
 

२७६ 

 

छैिम ाँ अध्याय 

उपसंिार र हनष्कर्य 

 

६.१ उपसंिार 

‘नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तलुनायमक ऄध्ययन’ शीषतक यस 

शोधकायतलाइ ६ िटा ऄध्यायमा हिभाजन गररएको छ। पहहलो ऄध्याय शोधकाययको पररचयका 

रूपमा रहकेो छ। यस ऄन्तगतत शोध शीषतक, समस्या कथन, शोधकायतको ईद्दशे्य, पिूतकायतको 

सिेिण, शोधशीषतकको औहचयय, शोधकायतको िेत्र र सीमाङ्कन, शोहधहिहध, शोधप्रबन्धको 

सङ्गठन, शोधकायतको हनष्कषत तथा भािी शोधकतातलाइ सझुाईहरू हदआएका छन।् 

दोस्रो ऄध्यायमा अञ्चहलकता र अञ्चहलक ईपन्यासको सैिाहन्तक पररचय राहखएको छ। 

अञ्चहलकताको सैिाहन्तक पररचय तयार पाने क्रममा अञ्चहलकताको ऄथत, पररभाषा एिम ्

तत्त्िहरू केलाईने प्रयास गररएको छ। अञ्चहलकताबारे चचातको क्रममा ईठ्ने गरेका स्थानीय 

रङ्ग, सहरी र रामीण अञ्चहलकता, अञ्चहलक संस्पशत जस्ता हिषयहरूलाइ पहन केलाएर 

अञ्चहलकतालाइ प्रष्ट पाने प्रयास गररएको छ। ईसरी नै अञ्चहलक ईपन्यासको संरचना िा 

तत्त्िहरूबारे हििेचना गररएको छ। अञ्चहलकताको स्िरूप, िैहशष््टय एिम ्प्रिहृतबारे स्पष्ट ह न हतेु 

स्िच्छन्दतािाद, यथाथतिाद, समाजशाह्ल, प्रगहतिाद, प्रकृतिाद, मनोहिज्ञान, पररिेश हिमशत र 

लोकहिश्वाससँग पहन तलुनायमक दृहष्टले हििेचना गररएको छ। 

तेस्रो ऄध्यायमा अञ्चहलक ईपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हिकास केलाईने काम गररएको 

छ। यसक्रममा नेपाली, बङ्गला, हहन्दी र ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परा र 

हिकासमाहथ ध्यान केहन्रत गररएको छ। 

चौथो ऄध्यायमा नेपाली र बङ्गला भाषाका प्रमखु अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूको 

पररचयसँगै ईनीहरूका प्रहतहनहध अञ्चहलक ईपन्यासको पररचय हतनका हिषयिस्त,ु पयातिरण, 

चररत्राङ्कन र भाषाशैलीका अधारमा हदआएको छ।  

पाँचौ ँऄध्यायमा नेपाली र बङ्गला भाषाका प्रमखु चारचारिटा अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा 

ईद ्घाहटत सम्बहन्धत ऄञ्चलका भौगोहलक, सामाहजक, सांस्कृहतक, धाहमतक, अहथतक, 
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मनौिैज्ञाहनक र भाहषक पिहरूको हभन्दाहभन्द ैऄध्ययन गररएको छ। यसो गदात नेपाली र बङ्गला 

भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको स्िरूप र हिशेषतामाहथ तलुनायमक प्रकाश पाने प्रचेष्टा पहन 

गररएको  छ।  

यस शोध प्रबन्धको ऄहन्तम िा छैटौ ँऄध्यायमा ईपसंहार प्रस्ततु गररएको छ। यस ऄध्यायमा 

शोधकायतमा गररएका कायतको संहिप्त हििरणपहछ मलू्याङ्कन र हनष्कषत प्रस्ततु गररएको छ। 

हनष्कषत ऄन्तगतत प्रस्ततु शोधकायतको प्राहप्त प्रस्ततु गररएको छ। ऄन्तमा शोधकायतमा प्रयोग गररएका 

ईपन्यास,  प्रमखु सन्दभत रन्थको सचूी तथा पररहशष्टमा बङ्गाली संस्कृहत र लोकहिश्वास सम्बहन्धत 

केही तस्बीरहरू राहखएका छन।् 

 

६.२ मूल्याङ्कन 

कुनै एईटा दशेको दगुतम, ऄनकण्टार ऄञ्चल िा भभूागको भ-ूप्राकृहतक बनािट तथा ययहाँ 

बसोिास गने माहनसहरूको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था, लोकसांस्कृहतक परम्परा, 

मान्यता, लोकहिश्वास, भाषा अहदका हनजस्िता र हिहशष्टतालाइ हचत्रण गररएको ईपन्यासलाइ 

आञ्चहलक उपन्यास भहनन्छ। कुनै ऄञ्चललाइ नहजकबाट ऄनभुतू गरेका लेखकहरूले सदुरू, 

दगुतम जङ्गल, पहाड, नदी, जङ्घार, हिस्ततृ समतल, नदी हकनार, नदी केहन्रत र्ाँट, बलौटे 

ऄञ्चलमा अआपने बाढ, पहहरो, खडेरी, यातायात अहद ऄसहुिधासँग सङ्घषतरत ् द:ुसाहहसक, 

पीडाप्रद जीिन व्यतीत गने हनम्निगीय माहनसहरू (सिाल्टनत) का जीिनधाराको यथाथत हचत्रण गनत 

दखेाएको तयपरताबाट हिकहसत आञ्चहलक उपन्यास लेखनको प्रिहृिमा स्िच्छन्दतािाद र 

यथाथतिादको पहन गहहरो प्रभाि देहखन्छ। ईिरोिर अलोचनायमक यथाथतिाद र प्रगहतिादको पहन 

प्रभाि परेको बहुझन्छ। ऄञ्चलका ऄसहाय, हनम्निगीय हनिासीप्रहत  स्नेह, सहानभुहूत राख्द ै

ईनीहरूको पछौटेपनका हनहम्त ईिरदायी तत्त्िहरू हचहह्नत गद ै पररिततनका लाहग प्रकट गररएका 

अरहले पहछल्ला दइु प्रिहृिको प्रभाि प्रसार ह न ुस्िाभाहिक लाग्दछ। नेपाली, हहन्दी र बङ्गला 

भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको ऄध्ययनले यो स्पष्ट ह न्छ। 

स्िच्छन्दतािाद र यथाथतिादको सायजु्यता (फ्यजुन) तथा अलोचनायमक यथाथतिाद, 

प्रगहतिाद र मनोहिज्ञानको प्रभािद्रारा ईिरोिर हिकहसत अञ्चहलक ईपन्यासमा पयातिरणले 

प्रधानता पाएको देहखन्छ। िण्यत ऄञ्चलको प्राकृहतक पयातिरण, लोकसंस्कृहत, लोकबोली, 

लोकहिश्वास अहदले संरहचत सामाहजक पयातिरण तथा यसले जनजीिनमाहथ पारेको गहहरो छाप 

पाआन्छ। दशे-दहुनयाँको खबर राम्ररी थाहा नपाएका दगुतम ऄञ्चलका माहनसहरूको जीिनमा 



 

२७८ 

 

दखेापने सखु-दःुख, अँस-ुहाँसो, सहजला-ऄपठ्यारा, ज्ञान-ऄज्ञानता, धमत-हिश्वास, संस्कार-

कुसंस्कार, संस्कृहतको अँचलाइ लेखकले सहानभुहूत, प्रेम र अफ्नो जीिनबोधको अधारमा 

ऄङ्कन गरेका ह नाले अञ्चहलक ईपन्यासको स्िाद कुनै पहन दशेका पाठकलाइ नयाँ र हिहशष्ट 

हकहसमको लाग्दछ।  

अञ्चहलक ईपन्यासको सतू्रपात गने शे्रय ऄङ्रेजी ईपन्यासकार मेररया एजिथत (सन ्

१७६७-१८४९) ले पाएकी छन।् ईनको क्यासल रेकरेन्ट (सन ् १८००) नामक ईपन्यास पहहलो 

अञ्चहलक ईपन्यास माहनन्छ। पहचातमका साहहययकारहरूले स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिबाट पहन्सद ै

