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पहिलो अध्याय 

शोधकाययको पररचय 

 

 

१.१ शोध शीर्यक 

नेपाली, हहन्दी र बङ्गला अहद अधहुनक भारतीय भाषामा ईपन्यास नामल े पररहचत 

साहहहययक हिधा निीन र हनरन्तर हिकासमान हिधा हो। समयािततन एिम ्मानि जीिनसँगै होड 

गने यस हिधामा भएको लहचलो गणुका कारण यसमा हनरन्तर नयाँ नयाँ प्रिहृि र शैलीको चमक 

दखेापने गछत। यस हिधाले तय गरेका हिहभन्न मोडका क्रममा दखेा परेको एईटा रूप हो 

अञ्चहलक ईपन्यास। परम्पराभन्दा हभन्न भएर लेख्ने ऄङ्रेजी ईपन्यासकारहरूको सतत 

प्रयासबाट जन्मेको अञ्चहलक ईपन्यासले यरुोप, ऄमेररका ह दँ ै हिश्वभररको ईपन्यास लेखनलाइ 

प्रभाहित गरेको दहेखन्छ। ऄङ्रेजी भाषाको माध्यमबाट हिश्वको औपन्याहसक जगत ् मा नयाँ 

प्रिहृिका रूपमा ऄन्तभुतक्त ह नपगु्ने अञ्चहलक ईपन्यास अधहुनक भारतीय भाषाको औपन्याहसक 

जगत ् मा बङ्गला लघकुथा एिम ् ईपन्यासको माध्यमबाट पररहचत ह नपगेुको दहेखन्छ। बङ्गला 

भाषा-साहहययका स्रष्टा शैलजानन्द मखुोपाध्यायका कथाबाट बीजाङ्कुरण ह नगइ ताराशङ्करको 

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा (सन ् १९४७) ईपन्यासबाट हिकहसत भएको तथा सतीनाथ भादडुीको 

ढ ाँडाआ चररतमानस (सन ्१९४९) ईपन्यास मार्त त ् हहन्दीमा पसेको तथ्य स्िीकृत छ। बङ्गलामा 

ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय, हिभहूतभषूण बन्दोपाध्याय, सतीनाथ भादडुी, माहणक बन्दोपाध्याय, 

समरेश बस,ु ऄद्रतै मल्लिमतन अहद एिम ् हहन्दीमा नागाजुतन, रेण ु अहदका ईपन्यासहरूले 

अञ्चहलक कृहतका रूपमा प्रहसहि अजतन गरेपहछ नेपाली औपन्याहसक जगत ् मा पहन यसले 

पदापतण गरेको पररलहित ह दँछ। नेपाली साहहययमा अञ्चहलक लेखनको पषृ्ठभहूम लक्ष्मीप्रसाद 

दिेकोटाको ‘पहाडी जीिन’ (सन ् १९३०) हनबन्धबाट अरम्भ भएको माहनन्छ। ईक्त हनबन्धमा 

नेपालको दगुतम पहाडी िेत्र हझल्टुङको जनजीिनको सामाहजक ऄिस्था, संस्कृहत र समस्याहरूबारे 

भािकु एिम ् मानितािादी हिचारधारामा हिचरण गद ै ‘गाईँ र्कत ’ को सन्दशे हदएको पाआन्छ। 

यसपहछ स्थानीय रङ्गयकु्त रूपनरायण हसंहको भ्रमर (सन ्१९३६), लैनहसंह बाङ्गदलेका मलुकु 
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बाहहर (सन ् १९४८), माआतघर (सन ् १९४९), लङ्गडाक  साथी (सन ् १९५१), ऄच्छा राइ 

‘रहसक’ को लगन (सन ्१९५५), हशिकुमार राइको डाकबङ्गला (सन ्१९५६), आन्र सनु्दासको 

मङ्गली (सन ् १९५८), कृष्णहसंह मोक्तानको चरणधलुी (सन ् १९५९), लील बहादरु ित्रीको 

बसाआाँ (सन ् १९५७) अहदले हसञ्चन गरेको पषृ्ठभहूममा शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट (सन ्

१९६१) अञ्चहलक ईपन्यासको रूपमा प्रकाशिान भएको देहखन्छ। यसैले अञ्चहलक 

ईपन्यासको स्िरूप, प्रकृहत र प्रिहृि तथा नेपाली एिम ् बङ्गला भाषाका अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूबारे ऄध्ययन गने ईद्दशे्यले यस शोधकायतको शीषतक नेपाली र बङ्गला भार्ाका 

आञ्चहलक उपन्यासिरूको तुलनात्मक अध्ययन राहखएको छ।  

 

१.२ समस्या कथन 

ऄङ्रेजी भाषाको औपन्याहसक हिधाबाट हिकहसत अञ्चहलक ईपन्यास लेखनले 

ऄमेररकामा अन्दोलनको रूप धारण गरेपहछ यरुोप, ऄमेररका, एहसया ह दँ ैभारतमा पदापतण गरेको 

दहेखन्छ। सितप्रथम बङ्गला कथाबाट सोही भाषाका ईपन्यासमा प्रसाररत अञ्चहलकताले हबस्तारै 

ऄन्यान्य अधहुनक भारतीय भाषाका साहहहययक कृहतहरूमा अफ्नो अँचल रै्लाएको दहेखन्छ। 

यसैले बङ्गला र नेपाली भाषामा लेहखन थालेको अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परा, हिकास, 

संरचना, स्िरूप र प्रिहृिसँगै यसले पटािेप गरेको अञ्चहलक जीिनका हिहभन्न पिहरूको 

ऄध्ययन गने अशय हनहहत यो शोधकायत मखु्यतः हनम्नहलहखत समस्याहरूमा केहन्रत रहकेो छ : 

   अञ्चहलक ईपन्यास लेखनको सतू्रपात तथा ईयपे्ररणाका कारण के के ह न ्? 

 अञ्चहलक प्रिहृिको सैिाहन्तक पि, अञ्चहलक ईपन्यासको स्िरूप, संरचनागत 

तत्त्ि र हिशेषताहरू के कस्ता छन ्? 

 स्थानीय रङ्ग, अञ्चहलक संस्पशतयकु्त ईपन्यास र अञ्चहलक ईपन्यास माझका 

हभन्नताहरू के के ह न? 

 रामीण र सहरी अञ्चहलकताको प्रस्ताि ईहचत छ िा छैन? 

 औपन्याहसक हिधामा दखेापरेका स्िच्छन्दतािाद, यथाथतिाद, प्रगहतिाद, प्रकृतिाद, 

पररिेश हिमशत लगायत ऄन्यान्य समाजशाह्लहसत अञ्चहलक ईपन्यासको के कहत 

सम्बन्ध, प्रिहृिगत समानता र ऄसमानताहरू छन?्  
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 नेपाली, बङ्गला, हहन्दी र ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र 

हिकासको स्िरूप के कस्तो छ? 

 नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा अञ्चहलकताका के कहत सैिाहन्तक 

पि र प्रिहृिहरूको हनिातह भएको छ?  

 नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासमा िहणतत अञ्चहलक जीिनको सामाहजक, 

अहथतक, सांस्कृहतक, धाहमतक ऄिस्था के कस्तो छ?  के कहत समानता र ऄसमानता 

छन?्  

 नेपाली र बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासले हदएका सामाहजक र साहहहययक मलू्य के के 

ह न?्   

ईपयुतक्त समस्याहरूको छानबीन गद ै सम्बहन्धत समस्याको ऄध्ययन एिम ् समाधान गने 

प्रयास यस शोधप्रबन्धमा गररएको छ। 

 

१.३ शोधकाययको उदे्दश्य 

नेपाली र बङ्गला भाषामा लेहखएका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तुलनायमक ऄध्ययन गनत 

ऄहघ अञ्चहलकताको सैिाहन्तक पि हनधातरण गनुत प्रथम लक्ष्य रहकेो छ। यसपहछ अञ्चहलक 

ईपन्यासको स्िरूप एिम् संरचनागत पिहरू केलाएर दिैु भाषामा अञ्चहलक ईपन्यासको 

सतू्रपात तथा हिकासको परम्परा सिेिण; अञ्चहलकताका तत्त्िहरूका अधारमा नेपाली र 

बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलको भौगोहलक, सामाहजक, अहथतक, सांस्कृहतक, 

धाहमतक, मनोिैज्ञाहनक एिम ् भाहषक हिशेषताहरू हिशे्लषण तथा समानता र हभन्नता सम्बन्धी 

तलुनामलूक मलू्याङ्कनपहछ हनष्कषत प्रहतपादन गने यस शोधकायतको ईद्दशे्य रहकेो छ।  

ईिरबङ्ग हिश्वहिद्यालयको नेपाली हिभाग नेपाली भाषा, साहहयय, समाज र संस्कृहत 

सम्बन्धी ऄध्ययन एिम ्शोध गराईने औपचाररक हनकाय हो। यसै हिभागको ऄधीनमा रही शोध 

सम्बन्धी हिश्वहिद्यालयका हनमयहरू पालन गद ै हिद्यािाररहध (हपएच डी) ईपाहध प्राप्त गने लक्ष्य 

राखी ययही प्रयोजनको पररपहूतत गनुत पहन यस शोधकायतको एईटा मखु्य ईद्दशे्य रहकेो छ। 
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  १.४ पूर्यकाययको सरे्क्षण 

 नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तलुनायमक ऄध्ययन गने प्रमखु 

ईद्दशे्य रहकेो यस शोधकायत सम्पन्न गनतका हनहम्त अञ्चहलकता, अञ्चहलक ईपन्यासको 

सतू्रपात, परम्परा, हिकास र सैिाहन्तक ढाँचाबारे हिचार-हिमशत गररएका पत्रपहत्रका, पसु्तकहरूको 

सिेिणमा हिशेष ध्यान केहन्रत गररएको छ। शोधकायत सम्पन्न गनत हते ु सङ्कहलत नेपाली, 

बङ्गला र हहन्दी भाषाका पसु्तक, पत्रपहत्रकाहरू मध्ये मखु्य मखु्य समीिायमक लेख, भहूमका र 

सम्बहन्धत पसु्तकहरूको हििरण कालक्रहमक रूपमा हनम्नप्रकारले राहखएको छ : 

 नेपाली उपन्यासका आधारिरू पसु्तकमा आन्रबहादरु राइले  ‘खैररनी घाट : 

अञ्चहलकता’ ऄध्यायमा खैररनी घाटमा अञ्चहलक जीिन नै कथ्य बनाआएको बताईँद ैप्रस्ततु 

ईपन्यासमा रहकेो अञ्चहलकताका पिहरूबारे खट्ु्टयाईन ऄहघ  अञ्चहलकताबारे प्रकाश पाने 

हतेलेु लेखेका छन-् ‘केही ऄंश अञ्चहलकता प्रायः सबै नै ईपन्यासमा ह न्छ, यथाथतकै हनहम्त पहन 

यसले प्रश्रय पाएको ह न्छ। याथाहथतकताको हनहम्त अञ्चहलकता व्यिरृत नभइ यथाथ्यत समसहृजत 

अञ्चहलकता ऄकै तह हो। अञ्चहलकतानै ऄञ्चलको याथाथ्यतहरूलाइ िैज्ञाहनकको तटस्थताले 

होआन, सधुारको अलोचनाले होआन, मानिीय संज्ञानले हचन्नपुछत। पारम्पररक र सामाहजक 

साितजनीनहभत्रको ह दँ ै पहन ऄञ्चलहिशेषको अफ्नै जीिनप्रहतभा ह न्छ। अञ्चहलक ईपन्यास 

ययसैको लेखन हो।’ एईटा सानो कथासतू्रमा बाँहधएर खैररनी घाटका माझीहरूको रामीण पररिेश, 

रामीण चालचलन, दनैहन्दनी, सोचहिचार, अस्था, हिश्वास अहदको पररदृश्यलाइ शङ्कर 

कोआरालाले मोह र मायासँग ऄङ्कन गरेकाले प्रस्तुत ईपन्यास अञ्चहलक बनेको ठहऱ्याएका 

छन।् ईपन्यासमा भएको अञ्चहलकताका पितर्त  आङ्हगत गद ै ईनी ऄझ लेख्छन-् ‘ईपन्यासका 

ऄङ्कनहरूले पाठकको कल्पना िधतनलाइ हबघ्नै हजस्काआहदएका र ईक्साआहदएका छन।् सल्केका 

ऄंश ऄंश कल्पनाहरू जोररन्छन ् र एईटा पयातप्त सग्लो, गहँु्, प्रीहतयकु्त हिश्व बनेको हाम्रो 

मनमहस्तष्कमा बस्छ। ऄञ्चललाइ बाहहरकाले हरेेको याहन्त्रक दृहष्ट नाघी पाठकहरू ऄञ्चलका 

मानिीय नागररकता ऄनभुतू गछतन।् पाठकहरू ईपन्यासिासी भएका छन ् र ईनीहरूको ईच्च 

हनहमतहत जनु ऄहभस्थायी सययताको मापक हो, हिश्वहसत छ।’  

 नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार पसु्तकमा कृष्णचन्रहसंह प्रधानले शङ्कर 

कोआरालाकृत खैररनी घाट ईपन्यासको हििेचनाका क्रममा ‘अञ्चहलकता हसिान्त होआन हिशेषण 

मात्र हो’ भनेका छन।् ईनी लेख्छन-् ‘अञ्चहलकता हिशेषण मातै्र हो। यथाथत ईपन्यासमा हचहत्रत 
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ह ने सारभतू जीिन नै हो, जो हक कुनै समाजको, हक त स्थानहिशेष, हक त कुनै िगतको र ययो केही 

