्रलय प्रलय 

लतनू नतनू नयाँ हदरे रृदरे रृदयको 

लजर नजर नजर घरूघरुट्ट घनघोर 

(अँधार) 

घनघोर 

ऄँध्यारो 

लष्ट नष्ट नाश भएको अलोकीन्नी अलोमय ईज्जिल 

    साबोधान सािधान सािधान रुद्दािी रुराि रुराि 

    घहडयाल बड कुहमर       गोही पेययय प्रययय 

(हिश्वास) 

प्रययय 

(हिश्वास) 

     हदहकहन दहेखहन दहेखनँ ऄमाहन्य ऄमान्य ऄमान्य 

हिधेन हिधान हिधान, हनयम हतच्छेदा हातछाडा हातबाट 

छुटेको 
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    ख्यानत सितनाश     सितनाश रूपमान ऄपमान ऄपमान 

   मालोयारी म्यालेररया    मलेररया माईडा मामरा,   

ऄनाथ 

अमा मरेको, 

ऄनाथ 

   काँकुआ हचरुनी काआयँो, 

काँहगयो 

प्याट पेट पेट, भुँडी 

  हछहष्टर ईँचा सहृष्ट छाडा सहृष्ट बाहके हपहतहिधेन प्रहतहिधान प्रहतहिधान 

     हदहक दखेी दखे्छु तदु े तआु द े तँ द े

लोि नेि हलनेछु रबहलेा ऄिहलेा ऄिहलेा 

   पेराहचातहत प्रायहचातत प्रायहचातत ऄङ् रङ (प्रेम) प्रेम 

अम राम ( 

ऄपभं्रश) 

राम हिययेर हिरूप हिरूप 

     आतकरन रीतकरन 

हिहधहनयम 

रीहतहथहत अतहिरेत रातहिरेत रातहबरात 

ऄजनुी रजनी, रात रजनी, रात छँडहछस छँुडहछस फ्याँहकस ्

पेयोजन प्रयोजन प्रयोजन बहुबये रँु्हपये, कँेदे रोएर 

समदू्दर समरु समरु, सागर नेकन लेखन (ललाट 

लेखन) 

लेखनी= 

(भाग्य 

लेखन) 

िेपद हिपद हिपद अते राते राहत 

सनजे सन्ध्ये साँझमा अचातय े अश्रये अश्रयमा 

र्रम परम परम अतहदन रातहदन रातहदन 

    छेचेर जल सेचेर जल हसँचाआको पानी ओजगार रोजगार, अय रोजगार, 

अम्दानी 

समप्पन समपतण समपतण पभ ु प्रभ ु प्रभ ु

घेराने घ्राण घ्राण 

(सुँघ्ने शहक्त) 

समाज समाहध समाहध 

हपतलु कतात, माथा टाईके, महुखया ध्रोि सयय सयय 

अग राग ररस हतभिुन हत्रभिुन हत्रभिुन 
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अहखस राहखस राख, राख्न ू मेजाप मेजाज हमजास 