यथाथतिादी प्रिहृिलाइ ऄङ्गीकार गने क्रममा ऄञ्चल एिम ्ऄञ्चलिासीको जीिन ऄङ्कन गनत 

थालेपहछ अञ्चहलकतािादी लेखनको स्िरूप हिकहसत भएको माहनन्छ। मेररया एजिथत बाहके 

थोमस हाडी, हबट हाटत, स्टो, हजिेट, ऄनेष्ट हहेमङ्ग्िे, माकत  ट्िेन, हबला क्याथर, हिहलयम र्क्नर, 

स्टेनबेक, लइु हसंक्लेयर, मोपाँसा अहद मखु्य ह न।् यरुोपबाहके ऄमेररकामा ययहाँको गहृयिु (सन ्

१८६१-१८६५) पहछ ऄहन ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको ऄन्तहतर अञ्चहलकतािादी लेखनले 

अन्दोलनको रूप रहण गरेको दहेखन्छ। ऄङ्रेजी भाषामा प्रकाहशत अञ्चहलकतािादी 

ईपन्यासको लोकहप्रयता हिश्वभरर बढ्द ै गएपहछ भारतमा सितप्रथम बङ्गला भाषाका 

गद्याख्यानहरूमा यसको प्रभाि दखेापनत थाल्छ। बङ्गला कथाकार शैलजानन्द मखुोपाध्याय (सन ्

१९०१-१९७६) को ‘कोयलाकुटी’ (सन ्१९३०), ‘हदनमजरु’ (सन ्१९३२) कथाहरूमा सितप्रथम 

अञ्चहलकतािादी लेखन पररलहित ह दँछ। शैलजानन्दको यी दइु कथाहरूमा कोआलाखानीमा 

दहैनक ज्यालामा काम गने सौतँाल मजदरुहरूको जीिन, समाज, रीहतहथहत, पित, ईयसि, हिश्वास 

अहदबारे गररएको हचत्रण पिहतबाट प्रभाहित भएर ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायले क्रमशः कहव, 

गणदवेता, पञ्चिाम, हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, नाहगनी कन्यार काहहनी जस्ता ईपन्यास रचना 

गरेपहछ बङ्गला साहहययमा अञ्चहलकतािादी लेखनले जरा गाडेको देहखन्छ। यसपहछ सतीनाथ 

भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस (सन ् १९४९) र हिभहूतभषूण बन्दोपाध्यायको अरण्यक (सन ्

१९३८) बाट प्रभाहित एिम ् पे्रररत र्णीश्वरनाथ रेणलेु मैला अाँचल (सन ् १९५४) लेखेपहछ 

हहन्दीमा अञ्चहलक ईपन्यास लेखनले स्थाहययि पाएको माहनन्छ। नेपाली साहहययमा 

अञ्चहलकतािादी ईपन्यास लेखनको श्रीगणेश शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट (सन ्१९६१) 

बाट भएको देहखन्छ।  

स्िच्छन्दतािादी, यथाथतिािादी एिम ् प्रगहतिादी धाराका भ्रमर, मलुकुबाहहर, लङ्गाक  

साथी, लगन, द भान, डाकबङ्गला, मङ्गली, हनयहत, जनेुली रेखा, फुलमाया, मने, नयााँ 
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हिहतजक  ख ज, दइुपात एक सआुर , चरणधलुी, बसाआाँ, स्वास्नी मान्छे, एक हचहान जस्ता 

ईपन्यासहरूले तयार पारेको स्थानीय रङ्ग (लोकल कलर) को प्रगाढ पषृ्ठभहूममा खैररनी घाट 

केही हिहशष्ट पयातिरणमा हहेलएका जनसमहूको जीिनगाथा हलएर दखेा पदतछ। काठमाडौदहेख 

पिूतमा पने रामेछाप र हसन्धलुीका बीचमा बहने सनुकोशी िररपररका गाईँका माहनसहरूको जीिन, 

सामाहजकता, मेलहमलाप, कलह, चोरी, डकैती, शोषण, जातपात र लैङ्हगक भेदभाि, खानपान, 

दनैहन्दनी, कृहष, िन, प्रकृहत अहदको सकू्ष्म कथा हलएर दखेापरेको खैररनी घाटको अञ्चहलक 

स्िाद लोकहप्रय बनेपहछ शङ्कर कोआरालाकै हलेम्ब ुमेर  गाईाँ, ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखत तथा 

ध च गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म अञ्चहलकताको सैिाहन्तक पिहरूलाइ अयमसात ् गरेर 

लेहखएका ईपन्यासहरू ह न।् अकारमा साना भए तापहन शङ्कर कोआरालाका ईपन्यासहरूमा 

अञ्चहलकताको सैिाहन्तक पि जहत दहह्लोसँग ईपहस्थत गराआएको छ, ययसका तलुनामा 

अकारले ठुलो भए तापहन यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईहत पररपषु्ट देहखँदनै। प्रयोगिादी ढङ्गमा 

लेहखएको ऄहलहखत बरू अञ्चहलकताको दृहष्टकोणमा प्रायः पररपणूत लाग्दछ। यी चारिटा बाहके 

घामका पाआलाहरू, ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई, तर कहहले, हहमाल र मान्छे, ऄहवरल बग्छ आन्रावती, ल,ू 

कनावली ब्लजु अञ्चहलक प्रिहृिका नहजक पगेुका औपन्याहसक कृहत ह न।्   

नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासको तुलनामा बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परा हनकै 

सदुृढ र दीघत दहेखन्छ। यस शोधरन्थमा हिशे्लहषत हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, पद ्मा नदीर माझी, 

ढ ाँडाआ चररतमानस र हततास एकहट नदीर नाम पणूततः अञ्चहलक ईपन्यासहरू ह न।् यसबाहके ध 

च गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म भन्दा बढ्ता अञ्चहलकताको नजीक दहेखने ऄनेकौ ँबङ्गला 

ईपन्यासहरू छन ्जसको ईल्लेख तेस्रो ऄध्याय ऄन्तगतत बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको प्रारम्भ, 

परम्परा र हिकास नामक ईप-ऄध्यायमा गररएको छ। 

 यस शोधकायतमा हिशे्लहषत नेपाली र बङ्गला भाषाका मोठ ८ िटा अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूको हिषयिस्तु ऄन्तगतत भौगोहलक रूपले दगुतम ऄञ्चल ऄहन ययहाँका हनिासीहरूको 

जीिनको हदग्दशतन गराएको दखे्न पाआन्छ। यी ईपन्यासहरूमा क्रमैले खैररनी घाट, हलेम्ब,ु तराइ, 

बाँसिादी मौजा ऄन्तगततको कहारपाडा, पद ्मा नदीको तटिती केतपुरु, पहूणतया हजल् लाको 

हजराहनया ऄन्तगतत पने तायमाटुली, हिष्कन्धा एिम ्पिूतबङ्गालको कुहमल् ला हजल् लामा पने हततास 

नदीको तटिती गोकणतघाट नामक स्थानहरू भौगोहलक रूपले दगुतम, ऄभेक, ऄनकण्टार भएकोले 

अधहुनकताको ईज्यालो नपसेको तथा पछौटे बनेको दहेखन्छ। पारम्पररक िा पखु्यौली पेसा 

ऄँगालेर जीिन धान्ने यी सबै ठाईँका माहनसहरू ऄहशिा, ऄन्धहिश्वास, कुसंस्कारका कारण 

शोषण, गररबी, ऄभाि, कुपोषण, रोग, शोक, ईपचारहीनताले रस्त बनेको दहेखन्छ। हयनीहरूको 
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जीिनमा चाडपित, मेला, गीत, सङ्गीतले अहदले मात्र केही अनन्द प्रदान गरेको दहेखन्छ। नेपाली 