भएरै, कुनैमा बाँहधएरै कुनै जाहत, िगत, समाज, ठाईँहिशेषको समरता िा खण्डहिशेषको यथाथतमा 

व्यहक्तने गछत। केिल यस ऄथतमा कोथपे गाईँ र दमु्जा, कोशी र खैररनी घाट िरपरको िेत्रमा सीहमत 

प्रस्ततु ईपन्यास पहन अञ्चहलक हो।’ 

 ईनले अञ्चलहकतालाइ हसिान्त नमाने पहन खैररनी घाट िेत्रहिशेषको मूलधारामा 

प्रिाहहत अयमसात ्गररएको, ययहाँका माझीहरूको जनजीिन, चाडपित, रीहतहथहत, चालचलन र 

प्रिहृिको सेरोरे्रो ऄटाएको तथा खहण्डत नभआकन खण्ड खण्ड हिभक्त समाज ऄथिा जीिनका 

साितजनीन ईद्दशे्य प्रस्ततु गररएकोले खैररनी घाट अञ्चहलक भएको हिचार प्रकट गरेका छन।् 

  ध च गोतामेकृत यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासको भहूमकामा इश्वर बरालले 

अञ्चहलकताको ऄथत र प्रिहृिहरू केलाईँद ै ईपयुतक्त ईपन्यासमा भएको अञ्चहलक पिहरू 

औलँ्याईने प्रयास गरेका छन।् यसक्रममा ईनले ‘सीहमत ऄञ्चल, हिशेषतः राजधानी ऄथातत ्नागर 

संस्कृहतका हचत्रणभन्दा परका राम्य िा पिततीय पाश्वतभहूमको यथािाहञ्छत पणूातङ्ग हचत्र, 

लोकजीिनका प्रभािक प्राकृहतक हिशेषता एिम ् भौगोहलक ऄिहस्थहत, रामीण जीिनादशत, 

स्थानीय सांस्कृहतक परम्परा, िाहग्िहध (प्रचहलत ईखान-टुक्का अहदले हिहशष्ट भाहषका) 

अञ्चहलक ईपन्यासका हनहमि कारण  िा प्रयोजन’ रहकेो कुरा ईल्लेख गद ै सहरी िा 

नगराञ्चहलक नह ने कुरातर्त  आङ्हगत गरेको बहुझन्छ। अञ्चहलकतालाइ प्रष््टयाईने अशयमा ईनले 

अञ्चहलक ईपन्यासको चररत्रमा ईहल्लहखत ऄञ्चलका सामाहजक धारणा एिम ् हक्रयाकलाप 

पररलहित ह ने कुरा पहन बताएका छन।् 

   हशि प्रधान सम्पाहदत बृित ् समालोचनामा सङ्कहलत ‘अञ्चहलकता र नेपाली 

ईपन्यास’ लेखमा ऊहषराज बरालले अञ्चहलकताको सतू्रपात र हिकास केलाईने प्रयास गरी 

पिूीय र पाचातायय समालोचकका मतहरूको ईल्लेख, आन्रबहादरु राइ र कृष्णचन्रहसंह प्रधानका 

अञ्चहलकता सम्बन्धी ऄिधारणहरूको हिशे्लषण गरी अञ्चहलक पषृ्ठभहूम मार्त त ् जीिन हनेे 

अधारभतू दृहष्टकोणलाइ महत्त्िपणूत ठानेका छन।् 

   नेपाली उपन्यास परम्परा र प्रर्हृि पसु्तकमा राजेन्र सिेुदीले अदशशोनन्मखु 

यथाथतिादी प्रिहृिका ईपन्यासकारका रूपमा ध च गोतामेका ईपन्यासहरूको हिशे्लषण गने क्रममा 

यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासलाइ अञ्चहलक बताएका छन।् प्रस्ततु ईपन्यासको पररिेशको चचात 

गने क्रममा ईनले ‘अञ्चहलकता’बारे लेखेका छन-्‘अञ्चहलकता भनेको प्रिहृिमा होआन 

पररहधमा हटकेको ह न्छ। अञ्चहलक ईपन्यास ययस ईप्रान्तको जीिनचयात, जाहत, भाषा, व्यिहार, 



 

६ 

 

खानपान, मठमहन्दर, रहनसहन, सांस्कृहतक हिहधव्यिहार, खाद्य, पररधान र गहृचयातहरू 

ईपन्यासका सीमामा समाहहत भएका ह न्छन।् अंहशक दशेीय हिशेषता यसमा समेहटएका छन।् 

यसप्रकार पयातिरणीय हचत्रहरूको प्रस्तहुत ईपन्यासको सामरी बनेको छ।’  

  उपन्यास हसद्धान्त र नेपाली उपन्यास पसु्तकमा कृष्णहरर बराल र नेत्र एटमले 

सामाहजक यथाथतिादी ईपन्यासहरूको चचात ऄन्तगतत माझीहरूको रहनसहन, रीहतहस्थहत, िेशभषूा, 

चेतनाको स्तर, जीहिका तथा खैररनी घाट िररपररका स्थानहरूको भबूनोट, िनस्पहत अहदको 

सजीि हचत्रण भएको अधारमा खैररनी घाट नेपालीको पहहलो र ईयकृष्ट अञ्चहलक हो भनेका 

छन।् यसबाहके घामका पाआलाहरू र यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासहरूका अधारमा ध च 

गोतामेको ईपन्यास कला मखु्यतः अञ्चहलकता र चाररहत्रक संयोजनमा केहन्रत बन्न पगेुको तथा 

लीलबहादरु ित्रीको ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई प्रिासी नेपाली जीिनको अञ्चहलकतालाइ स्पष्ट पाने 

सर्ल रहकेो बताएका छन।् 

  आञ्चहलकता अहन नेपाली केिी उपन्यासिरू नामक पसु्तकमा हदल शे्रष्ठले 

अञ्चहलकताको सैिाहन्तक पि तथा अञ्चहलक ईपन्यासको स्िरूप र संरचना प्रस्ततु गरी 

अञ्चहलकता र स्थानीय रङ्ग, अञ्चहलकता ऄहन यथाथतिादमाझको हभन्नता केलाएर खैररनी 

घाट, हलेम्ब ु मेर  गाईाँ, ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासहरूको अञ्चहलक मानी 

हिशे्लषणायमक ऄध्ययन प्रस्ततु गरेका छन।् 

  नेपाली आञ्चहलक उपन्यास शीषतक पसु्तकमा राजकुमारी दाहालले 

अञ्चहलकताको ऄथत, पररभाषा, अञ्चहलकता र स्थानीय रङ्ग, अञ्चहलकता र अञ्चहलक 

संस्पशत, रामीण र नगर ऄञ्चल, अञ्चहलक ईपन्यासका तत्त्िहरू ईल्लेख गरेकी छन।् यसप्रकार 