धरगा धर हगये गएर समात लय नय नाआ, ऄह ँ

रोपोद्दरि ईपरि ईपरो व्यान्नन व्याञ्जन, 

तरकारी 

व्यञ्जन, 

तरकारी 

ऄमरेतो ऄमतृ ऄमतृ फ्यारे हिपदे हिपदमा 

लारब पारब ना सहकन्न कोध क्रोध क्रोध, ररस 

     केराहचहन केराहसन मरट्टतेल ययाल तेल तेल 

पेकान्ड प्रकाण्ड प्रकाण्ड नोकके लोकके मान्छेलाइ 

बेराम्भन िाह्मण बाह न पबीन प्रिीण प्रिीण 

शास्त शाह्ल शाह्ल अहि राहत्र राहत 

    हपहतपरुुष हपतपृरुुष हपतापखुात रोपदशे ईपदशे ईपदशे 

पेशस्त प्रशस्त प्रशस्त अख राख राख 

ऄयानेक ऄनेक ऄनेक हट्टहाहस ऄट्टहाहस ऄट्टहास 

   दोपरबेला दपुरुबेला हदईँसो भोमन भ्रमण भ्रमण 

हनद्य हनरा हनरा शरीले शरीरे शरीरमा 

पोहार प्रहार प्रहार ऄयाल रेल रेल 

आहटशान स्टशन रेल स्टेसन रजगार ऄजगर ऄहजँगर 

सबब सकल सबै द्याश दशे दशे 

बेगेर ब्यागेर ब्यागको लालबन्न लालिणत लालिणत 

दोग्ध दधू दधू पेरमहह परमाय ु परम अय ु

लेन नेन हलनहुोस ् परुुत परुोहहत परुोहहत 

हलये हनये हलएर लेईया नेईया हलआएको 

हचच्कार हचयकार हचयकार दोब दबे हदन्छु 

लेबे नेबे हलन,ु हलन्छ छामने सामने छेई 

निी लक्ष्मी लक्ष्मी जोिन जीिन जीिन 

      ययाज तेज तेज हपदीम प्रदीप प्रदीप, दीयो 

हमत ु मयृय ु मयृय ु नेबबार हनभे जाईयार हनभ्नका 

लाहग 
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िास गन्ध बास, बास्ना, 

गन्ध 

भेषन भीषण भयािह 

सोरोत स्रोत स्रोत दगुगहत दगुतहत दगुतहत 

हच-पिु ह्लीपतु्र पयनी र छोरा शोगे शोके शोकमा 

ओद रोद घाम हनव्यनूद शनू्य नदी सकेुको नदी 

नेनो ऄहतहथ ऄहतहथ पासरन दरू टाढा 

पेसाद प्रसाद प्रसाद अन्नाबान्ना रान्नाबान्ना पकाआ 

तलु्याआ 

राखार झडुी टोकरी नईमी निमी निमी 

 सालपेट    

अलहुमहन 

ऄयामोहनया 

सलरे्ट 

ऄमोहनया 

सल्रे्ट 

ताक ईपयकु्तता ईपयकु्तता 

तेहाआ हिराम िराम काज खाराहब काज खाराप कामखराबी 

 केडामातन मातलाहमर 

कायदा 

मायने काआदा ऄहिबार रहिबार अआतबार 

स्न्याह स्नेह स्नेह श्याल शेयाल स्याल 

अहषढे अषाढ ऄसार सतर सतकत  सतकत  

    रे्लालेन रे्ललेन फ्याँक्नभुयो कुकुडे मरुगी कुखरुा 

अपहुन अपहन तपाइ ँ अि गन्ध गन्ध 

टायेम टाआम, समय टाआम, समय दव्य रव्य, हजहनस रव्य,हजहनस 

नेिेदनटा हनिेदनटा हनिेदन चै ँ समुखु सम्मखु छेई, समि 

िेछना हिछाना ओछ्यान हनशेषे हनःश्वासे हनःश्वासमा 

हगहहनी हगन्नी गहृणी पाटकाम काजकमत कामकाज 

छेरईगी हचररुगी हचररोगी गेराहह्य राह्य रहण योग्य 

   कालोरुद्दु कालरुर कालरूर 

(हशि) 

रिश्यासे ऄिशेषे ऄन्तमा 

अङा राङा रङ्गाआएको सोमकाले सकाले हबहानै 

छेष्ट सषृ्ट सजृना गररएका नेकरा छेडँा कपडा झमु्रो 

कत्त्व्य कितव्य कितव्य अँतेर ऄन्तरेर, हनजेर अयमाको, 
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हनजको 

  अजलक्ष्मी राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी हसहजये हसि करे ईहसनेर 

हलले हनले हलयौ ऄल्याय ऄन्याय ऄन्याय 

दभु्यागा दभुातगा ऄभागी अजा राजा राजा 

अज्या राज्य राज्य पेकार प्रकार प्रकार 

पेताप प्रताप प्रताप हनच्चय हनचातय हनचातय 

   हसलपाट हश्लपर 

(रेल

लाआनेर) 

हसलपट (रेल 

लाआनमा 

ओछ्याआने 

काठ) 

गजालछे गजाच्छे र्हकँ्रदछै 

बलु्ले बल्ले भन्यौ हपहतकार प्रहतकार प्रहतरोध 

दुपँछे धुँकछे कष्ट भोग गदैछ हखटकाल कोन्दलेर अन्तररक   

कलह 

शि ु शत्र ु शत्र ु लारलाम पारलाम ना सहकनँ, 

सहकएन 

  चतकुदशी चतदुतशी चतदुतशी एगे रेगे ररसाएर 

   छेरजनम हचरजन्म हचरजन्म जािन भेजानो माहट हभजाआएको 

माटो 

व्यातन िेतन िेतन, तनखा पाट अयोजनेर    

शभुारम्भ 

अयोजन 

शभुारम्भ 

नेषेध हनषेध हनषेध िेपज्यय हिपजतय हिपद ्

िेथा व्यथा व्यथा लेङुडे लेजे पचु्छरमा 

गभ्येर गभेर गभतको अजी राजी राजी 

  करालहछ कराहच्छ गराईँदछुै अलिोड्डेमी अडम्बर अडम्बर 

  ‘रहस’मद रसेर मद रसको मद पयता पयसा पैसा 

गोि गोत्र गोत्र महतभ्यम महतभ्रम महतभ्रम 

ऄहङन रहङन रङ्हगन बजेुच बझेुछ बझु्यौ 

लाक नाक नाक जापनुी जापानी जापानी 
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लडन नडाचडा चलमल अखाल राखाल गोठाला 

सोस्त ससु्त स्िस्थ व्याश िेश, 

साजसज्जा 

राम्रो, 

सहजएको 

पेधान प्रधान प्रधान न्याज लेज पचु्छर 

   करमदोषे कमतदोषे कमतदोषले हिहचि हिहचत्र हिहचत्र 

अआच एसेछ अयौ रेपोकथा ईपकथा रूपकथा, 

ईपकथा 

पेनहयनी प्रणहयनी प्रणयनी हपतामोर हपतामहरे हजरुबा, बाजे 

पेष्टाआ पहुष्ट पहुष्ट मोचेर मच,् गोरँ् जुँगा 

  हपहतर्ल प्रहतर्ल प्रहतर्ल िैक्कम हिक्रम हिक्रम 

हनपाट लोपाट लटुपाट टुकचे ऄल्प ऄल्प, कम, 

थोरै 

हपहतजे्ञ प्रहतज्ञा प्रहतज्ञा अन्ना रान्ना पकाआ-

तलु्याआ 

रनमुहत ऄनमुहत ऄनमुहत नोकसमाज लोकसमाज  

लोकसमाज 

  अलाभालो अयम

भालो 

मनको राम्रो साहमहग्य सामहर सामरी 

हिद्यासे हिदशेे हिदशेमा ऄहनिाज्य ऄहनिायत ऄहनिायत 

नेयम हनयम हनयम लष्ट नष्ट नष्ट 

सकुमोरी सखेुर कुमार सखुको कुमार रसम्भि ऄसम्भि ऄसम्भि 

सोरमार सोरगोल खैलाबैला द्याहखाहन दहेखाहन दहे, शरीर 

रोपिास ईपिास ईपिास, व्रत पेसि प्रसि हपसाब 

धरनडा धरनटा, 

रकमटा 

प्रकार, हकहसम द्याले दईेयाले पखातलमा 

छामतेु सामने ऄहघहल्तर धज्य धैयत धैयत 

जािा यात्रा जात्रा जीयोय बाँचे बाँच्छ 

  ररन्दभोिन आन्रभिन आन्रभिन छेराद्द श्राि श्राि 
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हनईनाआन बोड यहुनयन बोडत यहुनयन बोडत हनकने हलखने लेखाआमा 