ईपन्यासहरूका तलुनामा बङ्गला ईपन्यासमा ऄञ्चलका माहनसहरूको पेसा, सङ्घषत, दनैहन्दनी, 

रीहतहथहत, चाडपित, मेलापात, गीत-सङ्गीत अहदको व्यापक एिम ्यथोहचत हचत्रण गररएकोले 

अञ्चहलक जीिनको हदग्दशतन ऄहधक सचल र प्रभािशाली भएको देहखन्छ। नेपाली अञ्चहलक 

ईपन्यासको तलुनामा बङ्गला ईपन्यासहरूमा ऄञ्चलको भौगोहलक, सामाहजक, अहथतक एिम ्

सांस्कृहतक पिको ईद ्घाटन बहृत ् एिम ् हिस्ताररत रूपमा हचहत्रत भएको पाआन्छ। अहधकाररक 

कथािस्तकुो व्यापकता बाहके प्रासङ्हगक कथािस्तुको िैभिताले बङ्गला ईपन्यासको अकार 

समेत ठुला दहेखन्छन।्  कथािस्त ु र घटनािलीहरूको हििरणले कथाको गहत र लयमा ससु्तता 

दहेखए तापहन सहुिन्यस्त कथानकका कारण बङ्गला ईपन्यासहरूमा कौतहूल तत्त्ि तथा 

रसास्िादन हनहितघ्न रहकेो छ। नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासहरू मध्ये यहााँदहेख त्यहााँसम्म 

अकारले सबैभन्दा ठुलो दहेखन्छ। तर हिशेष घटना र प्रसङ्गहरूको ऄल्पता, नाटकीयताको 

ऄभाि तथा हशहथल कथािस्तकुो कारणले यो ईपन्यास दबुतल प्रतीत ह न्छ। चाँडो चाँडो घट्ने 

घटनािली, घटनािलीप्रहत कथकेको तीक्ष्ण दृहष्टपात, व्यङ्ग्य, कौतहूल र स्िैरकल्पनाका कारणले 

ऄहलहखत यस शोधप्रबन्धमा हिशे्लहषत नेपाली एिम ् बङ्गला भाषाका सबै अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूभन्दा हिहशष्ट रहकेो छ।  

चररत्र हचत्रण पिहतका दृहष्टले दिैु भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरू बह पात्रीय छन।् 

हिशे्लहषत चारिटा नेपाली ईपन्यासका भक्तबीरे, महसेराम, काङ्गी, हजम्दार हिश्वनाथ, पिन, 

भाखी गरुु, कृष्णाते्र, हिपलुनाथ, पाितती र भरनाथ एिम ्चारिटा बङ्गला ईपन्यासका बनिारी, 

कराली, सचुाँद, कुबेर, ह सेन हमयाँ, माला, कहपला, ढोडँाआ, हकशोर, सबुल, िासन्ती, िनमाली 

अहद मखु्य पात्र एिम ्चररत्रका रूपमा दहेखए तापहन यी सबैले नै अ-अफ्ना िगीय चररत्रलाइ 

दशातएका छन।् कृहष, पशपुालन, मयस्य हसकार, दैहनक ज्याला, चौकीदारी, गोठाला, खेताला, 

माली, लाठे, नोकरी अहद पेसा धारण गरेर जीहिका धान्ने हनम्निगीय ह्ली-परुुष, बालक-बाहलका, 

ििृ-ििृा लगायत धाहमतक हिश्वासका कारण हभन्न समदुायका माहनसहरूको मानहसक हस्थहत, 

व्यिहार अहदको चररत्राङ्कन जीिन्त बनेको पाआन्छ। खैररनी घाट, हलेम्ब ुमेर  गाईाँ, ऄहलहखत, 

यहााँदहेख त्यहााँसम्म, ढ ाँडाआ चररतमानस र हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासहरूमा हचहत्रत 

समाजमा बालक-बाहलका, नारी तथा प्रौढहरूको जीिनमा रहकेा समस्याहरूलाइ पहन औलँ्याईने 

प्रयास गररएको पाआन्छ। यसप्रकार पात्र एिम ् चररत्र हचत्रणका दृहष्टले दिैु भाषाका अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूको िैहशष््टय ईभयहनष्ठ रहकेो छ। 
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पयातिरण िा दशेकाल िातािरणको हहसाबले दिैु भाषाका ईपन्यासहरूले अ-अफ्ना 

हिहशष्टता धारण गरेको बहुझन्छ। अकारका दृहष्टले नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासहरूका तुलनामा 

बङ्गला ईपन्यासहरू िहृत् अकारका भएकोले सम्बहन्धत ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतक र सामाहजक 

पररिेशको िणतन केही हदसम्म हिशद ्रहकेो दहेखन्छ। िन, पाखा, नदीनाला, भीर, जङ्घार, तलाई, 

हिहभन्न ऋत,ु रू्ल-पात-पयकर, ििृ, लताहद, पशपुिी, कीटपतङ्ग, महहना, हदनरात, औसँी, पनेु, 

खडेरी, भल-पहहरो, अगलागी, ऄहनकाल, महामारी अहदको ईल्लेख, िणतन र हचत्रणद्रारा 

पयातिरणको सम्पणूतता प्रस्तुत गररएको दहेखन्छ। सतीबयरको बटुाले भके्तलाइ हचन्न,ु तीयर नदीबारे 

पिनकी अमाले कथा सनुाईन,ु तायमाहरूले कोशीमाइलाइ पजूा गनुत, कोशीमाइको नहजस्क्याईन,ु 

हततासका मालोहरू र पद ्मा नदीका मालोहरू अ-अफ्ना नदीको गहत, महत, चररत्रलाइ राम्ररी 

हचन्न ुअहदबाट सम्बहन्धत ऄञ्चलिासीहरूको भ-ूप्राकृहतक हस्थहतसँग प्रगाढता रहकेो बहुझन्छ। 

अफ्नो दशेको भ-ूप्रकृहतसँग प्रगाढ रूपले पररहचत भए तापहन ऄञ्चलिासीहरूले बाँच्नका हनहम्त 

अफ्नै समाज र भपू्रकृहतसँग ऄथक सङ्घषत गरररहन ुपरेको दहेखन्छ। । तर प्रकृहत र पररहस्थहतसँग 

परास्त भइ काल कलहित ह न ुमानौ ँईनीहरूको हनयहत हो। सांस्कृहतक ऄहतक्रमणले भहयकँद ैगरेको 

मालो जीिन र समाज हततास नदी सकेुपहछ अहथतक चपेटमा परी तहस-नहस ह नपगु्छ र हतनीहरू 

अफ्नो थलोबाट हिस्थाहपत ह न्छन।् शोषण, चोरी, डकैती, खडेरी, ऄहनकाल र अगलगीले 

नेपालको तराइिासीहरू संसारै मेटमाट ह न्छ। दशेको शासन व्यिस्था चलाईने, समाजको ईच्च 

शे्रणीमा हिराजमान माहनसहरूको ऄिहलेनासँगै ईनीहरूको इश्वर र प्रकृहतले समेत कसरी 

ईनीहरूको जीिनलाइ धहूलसात बनाईँछ भन्ने कुरालाइ प्रभािी ढङ्गमा दखेाआएका ह नाले पहन 

ईहल्लहखत अञ्चहलक ईपन्यासहरूको पयातिरणगत हचत्रणले पणूतता पाएको बोध ह न्छ। यद्यहप 

नेपाली ईपन्यासको तुलनामा बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरू पयातिरण तत्त्िका अधारमा धेरै नै 

ससुङ्गहतपणूत दहेखन्छन।्  

दिैु भाषाका ईपन्यासमा सामाहजक पयातिरणको रूपमा धाहमतक एिम ्सांस्कृहतक पिहरूका 

पहन हचत्रण पाआन्छ। हतनमा हचहत्रत ऄञ्चलका हनम्निगीय माहनसहरू धमतभीरु, संस्कार-

संस्कृहतपरायण छन।् नेपाली जनजीिनले पहाड, दईेराली, नदी अहदलाइ दिेीदिेताका रूपमा पजूा 

