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साराांश (ABSTRACT) 

 

नेपाली, हहन्दी, बङ्गला आहद आधहुनक भारतीय भाषामा उपन्यास नामल ेपररहचत हिधा 

अन्यान्य हिधाका तुलनामा अपेक्षाकृत नयााँ हिधा हो। जीिन-जगत ् बाट चररत्र तथा घटनाहरू बटुलेर 

प्रचहलत भाषामा यथाथथ ढङ्गमा प्रस्ततु गने गणुहिशेष भएकोले उपन्यास आधहुनक यगुको 

महत्त्िपणूथ हिधा माहनन्छ।  समयाितथन एिम ्मानि जीिनसाँगै होड गने यस हिधामा भएको लहचलो 

गणुका कारण हनरन्तर हिहिधता, िैहचत्र्य र पररितथनशीलता लहक्षत हुन्छ।  यस हिधाले तय गरेको 

हिहभन्न मोडका क्रममा देखा परेको एउटा निीन रूप हो आञ्चलिक उपन्यास। एउटा हनहित 

भौगोहलक के्षत्रमा बसोबास गने माहनस अहन उनीहरूका जीिनमा प्रभाि पाने त्यहााँको भ-ूप्राकृहतक, 

सामाहजक पररिेश, आहथथक-राजनीहतक अिस्था, मनोहिज्ञान, लोकसंस्कृहत, लोकहिश्वास (परम्परा, 

मान्यता, हिश्वास, रूहढ) तथा भाषा आहदको हचत्रण, िणथन र अङ्कन गररएको उपन्यासलाई 

आञ्चलिक उपन्यास भहनन्छ।  

कुनै अञ्चललाई नहजकबाट अनभुतू गरेका लेखकहरूले सदुरू, दगुथम जङ्गल, पहाड, नदी, 

जङ्घार, हिस्ततृ समतल, नदी हकनार, नदी केहन्ित फााँट, बलौटे अञ्चलमा आइपने बाढ, पैह्रो, 

खडेरी, यातायात आहद असहुिधासाँग सङ्घषथरत ्  द:ुसाहहसक र पीडाप्रद जीिन व्यतीत गने 

हनम्निगीय माहनसहरूका जीिनधाराको यथाथथ हचत्रण गनथ दखेाएको तत्परताबाट हिकहसत 

आञ्चलिक उपन्यास लेखनको प्रिहृिमा स्िच्छन्दतािाद र यथाथथिादको पहन गहहरो प्रभाि 

दहेखन्छ। अञ्चलका असहाय, हनम्निगीय हनिासीप्रहत स्नेह, सहानभुहूत राख्द ै उनीहरूको 

पछौटेपनका हनहम्त उिरदायी तत्त्िहरू हचहित गदै पररितथनको आग्रह प्रकट गररएका हुनाले यसमा 

आलोचनात्मक यथाथथिाद र प्रगहतिादको पहन प्रभाि परेको बहुझन्छ।  यसप्रकार स्िच्छन्दतािाद र 

यथाथथिादको सायजु्यता (फ्यजुन) तथा आलोचनात्मक यथाथथिाद, प्रगहतिाद र मनोहिज्ञानको समेत 

प्रभािद्वारा उिरोिर हिकहसत आञ्चहलक उपन्यासमा पयाथिरणले प्रधानता पाएको दहेखन्छ। दशे-

दहुनयााँको खबरबाट बेखबर दगुथम अञ्चलका मानि जीिनमा दखेापने सखु-दुुःख, आाँस-ुहााँसो, 

सहजला-अपठ्यारा, ज्ञान-अज्ञानता, धमथ-हिश्वास, संस्कार-कुसंस्कार, संस्कृहतमा उनीहरूको 

पयाथिरणको प्रष्ट छाप दखे्न सहकन्छ। अञ्चल हिशेषको पयाथिरणको प्रभािमा दुुःसाहहसक जीिन 
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व्यतीत गरररहकेो जन समुदायप्रहत सहानभुहूत, पे्रम र जीिनबोधका आधारमा अङ्कन गरेको हुनाले 

आञ्चहलक उपन्यासको स्िाद कुनै पहन देशका पाठकलाई नयााँ र हिहशष्ट हकहसमको लाग्दछ।  

यरुोप अहन अमेररकामा उन्नाइसौ ाँ शताब्दीको अन्त र बीसौ ाँ शताब्दीको प्रारहम्भक कालदहेख 