डाङ्श डाण्डा डन्ठा पेल्लाय हिशाल हिशाल 

जेलाहपर हजहलहपर जलेुबीको मनुिआ महुनि, महनि महुनम 

एँध े रेधँे पकाएर दसु्कु दःुख दःुख 

 

कथोपकथन 

१. र्ाड् बेडे्छे सेइ ऄक्त जल हय जािेन तोमार(जनु रगतको तेजमा तेरो बल बढेको छ, यय ै

रगत पानी भएर जानेछ)। (गाली) 

२. बेिार माथा खेयेहछल... एिार चोखेर माथा खाबी, भाते हात हदते छाआएर गादाय हात 

हदिी ( छोराको टाईको खाहन्थस.्..ऄब अँखाको टाईको खा। भातमा हात हाल्नेल े

खरानीको थपु्रोमा हात हाल्छस।् (गाली) 

३. भद्दरलोकेर उ हक कथा। बेिा सालो हारामजादा गखुोरबेटा लेगेइ अछे (भरजनको 

यस्तो कुरा ? हरामखोर, गखुानेको छोरा लाहगपरेकै छ)। (गाली) 

४. हक िे मातव्िरेरा, ल्याय कालाम, हक ऄन्याय बललाम ? कन केनेिे ? छोकरादेर एमन 

अलादा अड्डा भाल लय।(के हो महुखया, न्याय भने ँ हक ऄन्याय? भनन के हो ? 

केटाहरूको यसप्रकारको ऄलग ऄड्डा राम्रो हनै)। 

पद् मा नदीर मा ी  : आञ्चहलक शब्द 

 

आञ्चहलक 

शब्द 

 

हशि रूप 

 

नेपाली अथय 

 

आञ्चहलक 

शब्द 

 

हशि रूप 

 

नेपाली अथय 

अआला एसेछो अयौ अनला एनेछो ल्यायौ 

अँधार ऄन्धकार ऄँध्यारो अलेन एलेन अईनभुयो 

कई बलो भन हर्रेनेर रे्रार र्हकत ने 

क्यान ् क्यान हकन (प्रश्न) कोयान थेआका कोथाआ थेके कताबाट 

गोसा राग ररस गेराम राम गाईँ 

तामकु तामाक तमाख ु डराआहछला? भय 

पाहच्छला? 

डराएका  

हथयौ ? 
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  हजरानेर   

लाआगा 

हजज्ञास करार 

जन्य 

सोध्नका 

लाहग 

हजराआस हजज्ञास 

कोररस 

  सोध्लास ्

साराडा साराटा सारा(परूा 

हदन) 

पोला छेले   छोरो 

परानडा  प्राणटा प्राण चाहह ँ बहलया  बले    भनेर 

माआया मा  अमा राई  राग   ररस 

 

कथोपकथन :  

१. ‚अज हक जाड कुहबर(अज कहत जाडो कुहबर)‛ । 

२. ‚एक खाना गीत क दहेख कुहबर। हू, गीत ना तर माथा (एईटा गीत गाउ त कुहबर।  

गीत!  गीत न तेरो टाईको)। ‛ 

३. ‚नकुल बहलल, ‘ज्िर नाहक? तबे या, बाहडते जा। द्याख हगया बाहडते की काण्ड 

हआछे।’(नकुलले भन्यो, जरो अयो हक कसो? तै, घर जा। घरमा गएर हरे के काण्ड 

भयो।) 

४. एमन कथा सहुनया व्यापरटा ना जाहनया जाईया चले ना। कुबेर ईहद्रग्न हआया बहलल, 

‘हकसेर काण्ड नकुलदा?’ (यस्तो कुरा सनुी खास कुरो नबझुी त हहड्ँने कुरै भएन। कुबेर 

ईहद्रग्न ह दँ ैबोल्यो, के काण्ड हो नकुलदा?)   

५. ‘श्याष राआते तर बौ खालास हआछे कुहबर।(हहजो राती तेरी पयनी सयुकेरी भइ)’ 

      कुबेर ऄिाक् हआया बहलल, ‘ह? नय मास पआुरा जे मात्र कयटा हद गेछे नकुलदा। आटा 

हआल हकिा? (कुबेर ऄचहम्भत ह दँ ै बोल्यो, ह ँ नौ महहना परुा भएर केही हदन मातै्र 

हबयदछै)’ 

६.  ‘क्यान? नय मासे खालास हय ना?’ (हकन, नौ महहनामा प्रसहुत ह दँनै?) 