गरेको देहखन्छ भने बङ्गाली जनजीिनमा पहन िनजङ्गल, नदीनाला ईसरी नै पजू्य दहेखन्छ। 

ऄञ्चलिासी जनैु पहन जात-जाहतको पारम्पररक संस्कार-संस्कृहतमा प्रकृहत पजून ऄहनिायत र 

जीिनाचायतको शैली नै भएको दहेखन्छ। राढ ऄञ्चलमा पने बाँसिादीका कहारहरू िषेनी 

हसमलको रूखमा बस्ने कालारुद्दुको पजूा गछतन।् कुहमल्लाको मालो महहलाहरू माघमन्डल व्रतमा 

हततासको पानी चढाएर सयूतपजूा गछतन।् प्राकृहतक हिपदसँ्ग जझु्न देिी, दिेताबाहके प्रकृहतको पहन 
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पजूा गछतन।् यस प्रसङ्गमा हिहभन्न धाहमतक हक्रयाकलाप िा पजूाहरू जस्तै बालाचतदुतशी (खैररनी 

घाट), घ्याङमा गररने छेपाताङ िा पजूा (हलेम्ब ुमेर  गाईाँ), गढीमाइको पजूा (ऄहलहखत, यहााँदेहख 

त्यहााँसम्म), गाजन पित (हााँसलुी बााँकेर ईपकथा), काली पजूा र ठाकुर (महूतत) दशतन (पद ्मा नदीर 

माझी), दलुदलु घोडाको जात्रा, ठाकुरबाडीको महन्दरमा रामसीताको पजूा (ढ ाँडाआ चररतमानस), 

मा-मनसाको पजूा, दोल (र्ाग ुईयसि), सयूत पजूा (हततास एकहट नदीर नाम) अहद ईल्लेखनीय 

छन।् यसप्रकार नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा भ-ूप्राकृहतक हिशेषता, समस्या 

अहदको सकू्ष्म कथनसँगै धाहमतक तथा सांस्कृहतक ऄिस्थाको हचत्रणद्रारा अञ्चहलक ईपन्यासको 

स्िरूप धेरै नै प्रखर एिम ्प्रज्जिल तलु्याआएको पाआन्छ। 

पयातिरण ऄन्तगतत काल िा समयको हस्थहतलाइ पहन यहाँ ईहल्लहखत ईपन्यासहरूमा ध्यान 

हदआएको दहेखन्छ। खैररनी घाटमा राणा एिम ्सामन्ती व्यिस्थाको पतन र प्रजातन्त्रको अगमनको 

समाचार पगेुको दहेखन्छ। हलेम्ब ु मेर  गाईाँमा पहन सातसाले क्राहन्त र हतब्बती शरणाथीहरूको 

अगमनको कुराले यी दिैु ईपन्यासमा ईपहस्थत संसारको समयखण्ड बीसौ ँशताब्दीको पिूातधतसम्म 

हिस्ताररत भएको बहुझन्छ। ऄहलहखतमा पञ्चायत र चनुाईको कुरा अएकोले राणा शासनको 

समाहप्तपहछ ईदाएको पञ्चायती शासन व्यिस्था ऄन्तगतत पने कालखण्डमा नेपालको तराइ 

ऄञ्चलको सामाहजक एिम ् राजनीहतक िातािरणहतर सङ्केत गररएको बहुझन्छ भने यहााँदेहख 

त्यहााँसम्ममा जङ्गबहादरु राणा र चन्रशम्सेरको शासनकाल (सन ् १८४६ दहेख १९२९) को  

सामाहजक, राजनीहतक िातािरणको सङ्केत पाआन्छ। हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा ऄङ्रेज नीलकर 

साहबेले जहमन्दारी बेचेर पलायन गरेको, गाईँ ऄहन महुखयाको कुरालाइ लययाएर ऄञ्चलिासीहरू 

रेल कारखानामा काम गनत गएको, कहारहरूको देिता कालारूद्दुलाइ हाँक हदएको तथा हिश्वयिु 

कालमा अकाशमा हािाजहाज ईडेको अहद घटना एिम ् प्रसङ्गको ईल्लेखद्रारा औपन्याहसक 

समयको सङ्केत सहजै पाआन्छ।  पद ्मा नदीर माझीमा दिेीगन्जको रेल कारखानाबाट कोआला चोरेर 

अगो बाल्ने व्यिस्था गररएको, कुबेरकी छोरी गोपीलाइ ईपचार गराईन अहमनबाडी महकुमा 

ऄस्पतालमा लहगएको तथा पहुलस अहदको कुरा अएकोले यस कृहतको औपन्याहसक पषृ्ठभहूम 

बीसौ ँशताब्दीको पिूातधत सङकेहतत छ। ढ डाआाँ चररत मानसमा पहन हिहटसकालीन व्यिस्था, गाँधी 

सययारह, ईरिादी अन्दोलन अहदको ईल्लेख एिम ् हचत्रणले बीसौ ँ शताब्दीको प्रथमाधतको 

कालािहध स्पष्ट भएको छ।  

हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा ईन्नाआसौ ँशताब्दीको ऄहन्तम दशकबाट अरम्भ गरेर 

बीसौ ँ शताब्दीको तीसको दशकसम्मको कालखण्डका घटनािली सहमहटएका छन।् ईपन्यासको 

केन्रभहूममा रहकेो बालक ऄनन्तको जीिनगाथा मयस्यजीिी गररब मालो सम्प्रदायमा सन ्१९१४ 
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मा जन्मेका ईपन्यासकार ऄद्रतै मल्लिमतनकै रहकेो कुरा ईनको जीिनीबाट बझु्न सहकन्छ। 

बाल्यकालमै ऄनाथ भइ गाईँलेहरूको सहयोगले स्थानीय स्कूलमा पठनपाठन गरी कलकिा 

अईने ऄनन्त र ऄद्रतैको जीिन कथामा कुनै हभन्नता छैन। ऄतः अरु् तथा अफ्नो सम्प्रदायले 

भोगेका जीिनको यथाथत कथा लेखेका ह नाले ईपन्यासमा ईपहस्थत संसारको कालखण्ड स्ितः 

प्रहतहबहम्बत ह दँछ। यसबाहके ईपन्यासको ऄन्तमा कम्पनी सरकारले त्राण बाँडेको कुराले पहन 

हिहटसकालीन बङ्गालको कालखण्डहतर आङ्हगत गदतछ। दशेकाल िातािरण ऄथातत ्पयातिरणगत 

अधारमा हदेात चारिटा नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासमा ईपहस्थत औपन्याहसक संसारको 

कालखण्ड नेपालमा राणा शासन व्यिस्थाको ईदयदहेख पञ्चायती व्यिस्थासम्मको रहकेो बहुझन्छ 

भने बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासमा ईपहस्थत औपन्याहसक संसारको कालखण्ड चाहह ँईन्नाआसौ ँ

शताब्दीको ऄन्तदहेख बीसौ ँशताब्दीको तीस दशकको ऄन्तसम्म रहकेो दहेखन्छ। ईहल्लहखत दिैु 

भाषाका ईपन्यासमा ईपहस्थत औपन्याहसक संसारको कालखण्ड प्रायः समकालीन रहकेो बहुझन्छ। 

भाषा-शैलीका दृहष्टले पहन नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरू सम्बहन्धत 

ऄञ्चलको चलायमान तस्बीर बनेका छन।् दिैु भाषाका ईपन्यासहरू ततृीय परुुष दृहष्टहबन्द ु िा 

सितज्ञ पररपे्रक्ष्यमा लेहखएका छन।् हलेम्ब ुमेर  गाईाँ  र यहााँदहेख त्यहााँसम्ममा पिूतदीहप्त कथन शैली 

धारण गररएको छ भने हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासका कथकेले कहहले ऄनन्तकी अमा र 

बालक ऄनन्त एिम ्बालक रमकुो दृहष्टबाट कथािाचन गरररहकेो दखे्न पाईँछौ।ँ ईखान, टुक्का, 