गद्याख्यान एिम ् काव्यकृहतहरूमा उपेहक्षत रहकेो अभेक र हिकट गाउाँठाउाँको गहृहिरही 

(नोस्टाहजजक) भािकु िणथन गनथथालपेहछ स्थानीय रङ्गयकु्त लेखनको हबस्तार हुनगई आञ्चलिक 

उपन्यासको जन्म भएको माहनन्छ। स्िच्छन्दतािादको हिसजथन र यथाथथिादको अनसुरण गने क्रममा 

दिैुको प्रभािलाई ग्रहण गरी हिशेष भखूण्ड र जनजीिनको सामाहजक, आहथथक, राजनीहतक र 

सांस्कृहतक पक्षको अङ्कनमा प्रििृ रहकेो आञ्चहलकतािादी आख्यान हिधा हिश्वभरर नै लोकहप्रय 

र प्रहसद्ध भएको छ। 

आञ्चहलक उपन्यासको सतू्रपात गने शे्रय अङ्ग्रेजी उपन्यासकार मेररया एजिथथ (सन ्

१७६७-१८४९) ले पाएकी छन।् उनको क्यासल रेकरेन्ट (सन ् १८००) लाई पहहलो आञ्चहलक 

उपन्यास माहनन्छ। मेररया एजिथथ बाहके थोमस हाडी, हबट हाटथ, स्टो, हजिेट, अनेष्ट हहेमङ्ग्िे, माकथ  

ट्िेन, हबला क्याथर, हिहलयम फक्नर, स्टेनबेक, लईु हसंक्लेयर, मोपााँसा आहद आञ्चहलक 

उपन्यासको हिकासमा प्रमुख आख्यानकार हुन।्  

अमेररकामा गहृयदु्ध (सन ्१८६१-१८६५) तथा उन्नाइसौ ाँ शताब्दीको अन्तहतर आञ्चहलक 

साहहत्य लेखनको आन्दोलन चलकेोले संसारका धेरै
 
भाषा साहहत्यमा यसको स्ित:स्फूतथ प्रभाि 

पनथगयो। भारतमा सिथप्रथम सन ् १९३० दहेख कल्लोल (पहत्रका) समहूका लेखक शैलजानन्दले 

‘कोयलाकुठी’ (सन ् १९३०) र ‘हदनमजरु’ (सन ् १९३२) जस्ता कथाहरूमा आञ्चहलकतािादी 

लेखनको उद ्भािन गरे। शैलजानन्दका यी दईुिटा कथाहरूबाट पे्रररत र प्रभाहित बनेर कल्लोल 

समहूकै ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायले हााँसलुी बााँकेर उपकथा (सन ् १९४७) उपन्यास लेखेपहछ 

बङ्गला भाषामा आञ्चहलक उपन्यासको हिकास प्रारम्भ भएको देहखन्छ। बङ्गला आञ्चहलक 

उपन्यासकार सतीनाथ भादडुीको ढो ाँडाइ चररत मानस (सन ्१९४९) र हिभहूतभषूण बन्दोपाध्यायको 

आरण्यक (सन ्१९३८) उपन्यासहरूबाट प्रेररत बनेर फणीश्वरनाथ रेणलेु मैला आाँचल (सन ्१९५४) 

लेखेपहछ हहन्दी आञ्चहलक उपन्यास लेखन प्रारम्भ भएको माहनन्छ। बङ्गला र हहन्दी साहहहत्यक 
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जगत् मा प्रहसहद्धको ध्िजोिोलन भइसकेको पठृभूभहूममा शङ्कर कोइरालाको खैररनी घाट (सन ्

१९६१) उपन्यास प्रकाहशत भएपहछ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासको सतू्रपात हुनगएको दहेखन्छ।  

नेपािी र बङ्गिा भाषाका आञ्चलिक  उपन्यासहरूको तुिनात्मक अध्ययन 

शीषथक यस शोधप्रबन्धमा नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासको उत्स केलाएर हतनका 

तलुनात्मक अध्ययनका हनहम्त हनम्न छिटा अध्याय संरचना गरी कायथ सम्पन्न गररएको छ : 