 

ढोडँाइ चररत मानस : आञ्चहलक शब्दिरू 

१. आज्जतिाला अदमी  - सम्माहनत व्यहक्त  २२. पचाना - पचाईन ु  

२. आन्सार् - न्याय     २३. पा भारी - गभतिती   

३. कमजोरी - दबुतल     २४. हपसाब  - हपसाब  
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४. कलाली - रक्सी पसल    २५. बाहलस्टर  - ब्याररस्टर 

५. हकररया - हकररया    २६. हबहाशादी - हबह े

६. कुिा-   कुकुनी    २७. भारी सहर - ठुलो सहर 

७. खाल - छाला     २८. हभखमाङ्गा - हभखारी 

८. खहुर्या  – गपु्तचर    २९. हभिरघनु्ना - हभत्र घनु लागेको 

९. खशुबदार – सगुहन्धत    ३०. भटुानी - बोटानी (Botany)  

१०. गजर,गजर (ध्िन्यायमक शब्द)  ३१. भचु्चर - जनािर 

११. घसर र्सर - नराम्रो कुराकुरा   ३१. भारीगा  – दोहजया 

१२. घरिाली  - गहृणी     ३२. मेहमान  - पाह ना 

१३. जनाना  - ह्ली )अआमाइ(    ३३. महन ऄटार  - महन ऄडतर 

१४. जाहहल औरत  -  मखूत अआमाइ  ३४. लम्बर - नम्बर 

१५. झोटाहा- अआमाइहरू   ३५. ससरुार - जेल 

१६. हडहग, हडहग (ध्िन्यायमक शब्द)  ३६. सगाइ - हबह ेऄहघ गररने मगनी 

१७. तेरहमा – तेह्ौ ँ    ३७. सन्नाटा -  सनुसान  

१८. हतरसा – तीसौ ँ    ३८. हेजँीपेजँी - जस्तोतस्तो  

१९. दशारा – दसै ँ    ३९. शडगड  - गोरुगाडी  

२० नकोदम )नाक म  दम (–  हिरक्त    

२१. न्यौता – हनम्तो     

 

लततास एकलट नदीर नाम : आञ्चहलक शब्दिरू 

१. अलामत  -  भगिानको लीला 

२. गोल्लाछुट - एकहकहसमको खेल जस  मा मैदानमा ईपहस्थत 

          प्रहतद्रन्द्री दलका सदस्यहरूलाइ छुन िा समाईन नहदइ जोहगँद ै एईटा  हकनारबाट 

ऄकशोन हकनार तर्त  रूत गहतमा दौडन।ु 

३. बेह दा -  नचाहहदँो 

४. दईेयाना -  हदिानी 

५. बाङरी –  परुुषको हलङ्ग िा हशश् नको टुप्पोको छाला काट्ने व्यहक्त। 

६.  मरुाद -  आच्छा 

७. अल्लार गजब -  भगिानको ध्िंशलीला 
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कथोपकथन 

१. ‚ऄ करमाली, ऄ बन्दमाली खाआया जाउ (ए करमाली, ए बन्दमाली खाएर जाउ)। ‛  

२. ‚बासन्ती जे तोमार हाहडत ्चाल हदया राखछे, तुहम त कम जान ना (बासन्ती हतमीलाइ 

मन पराईँछे भन्ने कुरा हतमी पहन त जान्दछौ)।‛ 

३.  ‚ठाकुर सकल घरे हन अछ, अमार एकखाना कथा। भारतेर बाहडते अज दसजनेर 

सभा। तोमरार हनमन्त्रण। पान तामखु खाआबा, दसजनेर दस कथा सनुबा (भगिान घरमै 

छौ, मेरो एईटा कुरा छ। अज भारतको घरमा सभा छ। हतमीहरूलाइ पहन हनम्तो छ। 

पान तमाख ुखान,ु दसजनाको दसिटा कुरा सनु्न।ु‛ (यहाँ भगिान शब्द सम्बोधनाथत 

प्रयोग गररएको छ।) 

४. ‚ना करलाम बोयाहन, ना करलाम साआत; तहुम ऄखनआ एआभािे हदत लाग्छ (न बोहनी 

गरे,ँ न त साआत हमलाएँ ; हतमीले ऄहहले नै यसरी हदन लाग्यौ)।‛ 

५. ‚हमया, बहुि बायलाआछ चमयकार (हमया, चमयकार बहुि दखेायौ)।‛ 

६. ‚तहुम भाआ हआलेओ अछ, बन्ध ुहआलेओ अछ। चारटा जलहचडा ना खाईयाआया  

      छाडहछना (हतमी भाआ भए पहन छौ, साथी भए पहन छौ। ऄलकहत हचईरापानी नखिुाआ  

छाडहदनँ)।‛ 

७. ‚अहम मारुम तोर शिरेुर। हनशतुरी। तइु लाईयेर काँटा रु्आटा मर, तआु शकुना गाङे 

डुआब्या  मर (म तेरो शत्र ुमानुत हनष्ठ री! तँ लौकाको काँडाले घोचेर मर, सकेुको नदीमा 

डुबी मर।‛ 

 

५. प्रतीकहबम्ब : 

खैररनी घाट 

१. खाहल ऄहघहल्तर अकाशमा ठुलो पाल टाँगे जस्तो बादल हािा नलागेका 

      बखत ऄँध्यारो गाढा देहखन्थ्यो। (प.ृ १) 

२. टाढाबाट कोशीको हचसो अिाज अयो। ययही अिाजमा नहजकै पाखोमा एईटा   

िरको रूख ईँहघरहकेो हथयो। (प.ृ २) 

३. िनमा हरेक बटुा र पोथ्राहरूले हबहानको मन्द हािामा टाईको ईठाएर सायद  

ईसैलाइ हरेे। (प.ृ २) 
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४.  ईसका हचसा कठ्याङ्हरएका ऄनभुिहरूले घरको अश्रय र राहपलो ऄगेनो भेट्टायो। 

 (प.ृ २) 