िाग्धारा, लोकगीत, स्थानीय शब्द एिम ् कथोपकथनको भािभङ्गी समेत पके्रर लेहखएका 

हििेहचत ईपन्यासहरूको भाषाशैली लोकसम्मत रहकेो दहेखन्छ। नाटकीय भािभङ्हगमा कुरा गने 

बासँिादीका सचुाँदको कथोपकथन तथा राम चररतमानसको श्लोक ईितृ गद ै अफ्नो भनाआ 

प्रभािी बनाईने हजराहनयाँिासीको कथोपकथन शैलीको हदग्दशतनद्रारा ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय र 

सतीनाथ भादडुीले अञ्चहलकताको ईच्च हशखर स्पशत गरेको बोध ह न्छ। अञ्चहलकताको 

सैिाहन्तक दृहष्टकोणले यहाँ हिशे्लहषत अठिटा ईपन्यासहरू मध्ये ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको 

हााँसलुी बााँकेर ईपकथालाइ सितशे्रष्ठ ठहर गनत सहकन्छ। 

 

६.३ हनष्कर्य 

नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तलुनायमक ऄध्ययन एिम ्

मलू्याङ्कन गरेपहछ यस शोधकायतको अधारभतू मुख्यप्राहप्त िा हनष्कषतलाइ यहाँ बुँदाका रूपमा 

प्रस्ततु गररन्छ :  
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   अञ्चहलक ईपन्यास भनकेो कुनै एईटा ऄञ्चल, िेत्र िा भभूागको भौगोहलक-प्राकृहतक 

पयातिरण, जलिाय;ु हनिासीको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था; लोकसंस्कार, 

लोकसंस्कृहत, लोकहिश्वास, लोकिाणी अहदद्रारा रूपायन जीिनको ऄहभलेख हो। हिशेष ऄञ्चल 

भनेको कुनै मलुकु िा दशेको ययस्तो एक भभूाग; िेत्र िा प्रदशे जहाँ अधहुनक यातायात, सञ्चार 

व्यिस्था पगु्नसकेको छैन, ययहाँको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थामा हहेलएर बाँहचरहकेा मानिगोष्ठील े

अफ्नो ऄहस्तयि बचाआ राख्नका हनहम्त गरेको सङ्घषतलाइ अञ्चहलक ईपन्यासमा मखु्यरूपमा 

प्रस्ततु गररन्छ।  

 अञ्चहलक ईपन्यास सामाहजक ईपन्यासको शाखा भएको नाताले पखु्यौली िा 

पारम्पररक पेसा धारण गरेर बाँच्ने प्रक्रममा लागेका दगुतम ऄञ्चलका माहनसहरूको सामाहजक 

जीिनको दपतण बनेको दहेखन्छ। पुँजी एिम ् तथाकहथत जातका दृहष्टले ईच्च िगतमा हिराजमान 

माहनसहरूसँग एिम ् कहहलेकाही ँअफ्नै िगतका माहनस तथा पररिारसँग सङ्घषत गरेर बाँहचरहकेा 

माहनसको कथा अञ्चहलक ईपन्यासमा प्रहतहबहम्बत भएको पाआन्छ। ईच र नीचको सामाहजक 

भदेभािसँगै प्रशासहनक र अहथतक रूपले शोषणमा हपहसएका तथा ऄहशिा, ऄन्धहिश्वास र 

कुसंस्कारका ऄन्धकारमा ऄल्महलएका ऄञ्चलका हनरीह माहनसहरूको सखु-दःुख, अँस-ुहाँसो, 

सङ्घषत र बाँच्ने चाहनालाइ सहानभुहूत र सपे्रम संसारका सम्मखु राख्न ुनै अञ्चहलक ईपन्यासको 

ध्येय रहकेो पाआन्छ। 

 स्िच्छन्दतािादको हिसजतन र यथाथतिादको ऄनसुरण गने क्रममा दिुैको प्रभािलाइ 

अयमसात ्गरी ईपेहित र ऄभेक गाईँठाईँको गहृहिरही (नोस्टाहल्जक) भािकु िणतन गनत थालेपहछ 

स्थानीय रङ्ग यकु्त ईपन्यासले हबस्तारै आञ्चहलक उपन्यासको रूप धारण गरेको माहनन्छ। 

स्िच्छन्दतािाद र यथाथतिादको सायजु्यता (फ्यजुन) को रूपमा हिकहसत अञ्चहलक ईपन्यास 

लेखनले ऄमेररकामा ययहाँको गहृयिु (सन ् १८६१-१८६५) पहछ ऄहन ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको 

ऄन्तहतर अन्दोलनको रूप रहण गरेको  दहेखन्छ। यरुोप, ऄमेररका र एहसया ह दँ ैभारतमा अआपगु्दा 

अञ्चहलक ईपन्यासको ईिरोिर हिकाससँगै अलोचनायमक यथाथतिाद, प्रगहतिाद, प्रकृतिाद तथा 

मनोहिज्ञानको समेत प्रभाि पनत गएको बहुझन्छ। अञ्चहलक ईपन्यासलाइ ऄमेररकामा नोर्ल अर् ्

हद सोयल (धरतीको ईपन्यास) तथा ल्याहटन ऄमेररकी साहहययमा हिओहलस्मो भहनएको पाआन्छ।  

 अञ्चहलक ईपन्यासको कथािस्त ुऄञ्चल केहन्रत ह नका साथै ययहाँको स्थायी एिम ्

ऄस्थायी समस्याहरूलाइ बह अयाहमक ढङ्गमा समेटेको ह न्छ। प्रकृहतको सनु्दर एिम ्हिकराल दिु ै

रूपबाट मानि जीिनमा पने प्रभािलाइ हिशषे महत्त्ि हदआएको पाआन्छ। यसैले पयातिरण प्रधानता 

अञ्चहलक ईपन्यासको मखु्य िैहशष््टयहरू मध्ये एईटा माहनन्छ। पयातिरण प्रधानताका कारण 
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सामाहजक अहथतक, धाहमतक, नैहतक, सांस्कृहतक, भाहषक पिको हिशेष हचत्रण प्रबल रूपमा गररएको 

दहेखन्छ। यसबाहके स्िास्थ्य, मानिीय साआनो, नातागोता, लोकहिश्वास, संस्कृहत सम्बहन्धत स्थायी 

जहटलता; यातायात, चनुाई, व्यहक्तगत द्रषे, इष्यात अहद स्थायी एिम ् तायकाहलक समस्याहरू 

अञ्चहलक ईपन्यासमा सकू्ष्म रूपमा समहेटएका ह न्छन।् ऄञ्चलको जनजीिनलाइ समरतामा हचत्रण 

गनत हते ुयस ईपन्यासमा बह पात्रता पिहत धारण गररएको पाआन्छ। समाज एिम ्सामाहजक चररत्रलाइ 

ईद ्घाटन गनत हते ुिैयहक्तक पात्र िा चररत्रको स्थानमा िगीय  पात्रतालाइ प्रमखुता हदआन ुयसको ऄकशोन 

हिशेषता हो। ऄञ्चल ऄहन ययहाँका हनिासीको जीिनचयातलाइ सटीक ढङ्गमा ईतानत हते ु

अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले सम्बहन्धत ऄञ्चलमा प्रचहलत लोकबोली एिम ् भाषालाइ पहन 

प्रमखुता हदएका छन।्  

 हिश्वसाहहययमा अञ्चहलक ईपन्यासको सतू्रपात ऄङ्रेजी भाषाको ईपन्यासकार मेररया 

एजिथतको सन ् १८०० मा प्रकाहशत क्यासल रेकरेन्ट नामक ईपन्यासबाट भएको माहनन्छ। 

अञ्चहलक ईपन्यासको ईिरोिर हिकासमा िाल्टर स्कटको वेवली (सन ्१८१४), शालेट िन्टीको 

जेन अयर (सन ् १८४७), जजत आहलयटको एडम हबड (सन ् १८५९), थोमस हाडीको ऄन्डर हद 

हिनईड ट्री (सन ् १८७२), फार फ्रम हद मेहडङ्ग क्राईड (सन ् १८७४), ररटनव ऄव ् हद नेहटव (सन ्