अञ्चहलकताका सैिाहन्तक पिहरू केलाएर ईनले नेपाली, बङ्गला, हहन्दी, ऄङ्रेजी र रूसी 

अञ्चहलक ईपन्यासको प्रयोग, परम्परा र हिकासबारे सिेिण तथा खैररनी घाट, हलेम्ब ुमेर  गाईाँ, 

घामका पाआलाहरू, यहााँदहेख त्यहााँसम्म र ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई ईपन्यासमा पाआने अञ्चहलकताका 

हिहिध पिहरूबारे हिशे्लषणायमक ऄध्ययन गरेकी छन।्  

  महीतोष हिश्वासको बाङ्ला उपन्यास : प्रसङ्ग आञ्चहलकता नामक पसु्तकमा 

अञ्चहलक ईपन्यासको ईद ्भि, स्थानीय रङ्ग र अञ्चहलकता एिम ्अञ्चहलक साहहययको 

िैहशष््टय सम्बन्धी ऄङ्रेजी भाषा-साहहययमा प्रस्ततु कहतपय पररभाषाहरू ईल्लेख गरेका छन।् 

यसक्रममा ईनले माहटतन रे, जे ए कडन, जोसेर् टी हसप्ले अहदका मतहरूलाइ अधार बनाएर 
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अञ्चहलक साहहययको हिशेषताबारे अफ्नो मत ऄहभव्यक्त गरेका छन।् ईनको हिचारमा 

अञ्चहलक साहहययमा एईटा हिशेष भौगोहलक ऄञ्चलको हिस्ततृ हचत्रण, चररत्र र कथामाहथ 

ऄञ्चल हिशेषको प्राकृहतक िैहशष््टयको प्रभाि, अञ्चहलक भएर पहन साितजनीन ह न ु तथा 

लेखकको गहन जीिनबोध ह नपुने बताएका छन।् अञ्चहलक कृहतको िैहशष््टय हनधातरण र बङ्गला 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूको ईयस केलाएपहछ ‘बाङला अञ्चहलक ईपन्यासेर लेखक’ ऄध्यायमा 

शैलजानन्द मखुोपाध्याय, ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय, सरोजकुमार रायचौधरुी, हिभहूतभषूण 

बन्दोपाध्याय, प्रमथनाथ हिशी तथा नारायण गङ्गोपाध्यायका ईपन्यासहरूमा पाआने 

अञ्चहलकताका केही पिहरूको ईल्लेख गरी हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, पद ्मा नदीर माझी, ढ ाँडाआ 

चररतमानस, हततास एकहट नदीर नाम जस्ता कृहतहरूलाइ पणूततः अञ्चहलक ईपन्यासको कोहटमा 

राखेका छन।् यसबाहके समरेश बसकुो गङ्गा, वाथान, प्ररु्ल्ल रायको पवूवपाववती, सबुोध घोषको 

शतहकया अहदलाइ अञ्चहलक ईपन्यासको नहजकमा पगेुको बताएका छन।्  

  प्रसङ्ग अदै्वत मल्लर्मयन ओ हततास एकहि नदीर नाम पसु्तक ऄन्तगतत 

‘अञ्चहलक ओ नदी हनभतर ईपन्यास : हततास, पद ्मा नदीर माझी, गङ्गा’ पररच्छेदमा ऄहचन्यय 

हिश्वासले अञ्चहलकता, ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको ईद ्भि र हिकास तथा बङ्गला 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूको अञ्चहलक स्िरूपबारे संहिप्त चचात गरेका छन।् ऄहचन्यय हिश्वासले 

हततास एकहट नदीर नाम ईपन्यासमा रहकेा अञ्चहलकताको ऄध्ययन गनतका हनहम्त शभुाहषस 

दिकृत ‘समरेश बसुर गङ्गा : आञ्चहलकता ओ हशल्पमूल्य’ नामक लघशुोध प्रबन्धमा 

‘अञ्चहलकता’ सम्बन्धी प्रस्ततु गररएका सैिाहन्तक चचातलाइ मखु्य अधार बनाएका छन।्  

    पद् मा नदीर माझी पररहमहत ओ समर्म्य नामक पसु्तकमा समरेश मजमुदारले 

अञ्चहलकता सम्बन्धी केही पिूत अलोचनाहरूमा अधाररत रही अञ्चहलकतािादी लेखनमा 

भौगोहलक एकायमकता, मानि मनसँग हनयय संयोग, रोमाहन्टकता, भपू्रकृहतसँग माहनसको सम्पकत , 

अञ्चहलक संस्कार, संस्कृहत तथा जीिनादशतको ईद ्घाटन ह न्छ भनेका छन।् ईनले शैलजानन्द, 

ताराशङ्कर, सतीनाथ भादडुी अहदका कृहतमा पररलहित अञ्चहलकताको स्िरूप पद ्मा नदीर 

माझीमा केही न्यनू रहकेो मत व्यक्त गरेका छन।्  

  ताराशङ्करेर िााँसुली बााँकेर उपकथा : नाना चोखे नामक लेख सङ्रहमा ऄहनरुि 

ऄहल ऄख्तरले ‘अञ्चहलकता : नाना तथ्य’ शीषतक लेखमा अञ्चहलकता सम्बन्धी माहटतन रेको 

पररभाषा ईितृ गरी अञ्चहलकताको िैहशष््टय अकलन गरेका छन।् माहटतन रेको पररभाषालाइ 

अधार गरेर ऄख्तरले अञ्चहलकता सम्बन्धी व्यक्त गरेका धारणा िा दृहष्टकोण महीतोष हिश्वास, 
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ऄहचन्यय हिश्वास, ऊहषराज बराल र इश्वर िल्लभका हिचारसँग समानता रहकेो देहखन्छ। यसप्रकार 

नेपाली, बङ्गला र हहन्दी भाषाका अलोचकहरूले अञ्चहलकता सम्बन्धी ऄहभव्यक्त गरेका 

धारणाहरू पहचातमेली अलोचकहरूका मतभन्दा हभन्न छैन। 

 

१.५ शोधशीर्यकको औहचत्य 

पिूतकायतको सिेिणबाट नेपाली र बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा दखेापने अञ्चहलक 

गणु, सन्दभत अहदको ईल्लेख र अलोचना गने काम भए तापहन अञ्चहलकता, अञ्चहलक 

ईपन्यासको ईद्भि, हिकास र सैिाहन्तक अधारहरू हनधातरण गरेर हिशे्लषण एिम ्मलू्याङ्कन गने 

कायत पयातप्त मात्रामा नभएको बहुझन्छ। नेपाली एिम ्ऄन्यान्य भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको 