५. राहत धहमलोमा हसंगिीरेलाइ अफ्नो परुानो घर चपुचाप ईसैलाइ पखेर बहसरह े 

जस्तो लाग्यो। (प.ृ ३) 

६.  अँखाले दहेखए जहत बाटो रे्रर तन्नेरो घाममा नमज्जाको दहेखए। (प.ृ २३) 

७.  ईसका काला गाला चहु्रोबाट अएको रापमा सेहकएका सुँगरुका दइु पटु्ठा जस्तै राता-

मोटा भए।  (प.ृ ८९) 

८. सनुकोशीपारर लालहटनको धहमलो, हचप्लेकीरा झै ँपाखामा हघहस्ररहकेो हथयो। (प.ृ 

९०) 

 

हेलम्बु मेरो गाउँ 

१. ईसको र मेरो बीच बढ्न लागेको बाल्यपे्रम ऄब एईटा झ्याँहगलो रूख ह न 

       लागेको हथयो।  (प.ृ ५) 

२. ‘हामी स्िगतबाट खसाहलएका इभ र अदम भएका हथयौ।ँ’ (प.ृ ३९) 

       

अलललखत 

१. ‘ऄहलहखत’ शीषतकले ऄिहलेा, शोषण गरेर राहखएको प्रतीकायमक ऄथत व्यक्त 

गररएको देहखन्छ भने ईपन्यासमा िहणतत हबरहहनपरु बरेिा र धरमपरु बरेिा 

नेपालको तराइ ऄञ्चलको हिहभन्न गाईँहरूको प्रतीक स्िरूप प्रयोग गररएको 

दहेखन्छ। नागाबाबाको ईल्लेखद्रारा गाईँको अहदमता, ऄज्ञानता र 

ऄन्धहिश्वासलाइ प्रतीकायमक रूपमा व्यक्त गररएको प्रतीत ह न्छ। ‚ऄहलहखतमा 

अईने ‘दोरहन्तल पोखरा’ पञ्चायतकालको कहथत भहूमगत हगरोहको प्रतीक हो 

जसमा स्ितन्त्रता र अकाङ्िाको हनमतम बहल चढ्छ।‛
33
  

२. ‚प्िाल परेको िा परेर टालेको बटु्टा लगाएर पेटीमा ईहभएको कुनै ऄनहुार झै ँलाग्छ  

गाईँ।‛ (यहाँ गाईँलाइ परुानो, जीणत ऄनहुारको प्रतीक माहनएको दहेखन्छ। (प.ृ१) 

                                                           
२७० नेत्र एटभ, िृष्णिरय फयार : उऩन्मास लसद्धान्त य नेऩारी उऩन्मास, ऩ.ृ ४३ 
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३. ‚प्रातः सबैजना, पयतटकहरूलाइ ऄनौठो लाग्ने एईटा खाल्डोमा जन्मे, ह के र 

कमतचारी भएर बसेका हथए।‛ (खाल्डो काठमाडौको प्रतीकको रूपमा प्रयोग 

गररएको छ)। (प.ृ ६) 

४. ‚उ ऄटुट रूपले जीईभरर भस्म पहन दल्थ्यो। एकहदन हबहानै, गाँजा खान अईने 

गाईँलेहरूले दखेे, नागाको काम गने भहक्तनीको जीईमा र ऄनहुारमा पहन भस्म 

लागेको छ, टाटेपाटे भएर।‛ (यहाँ प्रतीकायमक ढङ्गमा नागा र भहक्तनीमाझको 

यौन संसगतलाइ व्यक्त गररएको छ। (प.ृ १०) 

५. ‚अधहुनक काहलदासहरू, ‘मेघदतू’ लेख हक हबरामी पद ै घर र्कत ।‛ (यहाँ 

अधहुनक काहलदास भनेर ईयखनन ्टोलीका सदस्य तथा मेघदतू भनेर ईनीहरूको 

कामहतर सङ्केत गररएको छ। (प.ृ १२) 

६. ‚यस्तो बखत उ ‘मेघदतू’को यिजस्तै पीहडत दहेखन्थ्यो।‛ (प.ृ२८) 

७. ‚माआजहुरूले गाईँका प्रायः सबै सम्भि नियिुक िा हतनका ऄभािमा ऄधबैसेँ र 

हकशोरहसत रु्लिाको यगुल तस्बीर हखचाआसकेका हथए र पाररश्रहमकका रूपमा 

प्रशस्त कुटपीट गररसकेका हथए।‛ (यहाँ रु्लिालाइ गाईँका परुुषहरूसँग बात 

लगाईने गरेको कुरालाइ यगुल तस्बीर हखँचाआसकेको भनी प्रतीकायमक ऄहभव्यहक्त 

हदआएको छ। (प.ृ ६४) 

८. ‚हिधिुीका झोहल्लएका छाती हनेत थाल्यो, जुन शरीरमा झहुण्डएका दइुटा 

खल्तीजहिकै   पातला र आह्ली नलगाआएका झै ँ हथए।‛   (प.ृ११) 

९. ‚हाँहसरहकेी महतया तरुन्तै अँसकुो धकशोन तानेर रुन थाली।... तैपहन महतयाको अँस ु

मैनबिी पग्लेको थोपो झै ँकतै च्िास्स ऄनभुि गरररह्यो। महतया ररसाइ होली। यो 

हिचार गरेर अधाघण्टा जहत पहछ उ रे्रर गयो। यसपटक महतया दाल-तरकारी 

पकाआरहकेी थी। ईसको ऄनहुारमा ऄहगको केही पहन हथएन। सब पछुपाछ पारेर 

बसेकी रहहछ।‛  (प.ृ२३) 