१८७८), हद वडुल्यान्ड (सन ्१८८७), सराह ओनत हजिेटको हद कन्ट्री ऄव ् हद प्वाआन्टेड फसव (सन ्

१८९६) र माकत  ट्िेनको लाआफ ऄन हद हमहसहसपी (सन ्१८८३) तथा रूसी ईपन्यासकार हमखाआल 

शोलोखोिका एन्ड क्वाआट फ्ल ज द डन (सन ्१९२८) र डन फ्ल ज ह म टु द सी (सन ्१९३३-३८) 

अहद ऄङ्रेजी ईपन्यासहरूको पहन ठुलो योगदान रहकेो पाआन्छ।  

 नेपाली भाषामा खैररनीघाट, हलेम्बु मेर  गाईाँ, ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म 

अञ्चहलक ईपन्यासका श्रणेीमा पदतछन ्भने घामका पाआलाहरू, ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई, हनयहत, मन,े तर 

कहहले?, नयााँ हिहतजक  ख ज, हटस्टादहेख सतलजसम्म, ऄहवरल बग्छ आन्रावती र नरेन्र दाआ अहद 

अञ्चहलक संस्पशतयकु्त ईपन्यासहरू ह न।् 

 बङ्गला भाषामा हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, पद ्मा नदीर माझी, ढ ाँडाआ चररतमानस, हततास 

एकहट नदीर नाम ईयकृष्ट अञ्चहलक ईपन्यास ह न ्भने गणदवेता,  पञ्चिाम, सबुज वन, अरण्यक, 

आच्छामती, गङ्गा, ईपहनवेश, पवूवपाववती, वाथान, लाल साल,ु शतहकया, चरकासेम, रहु चन्डालेर 

हाड र हतस्ता पारेर वतृान्त अहद अञ्चहलकताको ऄययन्त हनकटस्थ ईपन्यासहरू ह न।् 

 नेपाली र बङ्गला दिुै भाषाका मोठ अठिटा सर्ल अञ्चहलक ईपन्यासहरू ऄञ्चल 

हिशेषमा केहन्रत दहेखन्छ। अ-अफ्नो ऄञ्चल हिशषेको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्था तथा ययसले 

ऄञ्चलिासीको जीिनमा प्रसार गरेको प्रभािलाइ ईद ् घाटन गने हशल्पको दृहष्टकोणमा नेपाली 
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ईपन्यासको तलुनामा बङ्गला ईपन्यास धेरै नै समिृ दहेखन्छ। पद ्मा नदीर माझी र हततास एकहट 

नदीर नाम नदी केहन्रत भएको ह नाले िन, सम्पद,् कृहष सम्पद ्बारे हिस्ततृ हििरण र हचत्रण नभए 

तापहन नाई हिहार गदात नदी तटहरूमा दहेखने जङ्गल, गाईँबस्ती, नदी घमुेका ठाईँहरूमा तयार भएका 

दह,  नदी सङ्गम, नदी समुरको सङ्गम स्थल, िषातकालमा नदीले धारण गने हिध्िंशक रूप, कटाई, 

ियिहत तथा िषातकाल हबतेपहछ क्रमैले शरद ्एिम ्हमेन्तमा दखेापने नदीको मोहमयी, कल्याणकारी 

रूप अहदको िणतनले भ-ूप्राकृहतक दृश्य सजीि बनेको दहेखन्छ। हााँसलुी बााँकेर ईपकथा एिम ्ढ ाँडाआ 

चररत मानसमा िहणतत ्ऄञ्चलको ऊत,ु जलिाय,ु भहूम, माटो, िन, नदी, नाला, पथ, घाट, कृहष, 

पशपुिीको िणतनद्रारा भौगोहलक-प्राकृहतक हिशेषताबारे हनपणुतासँग ईद ्घाटन गररएको दहेखन्छ। 

ईपन्यासको अकारानसुार खैररनी घाट र हलेम्बु मेर  गाईाँ ईपन्यासमा पहन ऊत,ु जलिाय,ु िन, नदी, 

जङ्घार, गरु्ा, िनसम्पद, कृहष सम्पदक्ो यथासक्य एिम ्यथोहचत िणतन र हििरणद्रारा भौगोहलक-

प्राकृहतक ऄिस्थाको पररचय हदआएको मान्न सहकन्छ। ईसरी नै ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म 

ईपन्यासहरूमा नपेालको तराइ ऄञ्चलको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाको भरपरु हचत्रण गररएको 

छ। 

 सम्बहन्धत ऄञ्चलको जनजीिन ऄहन ईनीहरूको सामाहजक ऄिस्थाको हचत्रणमा पहन 

नेपालीको तलुनामा बङ्गला ईपन्यासहरूमा केही बढ्ता मनोयोग हदएको दहेखन्छ। बङ्गला 

ईपन्यासकारहरूले अ-अफ्नो ऄञ्चलको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाका कारण सहृजत 

समस्याहरूसँग दःुसाहहसक सङ्घषत गद ै बाँच्ने मानि जीिनको जनु तस्बीर हखचँेका छन ् ययसमा 

यथाथत मात्र होआन रोमाहन्टकता पहन झल्कन्छ। सामन्ती व्यिस्था; सामाहजक भेदभाि, छुिाछुत, 

बालहििाह, ऄमेल हििाह, िैधव्यता, लैङ्हगक भेदभाि र शोषण; रोजगारको समस्या, कष्ट र शोषण 

तथा सांस्कृहतक ऄहतक्रमणसँग जझु्द ै भए तापहन अहदम जीिनिहृि धारण गरेर बाँच्ने हाँसलुी 

बाँकको बाँसिादी गाईँको कहार; पद ्मा तटिती केतपुरुका मालो, माझी, िाग्दी; कोशी नदीले बालिुा 

भररएको पहूणतया हजल्ला ऄन्तगतत पने हजराहनयाको तायमाटुली, धाँगडटुली र हिषकन्धाका तायमा, 

सौतँाल र कोयरी तथा हततासको गोकणतघाट, शकुदिेपरु एिम ्हिजय नदीको तटिती गाईँका मालो, 

मसुलमान माझी र कृषकहरूको जीिन ऄययन्त सङ्घषतपणूत र साहसले भररपणूत दहेखन्छ। नेपाली 

ईपन्यासहरूमध्ये ऄहलहखतमा यसप्रकार प्रिहृिको झलक दखे्न पाआन्छ। खडेरी, सखु्खा, अगलगी र 

चरम शोषणका कारण सदिै ऊणमा डुबेर ऄभाि, भोक, कुपोषण, रोग र मयृयलुाइ काँधमा हलएर 

हहड्ँने तराइका भोजपरुी भाषी माहनसहरूको जीिनको सङ्घषत पहन ऄययन्त यथाथतपणूत ह नका साथ ै

दःुसाहहसक पहन भएकोले रोमाञ्चक दहेखन्छ।   
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 नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूले प्रस्ताहित गरेको अञ्चहलक जन 

समदुायहरू अहथतक ऄिस्थाले प्रायः हनधतन छन।् पारम्पररक पेसा धारण गरेर सधै ँऄभाि र दःुखमा 

हपहसएका दहेखन्छन।् खैररनी घाटका माझी होउन ् िा पद ्मा र हततासका। माछा मारेर, जाल बुनेर, 

नौका चलाएर जीहिका धान्ने माझी, मालो, िाग्दी सबै नै नौका माहलक, साहूकारका जाँतोमा 

हपहसएका दहेखन्छन।् खैररनी घाटको पहाडी गाईँ होस ्िा ऄहलहखत र यहाँदहेख ययहाँसम्म ईपन्यासमा 

िहणतत नपेालको तराइ ऄञ्चलको गाईँ; हाँसलुी बाँकको बाँसिादी कहारगाईँ होस ्िा हजराहनया तथा 