तलुनायमक ऄध्ययनको िेत्र पहन बाँझै छ। ऄङ्रेजी भाषाको माध्यमबाट हिश्वभरर प्रहसि 

ह नपगेुको अञ्चहलक ईपन्यास लेखनकायत अधहुनक भारतीय भाषाहरू मध्ये सितप्रथम 

बङ्गलामा भएको छ। बीसौ ँ शताब्दीको पिूातितमै बङ्गला भाषामा लोकहप्रय भआसकेको 

अञ्चहलक लेखन नेपालीमा यसै शताब्दीको ईिराितमा मात्र अरम्भ भएको दहेखन्छ। यसैले 

नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तुलनायमक ऄध्ययन अिश्यक र 

िाञ्छनीय दहेखनमुा नै यस शोधकायतको औहचयय रहकेो छ। 

 

१.६ शोधकाययको के्षत्र र सीमाङ्कन 

नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हिकासलाइ केलाएर 

हदेात हिहभन्न भौगोहलक िेत्र िा ऄञ्चलसँग सम्बि धेरै ईपन्यासहरू लेहखएका छन।् ययस्ता 

ईपन्यासहरूमा िहणतत िेत्रका जनजीिनको हचत्रण अञ्चहलकतालाइ हनदशतन गने पयातिरण तथा 

ऄञ्चलिासीको सामाहजक, अहथतक, लोकसांस्कृहतक जीिनमा  प्रसार गरेको प्रभािको सकू्ष्म 

एिम ् गहन हचत्रण तथा लोकभाषाको समहुचत प्रयोग भएको पाआन्न। नेपाली साहहययमा 

अञ्चहलकताको धेरै नहजक पगुी अञ्चहलक तत्त्िहरूको हनिातह गने खैररनी घाट (सन ्१९६१), 

हलेम्ब ु मेर  गाईाँ (सन ् १९७५), ऄहलहखत (सन ् १९८३) र यहााँदहेख त्यहााँसम्म (सन ् १९८५) 

ईल्लेखनीय कृहत ह न।् 

बङ्गला भाषाको अञ्चहलक ईपन्यास िेत्र ऄययन्त र्ाँहटलो र हनरन्तर हिकासायमक 

दहेखन्छ। यसैले बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको सिेिण र हििेचनका हनहम्त महीतोष हिश्वासको 
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बाङ्गला उपन्यास : प्रसङ्ग आञ्चहलकता नामक (सन ्१९८४) पसु्तक अधार माहनएको छ। 

यसमा बङ्गला भाषाका हााँसलुी बााँकेर ईपकथा (सन ्१९४७), ढ ाँडाआ चररतमानस (सन ्१९४९), 

पद ्मा नदीर माझी (सन ् १९३६) र हततास एकहट नदीर नाम (सन ् १९४४-४५) लाइ पणूततः 

अञ्चहलक ईपन्यास माहनएको पाआन्छ भने समरेश बसकुो नदी केहन्रत गङ्गा (सन ्१९५७) मा 

ईिर एिम ्दहिण बङ्गालको जनजीिन र पयातिरण प्रस्ततु भए तापहन हिहशष्ट ऄञ्चलको गणुधमत 

र हसमाना ऄहतक्रमण गरेकोले पणूततः अञ्चहलक ईपन्यासको लहरमा राख्न सहकन्न भन्ने मत 

प्रकट गरेको पाआन्छ। बङ्गाल (िततमान बङ्गलादशे र भारतको बङ्गाल राज्य) नदी बह ल िेत्र 

भएकोले नदी केहन्रत जनजीिन सम्बन्धी लेहखएका ईपन्यासहरूमा अञ्चहलकताको गणुधमत 

प्रशस्त भेहटए तापहन हतनलाइ पणूततः अञ्चहलक ईपन्यासको लहरमा राख्न सहकन्न। ईसरी नै 

प्ररु्ल्ल रायको पवूवपाववती (सन ्१९५७) ईपन्यास भौगोहलकता र अहदम सामाहजक ऄिस्थाको 

हचत्रणका कारणले अञ्चहलकताको ऄययन्त हनकट पगुे तापहन हिहटसहरूको राजनीहतक र 

धाहमतक ऄहतक्रमण, ऄययाचार;  भारतको स्िाधीनता सङ्राम तथा नागा सङ्घषतको व्यापक िणतन 

र हचत्रण पाआने ह नाले यस कृहतलाइ पणूततः अञ्चहलक ईपन्यासका लहरमा राख्न सहकँदैन। ऄतः 

नेपाली र बङ्गला भाषाका हनम्न अठिटा अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तुलनायमक ऄध्ययन 

कायतमा प्रस्ततु शोधकायत सीमाङ्हकत रहकेो छ। ती ह न-्  शङ्कर कोआरालाका खैररनी घाट,  

हलेम्ब ुमेर  गाईाँ; ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखत र ध च गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म तथा बङ्गला 

भाषाका ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, माहणक बन्दोपाध्यायको पद ्मा 

नदीर माझी; सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस एिम ्ऄद्रतै मल्लिमतनको हततास एकहट 

नदीर नाम। 

 

१.७ शोधहर्हध 

१.७.१ शोधकाययको सैद्धाहन्तक आधार 

प्रस्ततु शोधकायतमा सितप्रथम अञ्चहलकता र अञ्चहलक ईपन्यासको ऄिधारणा, मान्यता 

र सैिाहन्तक अधारहरू हनधातरण गने कायत सम्पन्न गररएको छ। यसपहछ अञ्चहलक माहनएका 

नेपाली र बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा पाआने अञ्चहलकताका तत्त्िहरूका हिशे्लषणायमक 

हिहधद्रारा ऄध्ययन गरी ऄन्तमा तलुनायमक ढङ्गमा मलू्याङ्कन र हनष्कषत हनकाल्ने प्रयास यस 

शोधप्रबन्धमा गररएको छ। यस शोधप्रबन्धको सङ्गठनका हनहम्त मोहनराज शमात एिम ् खगेन्र 

लआुटेँलको श धहवहध पसु्तकलाइ अधार माहनएको छ। शोधप्रबन्धको लेखन शैली तथा भाहषक 
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एकरूपतामाहथ ध्यान पऱु्याईन भारतीय भाषा संस्थान र हसहक्कम ऄकादमीद्रारा प्रकाहशत ‘नेपाली 

लेखन शैली’, बालकृष्ण पोखरेलद्रारा सम्पाहदत नेपाली बहृत ् शब्दक श एिम ् हमेाङ्गराज 

ऄहधकारीद्रारा सम्पाहदत प्रय गात्मक नेपाली शब्दक श अहदलाइ अधार बनाआएको छ।  

 

१.७.२ सामग्री सङ्कलन हर्हध 

प्रस्ततु शोधकायतको हनहम्त हनहम्त चाहहने सामरीहरू पसु्तकालय ऄध्ययनबाट सङ्कलन 

गररएको छ। यसक्रममा ईिरबङ्ग हिश्वहिद्यालय पसु्तकालय, महकुमा पसु्तकालय (हसलगडी), 

दिेकोटा सङ्घ रामीण पसु्तकालय (हसलगडी) र िीरपाडा कलेज पसु्तकालय बाहके हिहभन्न 

व्यहक्तहरूका घरेल ु पसु्तकालयबाट पहन सामरी सङकलन गररएको छ। अिश्यकता ऄनसुार 

बङ्गला भाषाका कहतपय पसु्तक र पत्रपहत्रकाहरू हकनेर पहन काम चलाआएको छ। 

 