१०.  ‚कणेले ओर्् भन्दा माहथल्लो दाँत तल्लो ओठमा पऱु् याएको हथयो। ययहाँबाट  

ध्िहन र हािा यस्तरी यताईहतबाट हनस्केको हथयो, जसरी छोपेको तसलाबाट 

कहहले यता कहहले ईताहतर बार् हनस्कन्छ।‛ (प.ृ६३) 

११.  ‚हनरालाइ अँखामा हमचेर लडाआहदयो।‛ (प.ृ २१८) 
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यहाँदेलख त्यहाँसम्म 

१. ईसको मन बगडमपरुको हशिालयमाहथ हािाहसत लाहडएर र्रर्राआरहने सेतो 

हशिध्िजस्तै हथयो। (प.ृ २९) 

२. गाईँ अफ्नो खोलाखोल्साहरूको पटुका बेरेर िन, ईपिन र झ्याङ र थमु्काहरूको 

हररहतमा ओढेर हनदाआसकेको हथयो। (प.ृ ३०) 

३.   कृशकाय रम्मी साँहच्चकै ययहाँ हपँजराहभत्र थहुनएकी भाग्यहीन चरीजस्तै हथआन।्(प.ृ 

३१) 

४. ... पषु्ठ हपहठयूँ र ययसमाहथको काला हझक्राहरूमा पचु्छर बेरेर घाम ताप्न तनु् रुङ्ग भएर 

ईँधोमनु्टो झहुन्डएको सपतजस्तो चलु्ठो। (प.ृ ४६) 

५. पाितती भखतर काँचलुी फ्याँकेर घाम ताप्न हहडेँकी सहपतणीजस्तै स्िच्छ, हचल्ली, रहर 

लाग्दी दहेखहन्थन।् तर सनु्दरी हिषकन्या जस्तै ईनको हजिाको टुप्पामा पहन हिष हथयो। 

(प.ृ ५८) 

६. दरबारको हनगाहा भदौरे झरीजस्तै हो, एकहछनमा ह्ऱारत अएर जाने। (प.ृ ८०) 

७. सङ्गीतको कन्ठस्िर कानमा पनातसाथ यौटा कस्तो न कस्तो कोमलता पलाएर अयो, 

सकेुका पोथ्राहरूका अँख्लाअँख्लामा रक्तहबन्दजुस्ता दहेखने हपहपरा रु्टेर अएजस्तै। 

 (प.ृ ८५) 

८. महहनौदँेहख गुँडुल्की मारेर बसको ईनको सषुपु्त छैटौ ँचेतनाले हबस्तारै र्णा ईचाल्न 

थाल्यो। (प.ृ ९५) 

९. ऄब यही धरतीको छातीमाहथ मेरो पररकल्पनाको हहस्तनापरु खडा ह नेछ। (प.ृ ९६) 

१०.  यौटा ऄदृश्य नजाहनँदो भयको हचसो हसरेटो भरनाथको मटुुहभत्र पस्यो। (प.ृ १२१) 

११.  हाँस्न थाल्दछन ् हाहाहाहा हिशाल भुँडीका थमु्काहरू लस्करै हहल्लरहन्छन।्(प.ृ 

२११) 

 

हाँसुली बाँकेर उपकथा 

१. बनिारी हकछु ईिर दबेार अगेआ मेयेदरे मध्ये र्ोसँ करे ईठल सचुाँदरे नातनी, िसन्तेर मेये 

पाखी (बनिारीले केही ईिर हदन ुऄहघ नै केटीहरूको माझबाट साँपले झै ँअिाज हददँी 

ईठी सचुाँदकी नाहतनी, िसन्तकी छोरी पाखी)। (प.ृ १४८) 
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२. बातासे गाछपालार माथा दलुछे। बाँसिाहदर बाँसिने मातन लेगेछे (बतासमा ििृलताको 

टाईको हहल्लँदैछ। बाँसिादीको बाँसिनमा मात लागेको छ)। (प.ृ २३०) 

३. अहम तो भसुन्डी काक, अमार तो देखते बाकी नेआ हकछु (म त भसुन्डी काग, मैले 

नदखेेको  केही बाँकी रहने)। (प.ृ २३३) 

४. ऄदु्भत मेये! सािात ्डाहकनी! कामरूपेर डाहकनीर मत जेमन साहस तेमहन मोहनी (ऄदु्भत 

ह्ली! सािात ् डङ्हकनी! कामरूपकी डङ्हकनीको झै ँ जस्तो साहस ययस्तै मोहनी)।(प.ृ 

२४५) 

५. कहारपाडार कन्येरा बईयेरा िेपले ऄिश्य िानभासा (कहारपाडाका कन्या, अआमाइहरू 

ररसाए ऄिश्यै भलमा भाँहसएको कोपाआनदी जस्ती ह न्छन)्। (प.ृ २४९) 

६. हाँसलुी बाँकेर दशेेर कालिैशाखीर झड। हाँ हाँ करे हाँकते हाँकते असछे। दहुात दोलातो 

दोलाते, बकु हदये ठेलते ठेलते, सामने जा पारे सापटे जापटे धरे तलेु अछडे मेरे रे्ल छुटे 

चले पागला हातीर मतो, हसङ बाँकानो बनुो मोषेर मत। तालगाछगलुो यिु करे। माहटते 

माथा अछडे पडते पडते अबार खडा हये ईठे, अबार नामे (हाँसलुी घमु्तीको दशेको 

कालिैशाखीको अँधी। हाँ हाँ गद ैहाँक्द ैहाँक्द ैअईँदछ। दइु हात हल्लाईँद ैहल्लाईँद,ै 