हिष्कन्धाका गाईँ सबैहतरका हनम्निगीय हकसान, मोही, ऄहधयार, नोकर, माली, चौकीदार सबै नै 

जहमन्दार, माहलक, हजम्दार र पञ्चेहरूका ऄघले्याआमँा हपहसएर हीन जीिन व्यतीत गरररहकेा 

दहेखन्छन।् सामन्ती व्यिस्थाको हसकार बनेका यी हनम्निगीय माहनसहरू ऄहशिा र हनधतनताका 

कारण माहलक, जहमन्दारसँग लड्न सकेका छैनन।् अरु्माहथ भआरहकेो शोषण, हथचोहमचोबारे 

ईनीहरू ऄनहभज्ञ छैनन।् तर भोको रहनपुने िा माररने भयले प्रहतरोधमा ईहभन सक्दनैन।् प्रहतरोधमा 

ईठ्ने एक दइुजना सनुरा, आनरा (ऄहलहखत), कराली (हााँसलुी बााँकेर ईपकथा), ढोडँाआ, बुढादादा 

(ढ ाँडाआ चररत मानस) ले कुटाआ खान ुपरेको छ। चोर, ऄपहरणकारी भहनमाग्न परेको छ।   

 नेपाली र बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा दखेाआएको यगु र हस्थहतमा ईहत र्रक दहेखँदनै। 

नेपालको राणाशासनकालीन सामन्ती व्यिस्था, राणाशासन समाहप्तपहछको पञ्चायत व्यिस्था तथा 

हिहटसकालीन भारतको सामन्ती व्यिस्थाको चररत्र एईटै र ईस्तै रहकेो बुहझन्छ। ऄतः दिुै भाषाका 

अञ्चहलक ईपन्यासमा हचहत्रत मानि समदुायले दशेको राजनीहत र शासन व्यिस्थाका कारण भोग्न ु

परेका जीिनको कथा र व्यथा समान दहेखन्छन।् नेपालमा राणाशासनको ऄन्तपहछ प्रजातन्त्र अईन े

जनताले जनु अशा गरेका हथए ययो पञ्चायती व्यिस्था ऄन्तगतत हठँगरुरएको तथा भारतमा हिहटस 

हिरुि सययारह, स्िाधीनता अन्दोलन चहम्कएको भए तापहन भारतीय जहमन्दार, साहूकारहरूको 

सामन्ती चररत्रमा पररिततन नअएकोले हनम्निगीय जनताको रामराज्यको कल्पना, अशा र भरोसा 

हठँगरुोमा कोहचएको बुहझन्छ। र्लतः नेपाल होस ्िा भारत दिुै तर्त का हनम्निगीय सबैले ईही र ईस्तै 

अहथतक, सामाहजक कष्ट बेहोरेका; सबैले पशतुलु्य र नरकमयी जीिन व्यतीत गरेको दहेखन्छ। ऄतः 

दिुै भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले स्नेह, सहानभुहूत, मानितािादी दृहष्टकोणका साथ 

ऄङ्कन गनुतका साथै ईक्त हस्थहतमा पररिततन ल्याईन ुपने कामना गरेका छन।् 

 अहथतक कष्ट, सामाहजक संस्कार, प्रथा र सामाहजक हहसंा अहदका कारण नपेाली र 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका नारीहरू शोषणको सिातहधक हसकार बनेका 

दहेखन्छन।् िंश परम्परालाइ ऄहघ बढाईन ु पने सामाहजक मान्यताको हसकार भक्तबीरेकी अमाल े

हसयकाघाटबाट अफ्ना पहत हमजार धीजतिीरका हनहम्त गररब माझीकी स्िास्नी हकनेर ल्याआहदएकी छ। 
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हनधतनताकै कारण यसरी पछौटे ऄञ्चलहरूमा नारीहरूको हकनबेच ह न्छ। भक्तबीरे अफ्नी कान्छी 

अमाको शारीररक लािण्यप्रहत मगु्ध र कामकुहण्ठत ह न्छ। कुण्ठाकै कारण ईसले पाहिन कान्छीसँग 

जबजतस्ती हातपात गछत। हिश्वनाथ जस्ता हजम्दारहरू तथाकहथत सान ुजातको बीहनन जस्ती सनु्दर 

अआमाइहरूको यौनशोषण गनत चाहन्छ। नपाईँदा बोक्सीको अरोप लगाएर ऄपमाहनत तलु्याईँछ। 

अफ्नै चौकीदार र लठैतहरूको छोरीचेली ऄपहरण गरेर बलायकार गरी ऄकातलाइ हभराआहदन्छ। 

रु्लिा अफ्नै माआजहुरूद्रारा ऄचकाल दहलन ु र चटुाआखान ु मात्र होआन मामाहरूद्रारा बलायकृत 

ह नपगु्छे। कणतबहादरु, िाग्लेहरूले हबँडी र पैसाको भरमा रजकहलया, जयकहलया, पािततीयाहरूको 

यौनशोषण गछतन।् छोराहरू परदशे लागेपहछ अफ्नै गाईँलेहरूले हिरही नारीको पालैपहछ बलायकार 

गछतन।् भरनाथ बालहिधिा पािततीको यौनपान गने लालसा पाल्दछ। कहार कालोशहश, िसनहरूलाइ 

जहमन्दारहरूले पे्रमजालमा रँ्साएर पेट बोकाआ छोहडहदएका छन।् कहारहरूका महुखया बनिारी घरमा 

पयनी ह दँाह दँ ै पहन यिुाकालको पे्रहमका कालोशहश र नयानकी अमासँग हनरन्तर गपु्त यौन सम्बन्ध 

गाँहसरहकेो दखेापछत। बनिारीसँग गपु्त सम्बन्ध रहकैे कारण कालोशहश पहत परमको हहसंाको हसकार 

ह नपगु्छे।  

 नेपाली र बङ्गला ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका नारीहरूको जीिन यौनशोषण बाहके 

बह हििाहले पहन कष्टकर बन्न पगेुको दहेखन्छ। बनिारीले पयनी गोपालीबाला माहथ सौता हाहलहदन्छ। 

गोपालीबाला सौताको पीडाले अहत भएर शेष ह न्छे। गोपालीबालाकी सौता सिुासी पनुः पाखीको 

सौता ह नपगेुपहछ पाखी अयमहयया गछे। पद ्मा नदीको माझी कुबेरकी स्िास्नी मालालाइ गाईँलेहरूले 

मेजकतातसँग सतेुको बात लगाईँछन।् मालाको हििाहहत जीिनमा अफ्नै बहहनी कहपला सौता बन्न 

अआपगु्छे। बाल हिधिाहरूको हालत ईहिकै ऄसहनीय दहेखन्छ। हलेम्बुकी ईमालाइ अफ्नै हपताले 

धनको लोभमा रोगी बुढासँग हबह े गराआहदएर बाल्यकालमै िैधव्यताको हसकार बनाआहदन्छ। 

िैधव्यतामाहथ कान्छी अमाको हलेाले गदात ईमाको जीिन नारकीय बन्दछ। ईसरी नै हततासको 

सबुलाकी स्िास्नी िासन्तीले िैधव्यताको कष्टकर जीिन हबताईन ु परेको दहेखन्छ। यसप्रकार 

हभन्नाहभन्नै ऄञ्चलका भए तापहन सामाहजक प्रथा, कुसंस्कार र ऄनदुारता कारण नारीहरू हहसंाको 

हसकार बनेका कुरा अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा जीिन्त ढङ्गमा ईताररएको पाआन्छ। 

 प्राकृहतक एिम ्सामाहजक समस्यामा हपहसएर बाँच्न ुऄञ्चलिासीहरूले अफ्नो हनयहत र 

दभुातग्य ठानेका छन।् प्राकृहतक शहक्तको ऄहघ कसैको केही चल्दनै। तर मान्छेले हसजतना गरेको 