१.८ शोधप्रबन्धको सङ्गठन 

प्रस्ततु शोध प्रबन्धलाइ छिटा ऄध्यायमा हिभाजन गरी ऄध्ययन सम्पन्न गने काम गररएको 

छ। 

पहहलो ऄध्यायमा शोधकाययको पररचय ऄन्तगतत शोधशीषतक, समस्या कथन, 

शोधकायतको ईद्देश्य, पिूतकायतको सिेिण, शोधशीषतकको औहचयय, शोधकायतको िेत्र र 

सीमाङ्कन, शोधहिहध, शोधप्रबन्धको सङ्गठन, शोधकायतको हनष्कषत ऄहन भािी शोधकतातका 

हनहम्त सझुाई राहखएका छन।् यस ऄध्यायमा शोधकायतको पररचय हददँ ै प्रयोजन, औहचयय र 

ऄध्ययनको सैिाहन्तक अधारबारे स्पष्ट पाने प्रयास गररएको छ। 

दोस्रो ऄध्यायमा आञ्चहलकता र आञ्चहलक उपन्यासको सैद्धाहन्तक पररचय 

ऄन्तगतत १२ िटा ईपशीषतक छन।् पहहलो ईपशीषतक ऄन्तगतत अञ्चहलकताको ऄथत, पररभाषा, 

अञ्चहलक लेखनका अधारभतू मान्यता, दोस्रो ईपशीषतकमा अञ्चहलक ईपन्यासको पररभाषा र 

संरचनागत तत्त्ि हिषयक ऄध्ययन गररएका छन।् अञ्चहलकतालाइ स्पष्ट पाने ईद्दशे्यले बाँकी 

दसिटा ईपशीषतकहरूमा क्रमैले अञ्चहलकता र स्थानीय रङ्ग, अञ्चहलकता र अञ्चहलक 

संस्पशत, रामीण र सहरी अञ्चहलकता, अञ्चहलकता र स्िच्छन्दतािाद, अञ्चहलकता र 

यथाथतिाद, अञ्चहलकता र समाजशाह्ल, अञ्चहलकता र प्रगहतिाद, अञ्चहलकता र प्रकृतिाद, 
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अञ्चहलकता र मनोहिज्ञान, अञ्चहलकता र पररिेश हिमशत सम्बन्धी तुलनायमक ढङ्गमा प्रकाश 

पाने काम गररएको छ। 

तेस्रो ऄध्यायमा आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हर्कास शीषतक ऄन्तगतत 

चारिटा ईपशीषतकमा क्रमैले नेपाली, बङ्गला, हहन्दी र ऄङ्रेजी अहञ्चलक ईपन्यासको प्रारम्भ, 

परम्परा र हिकासबारे सिेिणायमक ऄध्ययन प्रस्ततु गररएको छ। 

चौथो ऄध्यायमा नेपाली र बङ्गला भार्ाका आञ्चहलक उपन्यासकार तथा 

उनीिरूका कृहतिरूको पररचयात्मक अध्ययन शीषतक ऄन्तगतत अठिटा ईपशीषतकमा क्रमैले 

नेपाली र बङ्गला भाषाका अठजना ईपन्यासकार र हतनका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको संहिप्त 

पररचय हदआएको छ। ईपन्यासहरूको पररचयमा संहिप्त रूपमा कथािस्त,ु चररत्राङ्कन र 

भाषाशैलीको संहिप्त चचात गररएको छ। 

पाँचौ ऄध्यायमा नेपाली र बङ्गला भार्ाका आञ्चहलक उपन्यासिरूको तुलनात्मक 

अध्ययन ऄन्तगतत सातिटा ईपशीषतकमा क्रमैले भौगोहलक, सामाहजक, सांस्कृहतक, धाहमतक, 

अहथतक ऄिस्था, मनोिैज्ञाहनक पि र अञ्चहलक ईपन्यासमा प्रयकु्त भाषाको हिशे्लषणायमक 

ऄध्ययन राहखएको छ।  

छैटौ ँ ऄध्याय शोधप्रबन्धको ईपसंहारको रूपमा रहकेो छ। उपसंिार ऄन्तगतत दइुिटा 

ईपशीषतक छन।् मूल्याङ्कन ईपशीषतकको अरम्भमा शोधकायतको छोटो हििरणपहछ अञ्चहलक 

ईपन्यास, अञ्चहलकता, अञ्चहलक ईपन्यासको परम्पराबारे सारगहभतत दृहष्टकोण राखी नेपाली र 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको भाि एिम ्हशल्पगत प्रिहृिबारे मलू्याङ्कन गने प्रयास गररएको 

छ भने हनष्कर्य ईपशीषतक ऄन्तगतत शोधकायतको प्राहप्तलाइ हिहभन्न बुँदाहरूमा राहखएको छ। 

ऄन्तमा सन्दभत रन्थको सचूी तथा पररहशष्ट राहखएको छ। पररहशष्टमा बङ्गला अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलको मानहचत्र र कहतपय पितका तस्बीरहरू  पहन राहखएका छन।् 

 

१.९ शोधकाययको हनष्कर्य 

नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तलुनायमक ऄध्ययन एिम ्

मलू्याङ्कन कायतबाट प्राप्त अधारभतू हनष्कषतलाइ यहाँ बुँदाका रूपमा प्रस्ततु गररन्छ :  

   अञ्चहलक ईपन्यास भनेको कुनै एईटा ऄञ्चल, िेत्र िा भभूागको भौगोहलक-

प्राकृहतक पयातिरण, जलिाय;ु हनिासीको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था; लोकसंस्कार, 
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लोकसंस्कृहत, लोकहिश्वास, लोकिाणी अहदद्रारा रूपायन जीिनको ऄहभलेख हो। हिशेष 

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

सञ्चार व्यिस्था पगु्न सकेको छैन, ययहाँको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थामा हहेलएर बाँहचरहकेा 

मानिगोष्ठीले अफ्नो ऄहस्तयि बचाआराख्नका 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। सामाहजक, प्रशासहनक र 

अहथतक भेदभाि तथा शोषणमा हपहसनकुा साथै ऄहशिा, ऄन्धहिश्वास एिम ् कुसंस्कारका 

ऄन्धकारमा ऄल्महलएका ऄञ्चलका हनरीह माहनसहरूको सखु-दःुख, अँस-ुहाँसो, सङ्घषत तथा 

बाँच्ने चाहनालाइ सहानभुहूत एिम ्सपे्रम संसारका सम्मखु राख्न ुनै अञ्चहलक ईपन्यासको ध्येय 