छातीले ठेल्द ैठेल्द,ै छेईछाईमा जे-जस्तो भेट्छ सबैलाइ ईखालेर फ्याँक्द ैदौड्न्छ पगला 

हाती झै,ँ हसङ् बाङ्हगएको मस्त भैसँी झै।ँ तालको रूखहरू यिु गछतन।् माटोमा टाईको 

ठोहक्कन पगु्दा पगु्द ैरे्रर ईठ्छ, रे्रर लड्छ)। (प.ृ २७७) 

७. कोथा जाहब? यम अहम तोर (कता जान्छेस?् म तेरो यमराज ह )ँ।   (प.ृ ३००) 

८. कारखानाटा बेडे जेन भीमेर बेटा घटोयकच हये ईठेछे (कारखाना बढेर भीमको छोरो 

घटोयकच बनेको छ)। (प.ृ ३३६-३३७) 

९. दआु िीर हनमुानेर मत परस्परके हनष्ठ र अक्रमणे जहडये धरे पडल माहटते (दइु िीर 

हनमुानिझै ँएकऄकातप्रहत हनष्ठ र अक्रमण गरी माटामा लडे)।(प.ृ ३९०) 

 

ढोडँाइचररत मानस 

१. चोख दटुो लाल हसमलु रु्लेर मत (अँखा दिैुिटा राता हसमलको रु्ल जस्तो)। (प.ृ १२) 
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६. काव्यात्मकता :  

खैररनी घाट 

‚पानीका कणले हभजेको बतास हाहनँद ैअयो। हनलो हररयो कोशी हहईँदमा स्िच्छ 

र हनमतल हथयो। नदी पानीको लहरमा छाती रु्लाएर औ रै्हलएर बहहरहकेो हथयो।.. एईटा 

धहमलो सनु्दरता, एक दबुशोनध दयनीय गररबीको हचत्र जसको रङ्गहभत्र कुनै सजीि 

अँखाका सङ्केतशील भािहरू लकेुका हथए। कोठाका काला र टहल्कने दहलन र 

खाँबाहरू ऄतीतकालका कटकहटएका सम्झनाले डढेर ऄँगरा भआसकेका हथए। ऄहहले 

साँझको मोहक बेला हथयो। स्िच्छ र हनलो साँझको बादल जब हनलो सागर झै ँ हिस्ततृ 

पहचातमको अकाशमा ढाहकन लाग्दथ्यो।... केही तल कोशी सयूतको हखयका छोडेको 

ऄन्धकार र प्रकाशहीन प्रान्तमा खेतको कुलोमा सङ्लो जमेको पानी झै ँसानो र ऄिरूि 

लाग्दथ््यो।‛ (प.ृ ३, १५, ३४) 

अलललखत 

१. ‘मान्छे हाऱ् यो भने यस कारण हादनै, ईसमा हजयने बल छैन, बरू यस कारण हालात, उ  

धेरै कुराको कैदी बनाआएको छ। भने, मान्छेलाइ हराईने कुरा मान्छे होआन, ईसको 

नतोहकएको कैद हो। नदीले हजययो भने, यस कारण हजयला, नदी गररब ह दँैन, ययसको 

पररिार र हतकडी ह दँनै र ययसले बग्नका लाहग रगत हदन ुपदनै।’ (प.ृ १३३) 

२. ‘लटूको गनुासोको सजाय, जहाँ लटुबाट हदआन्छ, ययहाँ मान्छे हनरुपाय ह न्छ र बोल्न 

छाहडहदन्छ। यस्तो मैले कतै दखेेको छैन। एईटा गाईँ नै ऄकशोन गाईँलाइ चसु्तै-लट्ुद ैबसेको 

होस।् हयनीहरूको जीिनलाइ दशतनले मात्र हल गनत सहकँदनै, एक हकहसमले भन्ने हो भने, 

जीिन समस्या पहन होआन, हकनभने हयनीहरू जीिनले लात हहकातएका माहनस ह न,् एईटा 

बहक्सङ नजान्नेलाइ सानो पररहधमा खमु्च्याएर बक्सर हभडाआहदन ु जस्तो, हयनीहरूको 

जीिन हयनीहरूका लाहग प्रहतद्रन्द्री छ ऄथिा के छ, ययही थाहा छैन।’ (प.ृ १३६-१३७) 

हाँसुली बाँकेर उपकथा 

‚राते्र ईठे दजुने हगये हमलत कोपाआयेर कुले। गान गाआत कालोशहश। अकाशे ईठत 

चन्रशशी (राहत ईठेर दिैुजना भेट गथे कोपाआ हकनारमा। गीत गाईँथी कालोशहश। 

अकाशमा ईठ्हथआन ्चन्रशहश)।‛  (प.ृ १५७) 
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पद् मा नदीर मा ी 

‘हदन काहटया जाय। जीिन ऄहतिाहहत हय। ऊतचुके्र समय पाक खाय, पद ्मार 

भाङन-धरा हतरे माहट ध्िहसते थाके, पद ्मार बकेू जल भेद कररया जाहगया ईठे चर, ऄधत 

शताब्दीर हिस्तीणत चर पद ्मार जले अबार हिलीन हआया जाय। जेलेपाडार घरे हशशरु 

क्रन्दन कोनो हदन बन्द हय ना। िधूातषृ्णार दिेता, हाहसकान्नार दिेता, अयमार दिेता, 

आहादरे पजूा कोन हदन साङ्ग हय ना। ए-हदके रामेर िाह्मण ओ िाह्मणेतर भरमानसुगहुल 

ताहादेर दरेु ठेहलया राखे, ओ-हदके प्रकृहतर कालिैशाखी ताहादरे ध्िंश कररते चाय, िषातर 