समस्यासँग जझु्नको साटो ऄञ्चलिासीहरूले हनयहतको खेल मानेर स्िीकार गनुत ईनीहरूको 

सामाहजक संस्कार र संस्कृहतको मलूमा हस्थत इश्वर एिम ्भाग्यिादी दशतन ईिरदायी रहकेो कुरा दिु ै

भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा आङ्हगत गररएको प्रतीत ह न्छ।   
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 रामीण जनजीिन एिम ् समाजलाइ हसङ्गो रूपमा प्रदशतन गनत हते ु दिुै भाषाका 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा अ-अफ्ना ऄञ्चलको सांस्कृहतक हस्थहतको हचत्रणमा हिशषे ध्यान 

हदएका छन।् ऄञ्चलिासीको चाडपित, लोकगीत, लोककथा, नाचगान, ईयसि, खानपान, िह्ल, 

भाँडाकँुडा, हातहहतयार, घर, सभा, रीहतहथहत, अहतथ्य सयकार, लोकहिश्वास, संस्कार अहदको 

यथास्थान हचत्रण गरेका छन।् नेपाली र बङ्गला दिुै भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले अ-

अफ्ना ईपन्यासमा हचहत्रत ऄञ्चलको हकसान, श्रहमक, मोही, ऄहधयार, जालहारी, माझी, डोल े

अहद हनम्निगीय माहनसहरूको संस्कार, संस्कृहत, हिश्वासप्रहतको अस्था र समपतणलाइ हचत्रण गरेका 

छन।् तथाहप नेपालीको तलुनामा बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले ऄञ्चलमा प्रचहलत 

ईखान, श्लोक, गीत, िाद्यिादन, धाहमतक-सांस्कृहतक ईयसि, अनन्द र मनोरञ्जनको हचत्रणमा प्रशस्त 

मनोयोग हदएका दहेखन्छन।् ऄथातत ् ऄञ्चलको सांस्कृहतक हस्थहतको हचत्रण गने हिषयमा भन े

बङ्गला ईपन्यासकारहरू धेरै नै सहक्रय र सचेत छन।् 

 ऄञ्चलमा प्रचहलत धाहमतक पित, ईयसि अहदको हचत्रणद्रारा नेपाली एिम ् बङ्गला 

भाषाका ईपन्यासकारहरूले सामाहजक, अहथतक, शैहिक, ज्ञान र हिज्ञानको दृहष्टले पछौटे 

ऄञ्चलिासीहरूको अस्था, हिश्वास, भहक्त एिम ् भयको हदग्दशतन गराएका छन।् यसले रामीण 

ऄञ्चलहरूमा मानि सभ्यता र हिकासको समहुचत प्रकाश नपगेुको बुझ्न सहकन्छ। इश्वर ऄहन धमतका 

नाममा िा भय हनिारणाथत दिुै भाषाका ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलिासीहरूले हिहभन्न दिेदिेी, 

ऄपदिेता, डङ्हकनीहरू पजुेको दहेखन्छ। दिुै भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत 

ऄञ्चलिासीहरू प्रायः हहन्द ूधमातिलम्बी दहेखन्छ। हलेम्बु मेर  गाईाँ ईपन्यासमा बौि धमातिलम्बी 

तथा पद ्मा नदीर माझी, ढ ाँडाआ चररत मानस र हततास एकहट नदीर नाममा भने आस्लाम धमातिलम्बी 

माहनसहरूको पहन धाहमतक हक्रयाकलापको ईल्लेख गररएको पाआन्छ। ईहल्लहखत ईपन्यासहरूमा 

िहणतत ऄञ्चलका हनिासीहरूले हशि, गणेश, कालारूदु्द (हशिको राम्य स्िरूप), मा मनसा, काली, 

दगुात, सयूत, नदी, पहाड, िनदिेता, िनदिेी अहदको पजूा गरेका छन।् बालाचतदुतशी, गाजन, गोपाष्ठमी, 

हिषहरर ( मा मनसा), निान्न, होहलका (दोल) अहद पित पालन गरेर धाहमतक तहृप्त हलएका दहेखन्छन।् 

बाहहरबाट हदेात केही हभन्न लागे तापहन धाहमतक रीहतहथहत, व्यिहारमा अन्तररक साम्यता प्रकट 

ह दँछ। यसबाट भारत एिम ् नेपाल दिुैतर्त को रामीण समाजमा शैि, िैष्णि र बौि धमतको गहहरो 

प्रभाि परेको स्पष्ट ह न्छ। 

 अञ्चहलक कथोपकथन, कथोपकथनको भािभङ्हगमा, अञ्चहलक शब्दािली, 

ऄञ्चलमा प्रचहलत लोककथा, ईखान, गाईँखाने कथा, िाग्धारा अहदको समािेश ऄथातत ्संयोजन 

गने हिषयमा नेपालीको तलुनामा बङगला भाषाका ईपन्यासकारहरू हनकै ऄहघ दखेापरेका छन।्  
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अञ्चहलक भाषा एिम ् भािभङ्गीको दृहष्टकोणले ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको हााँसलुी बााँकेर 

ईपकथा सितश्रेष्ठ दहेखन्छ।  

 दिुै भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले ऄञ्चलको जीिनलाइ सिातङ्गीण रूपमा 

प्रदशतन गनत हचत्रायमक एिम ् िणतनायमक शैली चयन गरेका छन।् प्रायः सबै ईपन्यासको सितज्ञ 

पररपे्रक्ष्यधारी कथकेको कथन पिहत हचत्रायमक, िणतनायमक पिहत धारण गरेका भए तापहन ध्रिुचन्र 

गौतमको ऄहलहखतको कथकेले धारण गरेको कथन पिहतमा व्यङ्ग्यायमकता र नाटकीयताको कारण 

केही हिहशष्ट एिम ्श्रेष्ठ दहेखन्छ।  

 नेपाली ऄहन बङ्गला भाषामा िहणतत ऄञ्चल तथा अञ्चहलक जीिन भौगोहलक 

हिकटता, सामाहजक शोषण, दनै्यताका कारण ऄन्धकारमय, पतनोन्मखु भए तापहन सभ्यता र 

हिकासको हकरणले छुन लागेको दहेखन्छ। हशिा, अधहुनकता, प्रजातन्त्र, स्ितन्त्रता र जागहृतका 

सचूनाहरू हबस्तारोसँग ययस्ता हिकट गाईँहरूमा पस्नथालेको सङ्केत पाआन्छ। खरैरनी घाट र हलेम्बु 

मेर  गाईाँ ईपन्यासका हनिासीहरूमा प्रजातन्त्र, समानता जस्ता कुराहरू ईड्न थालेको ईल् लेख 

गररएको दहेखन्छ  भने ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासमा िहणतत ऄञ्चलमा पहन हजम्दार र 

भरनाथ जस्ता हजम्दारहरूका हिरुि जनतामा जागरुकता बढेको एिम ्चनुाई लड्ने साहस सञ्चार 

ह दँ ैगरेको दहेखन्छ। हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा कहारहरूको अहदमतापणूत हिश्वास र िहृिलाइ फ्याँकेर 

कराली जस्ता यिुाहरूले सभ्यता, अधहुनक िहृि ऄँगालेको दहेखन्छ। पद ्माका माझीहरू (पद ्मा 

नदीर माझी) अहमनबाडी हाट, ऄस्पताल पगेुका तथा हततास सकेुर अहदम िहृि र संस्कृहत 

हराआपठाएका मालोहरू बजारमा काम गनत गएका, ऄनन्त कलकिा पढ्न गएको कुराहरूबाट 

औद्योहगक सभ्यताको प्रसार ह नथालेको बुहझन्छ। अञ्चहलक जीिनलाइ हनेे ईपन्यासकारहरूको 

जीिनबोध तथा ऄञ्चलिासीप्रहतको सहानभूहूत, पे्रम र हिकासको कामनाका कारण अञ्चहलक 

ईपन्यासले एक हभन्न एिम ्हिहशष्ट अयाम तथा पररचय पाएको बोध ह न्छ। 

    

 

 

 

 

 

 