रहकेो पाआन्छ। 

 स्िच्छन्दतािादको हिसजतन र यथाथतिादको ऄनसुरण गने क्रममा दिैुको प्रभािलाइ 

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

स्थानीय रङ्ग यकु्त ईपन्यासले हबस्तारै आञ्चहलक चररत्र धारण गरेको पाआन्छ। स्िच्छन्दतािाद 

र यथाथतिादको सायजु्यता (फ्यजुन) का रूपमा हिकहसत अञ्चहलक ईपन्यास लेखनले 

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

अन्दोलनको रूप धारण 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 ्दी 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 

दिैु रूपबाट मानि जीिनमा पने प्रभािलाइ हिशेष महत्त्ि हदआएको पाआन्छ। यसैले पयातिरण 

प्रधानता अञ्चहलक ईपन्यासको मखु्य िैहशष््टयहरू मध्ये एईटा माहनन्छ। पयातिरण प्रधानताका 
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कारण 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 समेहटएका ह न्छन।् ऄञ्चलको जनजीिनलाइ 

समरतामा हचत्रण गनत हते ुयस ईपन्यासमा बह पात्रता पिहत धारण गररएको पाआन्छ। समाज एिम ्

सामाहजक चररत्र ईद ्घाटन गनत हतेु िैयहक्तक पात्र िा चररत्रको स्थानमा िगीय  पात्रतालाइ प्रमखुता 

हदआन ु यसको ऄकशोन हिशेषता हो। ऄञ्चल ऄहन ययहाँका हनिासीको जीिनचयातलाइ पणूातङ्ग 

रूपमा ईतानत हतेु अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले सम्बहन्धत ऄञ्चलमा प्रचहलत लोकबोलीलाइ 

पहन प्रमखुता हदएका छन।्  

 हिश्वसाहहययमा अञ्चहलक ईपन्यासको सतू्रपात ऄङ्रेजी भाषाका ईपन्यासकार मेररया 

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

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

ि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 सोलोखोिका 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 खैररनी घाट, हलेम्ब ु मेर  गाईाँ, ऄहलहखत र यहााँदेहख त्यहााँसम्म 

अञ्चहलक ईपन्यासका शे्रणीमा 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 चररत मानस, 

हततास एकहट नदीर नाम ईयकृष्ट अञ्चहलक ईपन्यास ह न ्भने गणदवेता,  पञ्चिाम, सबजु 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।् 
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 नेपाली र बङ्गला दिैु भाषाका मोठ अठिटा अञ्चहलक ईपन्यासहरू ऄञ्चल 

हिशेषमा केहन्रत दहेखन्छन।् अ-अफ्नो ऄञ्चल हिशेषको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्था तथा 

ययसले ऄञ्चलिासीको जीिनमा प्रसार गरेको प्रभािलाइ ईद ्घाटन गने हशल्पको दृहष्टकोणमा 

नेपाली ईपन्यासको तुलनामा बङ्गला ईपन्यास धेरै नै समिृ दहेखन्छ। पद ्मा नदीर माझी र हततास 

एकहट नदीर नाम ईपन्यासहरू नदी केहन्रत भएको ह नाले िन, सम्पद,् कृहषसम्पद ् बारे हिस्ततृ 

हििरण र हचत्रण नभए तापहन नाई हिहार गदात नदी तटहरूमा दहेखने जङ्गल, गाईँबस्ती, नदी 

घमेुका ठाईँहरूमा तयार भएका दह,  नदी सङ्गम, नदी समरुको सङ्गम, िषातकालमा नदीले धारण 

गने हिध्िंशक रूप, कटाआ, ियिहत तथा िषातकाल हबतेपहछ क्रमैले शरद एिम् हमेन्तमा दखेापने 

नदीको मोहमयी, कल्याणकारी रूप अहदको िणतनले भ-ूप्राकृहतक दृश्य सजीि बनेका दहेखन्छ। 

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा एिम ्ढ ाँडाआ चररत मानसमा िहणतत ऄञ्चलको ऊत,ु जलिाय,ु भहूम, माटो, 

िन, नदी-नाला, ऊत,ु पथ, घाट, कृहष, पशपुिीको िणतनद्रारा भौगोहलक-प्राकृहतक हिशेषताबारे 

हनपणुतासँग ईद ्घाटन गररएको दहेखन्छ। ईपन्यासको अकारलाइ ध्यानमा राखेर हदेात खैररनी घाट र 

हलेम्ब ु मेर  गाईाँ ईपन्यासमा पहन ऊत,ु जलिाय,ु िन, नदी, जङ्घार, गरु्ा, िनसम्पद,् कृहष 

सम्पदक्ो यथोहचत िणतन एिम ्हििरणद्रारा भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाको पररचय हदआएको छ। 

ईसरी नै ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म ईपन्यासहरूमा नेपालको तराइ ऄञ्चलको भौगोहलक-

प्राकृहतक ऄिस्थाको यथेष्ट हचत्रण गररएको छ। 

 सम्बहन्धत ऄञ्चलको जनजीिन ऄहन ईनीहरूको सामाहजक ऄिस्थाको हचत्रणमा पहन 

नेपालीका तुलनामा बङ्गला ईपन्यासहरूमा बढ्ता मनोयोग हदएको दहेखन्छ। बङ्गला 

ईपन्यासकारहरूले अ-अफ्नो ऄञ्चलको भौगोहलक-प्राकृहतक ऄिस्थाका कारण सहृजत 

समस्याहरूसँग दःुसाहहसक सङ्घषत गद ैबाँच्ने मानि जीिनको जनु तस्बीर हखँचेका 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 भरेको पहूणतया हजल्ला ऄन्तगतत पने हजराहनयाको तायमाटुली, धाँगडटुली र 

हिषकन्धाका तायमा, सौतँाल र कोयरी तथा हततासको गोकणत घाट, 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। 
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खडेरी, सकु्खा, अगलगी र चरम शोषणका कारण सदैि ऊणमा डुबेर ऄभाि, भोक, कुपोषण, रोग 

र मयृयलुाइ काँधमा हलएर हहड्ँने तराइका भोजपरुी भाषी माहनसहरूको जीिनको सङ्घषत पहन 

ऄययन्त यथाथतपणूत ह नका साथै दःुसाहहसक पहन भएकोले रोमाञ्चक देहखन्छ।   

 नेपाली र बङ्गला भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा हचहत्रत 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 

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

जाँतोमा हपहसएका देहखन्छन।् खैररनी घाटको पहाडी गाईँ होस ्िा ऄहलहखत र यहााँदहेख त्यहााँसम्म 

ईपन्यासमा िहणतत नेपालको तराइ ऄञ्चलका गाईँ; हाँसलुी बाँकको बाँसिादी कहारगाईँ होस ्िा 

पहूणतया हजल्लाको हजराहनया तथा हिष्कन्धाका गाईँ सबैहतरका हनम्निगीय हकसान, मोही, 

ऄहधयार, नोकर, माली, चौकीदार सबै नै जहमन्दार, माहलक, हजम्दार र पञ्चेहरूका ऄघेल्याआमँा 