१. पहहलो अध्यायमा शोधकायथ सम्बन्धी पररचयका साथै शोधकायथको फलप्राहि िा 

हनष्कषथ प्रस्ततु गररएको छ।  

२. दोस्रो अध्यायमा नेपाली र बङ्गला भाषाका आञ्चहलक  उपन्यासहरूको तुलनात्मक 

अध्ययनको आधार स्िरूप आञ्चहलकताको सैद्धाहन्तक मानदण्ड तय गने प्रयास 

गररएको छ। आञ्चहलकताको अिधारणा सम्बन्धी उत्पन्न भ्रमलाई स्पष्ट पानथ हतेु 

साहहत्यमा प्रचहलत कहतपय साहहहत्यक िादहरूसाँग यसको तलुनात्मक अध्ययन 

प्रस्ततु गररएको छ। 

३. तेस्रो अध्यायमा नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र 

हिकासक्रम केलाउने प्रयास भएको छ। यसक्रममा नेपाली र बङ्गला आञ्चहलक 

उपन्यासको परम्परालाई प्रकाश पानथ अङ्ग्रेजी र हहन्दी आञ्चहलक उपन्यासको समेत 

सिेक्षणात्मक इहतहास प्रस्ततु गररएको छ। 

४. चौथो अध्यायमा आञ्चहलकताको सैद्धाहन्तक मानदण्डका आधारमा पणूाथङ्ग 

आञ्चहलक माहनएका नेपाली र बङ्गला भाषाका प्रमखु आठिटा आञ्चहलक कृहत र 

कृहतकारहरूको पररचय हदइएको छ।  

५. पााँचौ ाँ अध्यायमा नेपाली र बङ्गला भाषाका प्रमखु आठिटा आञ्चहलक 

उपन्यासहरूमा अङ्हकत भौगोहलक, सामाहजक, सांस्कृहतक, आहथथक हस्थहतको 

हचत्रण, धाहमथक मनोिहृि, पात्रहरूका मनोहिज्ञान र उपन्यासमा प्रयकु्त भाषा सम्बन्धी 

हिशे्लषण र  तुलनात्मक अध्ययन प्रस्ततु गररएको छ। 

६. छैटौ ाँ अध्यायमा शोधकायथको उपसंहार, मजूयाङ्कन र हनष्कषथ प्रस्ततु गररएको छ। 



iv 
 

नेपाली र बङ्गला दईुिटा अलग अलग भाषा भए तापहन दिैु भाषामा लेहखएका 

साहहत्यको उद्दशे्य मानि जीिन र जगत् को कलात्मक अङ्कन तथा कजयाणको आकाङ्क्षा रहकेो 

बहुझन्छ। साहहत्य भाहषक कला मात्र नभएर चराचर जगत् को हहत साधक पहन हो भन्ने कुरामा दईुमत 

पाइाँदनै। पिूीय र पहश् चमी जगत् मा रहचएका आजसम्मका साहहहत्यक कृहतहरूले यसै कुरालाई पहुष्ट 

गदथछन।् समयको उिरोतर प्रगहतसाँगै मान्छेले गद ैआएको उन्नहत तथा अिनहतको मजूयाङ्कन गरी 

लोककजयाणकारी मागथ दशथन गने साहहहत्यक हशजपमा निीनता प्रक्षेप गद ैदखेापरेको उपन्यास हिधा 

ितथमानकालमा सबैभन्दा प्रहसद्ध हिधा बनेको दहेखन्छ। औपन्याहसक लेखन कलाको इहतहासमा 

आञ्चलिक उपन्यास नामले पररहचत र प्रहसद्ध यस हिधाको हिकासक्रममा नेपाली र बङ्गला 

भाषाका आञ्चहलक उपन्यासहरूले हिश्वलाई एउटा नयााँ जगत ्र जीिन हनदशथन गराएका छन।् यस 

शोधप्रबन्धमा हिशे्लहषत आठिटा उपन्यासहरूले हिहभन्न काल, स्थान र पररिेशको जीिनधारा 

प्रदशथन गरे तापहन हतनमा प्रस्ततु जीिनको स्िरूप र स्िाद हिहशष्ट हुनका साथै सािथजनीन पहन 

हुनसकेको तथ्य शोधकायथमा स्पष्ट पाररएको छ। यसप्रकारको अध्ययनद्वारा हिश्वका हिहभन्न भाषाको 

साहहत्यसाँग नेपाली भाषा-साहहत्यको तलुनात्मक अध्ययन गने मागथ प्रशस्त हुनसक्ने हिश्वास रहकेो 

छ। भाषा-साहहत्यको तुलनात्मक अध्ययनद्वारा अन्तराथहष्यय स्ािना, पे्रम-प्रीहत, मानितािादी गणु  

र साहहहत्यक कलाको हिकासमा पहन सहयोग पगु्नसक्ने ठहर गररन्छ।  

 

 

 

 

 

 

 