जल घरे ढोके, शीतेर अघात हाडे हगये बाजे। असे रोग, असे शोक। हटहकया थाकार 

हनमतम ओ मननीय प्रयोजने हनजेदरे मध्ये रेषारेहष कररया ताहारा हयरान हय! जन्मेर 

ऄभ्यथतना एखाने गम्भीर, हनरुयसि, हिषण्ण। जीिनेर स्िाद एखाने शधु ु िधूा ओ 

हपपासाय, काम ओ ममताय, स्िाथत ओ सङ्कीणतताय, अर दशेी मदे! इश्वर थाकेन ओआ 

रामे, भरपल्लीते। एखाने ताहाके खूँहजया पाईया जाआबे ना।’ (हदन हबतेर जान्छ। जीिन 

प्रिाहहत ह न्छ। ऊतचुक्रसँगै समय घहुमरहन्छ, भहयकँद ै गरेको पद ्मा हकनारको माटो 

धहस्करहन्छ, पद ्माको िि हचरेर चईर ईयपन्न ह न्छ भने ऄित शताब्दी पहुगसकेको चईर 

पनुः पद ्मामै हबलाईन पगु्छ। माझीगाईँको घरहरूमा हशशहुरू नरोएको कहहल्यै दहेखँदनै। 

यहाँ भोकहतखात, अँसहुाँसो र अयमाको दिेताको पजूा कहहल्यै परुा ह दँैन। एकाहतर 

गाईँको िाह्मण र िाह्मणेतर माहनसहरूले पर पर गछतन ् भने ऄकातहतर प्रकृहतको 

कालिैशाखी ईनीहरूलाइ ध्िंश पानत चाहन्छ। बखातको पानी घरहभत्र पस्छ, ठन्डा 

महहनाको हचसो हड्डी र मासीहभत्र पसेर बज्न थाल्छ। रोग र शोकको लहर चल्नथाल्छ। 

बाँहचराख्नका लाहग नभआनह ने हिषयिस्तकुा लाहग ईनीहरू एकऄकातमा ररसाररस गरी 

हरैान ह न्छन।् जन्मको ऄथत यहाँ गम्भीर र हनरुयसाहहत छ। जीिनको स्िाद केिल 

भोकहतखात, यौन र ममता, स्िाथत र सङ्कीणतता तथा दशेी मदमा मातै्र ऄनभुतू ह न्छ। इश्वर 

तथाकहथत भरजनहरूको गाईँमा मातै्र बस्छन।् यहाँ हतनलाइ खोजेर पाआदँैन।) (प.ृ ११) 

लततास एकलट नदीर  नाम 

१. हततास एकहट नदीर नाम। तार कुलजोडा जल, बकुभरा ढेई, प्राणभरा ईच्छिास।  

स्िप्नेर छन्द ेसे बहहया जाय।  

    भोरेर हािाय तार तन्रा भाँगे, हदनेर सयूत ताके ताताय; राते्र चाँद ओ तारारा ताके हनया 

घमु पाडाआयाते बसे, हकन्त ुपारे ना। 
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    हततास शाही मेजाजे चले। तार सापेर मत िक्रता नाआ, कृपनेर मतो कुहटलता नाआ। 

कृष्णपिेर भाँटाय तार बकेुर खाहनकटा शहुषया नेय, हकन्त ु काङ्गाल करे ना। 

शकु्लपिेर जोयारेर ईद्दीपना ताके र्ोलाय, हकन्त ुईद्रेल करे ना।  

    (हततास एईटा नदीको नाम। दइु हकनार पानीले भररभराउ छ, नदीको ििभरर छाल र 

प्राण भररएको दहेखन्छ। हबहानको हािाले ययसको तन्रा भयकाईँछ, हदनको सयूतले 

ययसलाइ तताईँछ, राती चन्र र ताराहरू ययसलाइ सतुाईन बस्छन ्तर सकै्तनन।्) (प.ृ 

१७) 

२. अकाशे तारा अछे, कानने रू्ल अछे, मेघे रङ अछे। (ऄकासमा तारा छ,  बगैचँामा 

रू्ल,   मेघमा रङ्ग छ)। (प.ृ २४४) 

हनष्कर्य : नेपाली र बङ्गला भाषाका सबैजसो अञ्चहलक ईपन्यासहरू ईखान-टुक्का, 

िाग्धारा, ऄलङ्कार, प्रतीक, हबम्ब एिम ्काव्यायमकताले धेरथोर ससुहज्जत छन।् नेपाली भाषाका 

ईपन्यासहरूका तलुनामा बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा स्थानीय बोली एिम ्कथनभङ्गीलाइ 

ऄहधक महत्त्ि हदआएको पाआन्छ। मानक भाषाका ऄपेिा स्थानीय िा िेत्रीय भाषालाइ लेखकीय 

भाषा बनाआ लेहखएका हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, पद ्मा नदीर माझी, हततास एकहट नदीर नाम 

ईपन्यासले सम्बहन्धत ऄञ्चल एिम ् ययहाँका हनिासीको जीिनधारालाइ प्रष्ट हदग्दशतन गराईन 

सकेको बोध ह न्छ। ईखान-टुक्का, िाग्धारा, ऄलङ्कार, प्रतीक-हबम्ब अहदका प्रयोगका दृहष्टले 

ताराशङ्करको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा अञ्चहलक ईपन्यासको ईयकृष्ट नमनुा बनेको दहेखन्छ। 

 

 

 

 

 