हपहसएर दीनहीन जीिन व्यतीत गरररहकेा दहेखन्छन।् सामन्ती व्यिस्थाको हसकार बनेका यी 

हनम्निगीय माहनसहरू ऄहशिा र हनधतनताका कारण माहलक ऄथिा 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 र बढुादादाहरूले कुटाआ खान ु परेको छ। चोर, 

ऄपहरणकारी भहनमाग्न परेको छ।  

 नेपाली र बङ्गला भाषाका ईपन्यासहरूमा देखाआएको यगु र हस्थहतमा ईहत र्रक 

दहेखँदनै। नेपालको राणा शासनकालीन सामन्ती शासन व्यिस्था, राणा शासन समाहप्तपहछको 

पञ्चायत व्यिस्था तथा हिहटसकालीन भारतको सामन्ती व्यिस्थाको चररत्र एईटै र ईस्तै ईस्तै 

रहकेो छ। ऄतः दिैु भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासमा हचहत्रत मानि समदुायले दशेको राजनीहत र 

शासन व्यिस्थाका कारण भोग्न ु परेका जीिनको कथा र व्यथा समान दहेखन्छन।् नेपालमा 

राणाशासनको ऄन्तपहछ प्रजातन्त्र अईने 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 बहुझन्छ। र्लतः नेपाल होस ्

िा भारत दिैु तर्त का हनम्निगीय सबैले ईही र ईस्तै अहथतक, सामाहजक कष्ट बेहोरेका; सबैले 

पशतुलु्य र नरकमयी जीिन व्यतीत गरेका दहेखन्छन।् ऄतः दिैु भाषाका अञ्चहलक 
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ईपन्यासकारहरूले सम्बहन्धत ऄञ्चलका हनम्निगीय शोहषत, लाहञ्छत, ऄिहहेलत हनधतन, 

ऄहशहित जनसमहूप्रहत स्नेह, सहानभुहूत, मानितािादी दृहष्टकोण राखेका छन ् तथा हतनीहरूको 

जीिनचयात र हस्थहतमा पररिततन ल्याईन ुपने कामना गरेका छन।् 

 सामाहजक संस्कार, प्रथा, भेदभाि र अहथतक कष्ट अहदका कारण नेपाली र बङ्गला 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलका नारीहरू शोषणको सिातहधक हसकार बनेका 

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

हसयकाघाटबाट अफ्ना पहत हमजार धीजतिीरका हनहम्त गररब माझीकी स्िास्नी हकनेर ल्याआहदएकी 

छन।् हनधतनताकै कारण ऄञ्चलमा नारीहरूको हकनबेच ह न्छ। भक्तबीरे अफ्नी कान्छी अमाको 

शारीररक लािण्यबाट मगु्ध भएर यौन कुहण्ठत ह न्छ। कुण्ठाकै कारण ईसले पाहिन कान्छीसँग 

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

तापहन सनु्दर अआमाइहरूको यौनशोषण गनत चाहन्छन।् अफ्नो आच्छापहूतत नह दँा बोक्सी बनाएर 

ऄपमाहनत गछत। अफ्नै चौकीदार, लठैतको छोरी ऄपहरण गरेर बलायकार गरी ऄकातलाइ 

हभराआहदन्छ। रु्लिा अफ्ना माआजहुरूबाट दहलन्छे, चहुटन्छे ऄहन मामाहरूद्रारा बलायकृत ह न्छे। 

कणतबहादरु, िाग्लेहरूले हबँडी र पैसाको भरमा रजकहलया, जयकहलया, पािततीयाको यौनशोषण 

गदतछ। छोराहरू परदशे लागेपहछ गाईँलेहरूले हिरही नारीको पालैपहछ बलायकार गछतन।् भरनाथ 

हिधिा पािततीको यौनपान गने लालसा पाल्दछ। कहार नियौिना कालोशहश र िसनहरूलाइ 

जहमन्दारहरूले पे्रमजालमा रँ्साएर पेट बोकाआ छोहडहदएका छन।् कहारहरूका महुखया बनिारी 

घरमा पयनी ह दँाह दँ ैपहन कालोशहश र नयानकी अमासँग गपु्त यौन सम्बन्ध राहखरहन्छ। बनिारीसँग 

रहकेो गपु्त सम्बन्धकै कारण कालोशहश अफ्नो पहत परमको हहसंाको हसकार ह नपगु्छे। बह हििाहले 

पहन ऄञ्चलको नारीहरूको जीिन कष्टकर बनाएको दहेखन्छ। बनिारीले पयनी गोपालीबालामाहथ 

सौता हाहलहदन्छ। गोपालीबाला सौताको पीडाले अहत भएर मयृयकुो मखुमा पगु्छे। 

गोपालीबालाकी सौता सिुासी पनुः पाखीको सौता ह नपगेुपहछ पाखी अयमहयया गछे। पद ्मा 

नदीको माझी कुबेरकी स्िास्नी मालालाइ अफ्नै गाईँलेहरूले मेजकतातसँग सतेुको बात लगाईँछन।् 

मालाको िैिाहहक संसारमा अफ्नै बहहनी कहपला सौता बनेर ईजाड बनाआहदन्छे। बाल 

हिधिाहरूको हालत ईहिकै ऄसहनीय दहेखन्छ। हेलम्बकुी ईमालाइ अफ्नै हपताले धनको लोभमा 

रोगी बढूासँग 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 
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भए तापहन सामाहजक प्रथा, कुसंस्कार र ऄनदुारताका कारण नारीहरू हहसंाको हसकार  बनेका कुरा 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा जीिन्त ढङ्गमा ईताररएको पाआन्छ। 

 प्राकृहतक एिम ् सामाहजक समस्यामा हपहसएर बाँच्नलुाइ ऄञ्चलिासीहरूले अफ्नो 

हनयहत तथा दभुातग्य ठानेका छन।् प्राकृहतक शहक्तको ऄहघ कसैको केही चल्दनै। तर मान्छेले 

हसजतना गरेको समस्यासँग जझु्नको साटो ऄञ्चलिासीहरूले यसलाइ हनयहतको खेल मानेर 

स्िीकार गरेका छन।् यसका हनहमि ईनीहरूको सामाहजक संस्कार र संस्कृहतको मलूमा हस्थत 

इश्वरिादी र भाग्यिादी दशतन ईिरदायी रहकेो कुरा दिैु भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा 

आङ्हगत गररएको  प्रतीत ह न्छ।    

 ऄञ्चलको रामीण जनजीिन एिम ् समाजलाइ हसङ्गो रूपमा प्रदशतन गनत हते ु दिैु 

भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा अ-अफ्नो ऄञ्चलको सांस्कृहतक ऄिस्थाको हचत्रणमा 

ध्यान हदआएको छ। ऄञ्चलिासीको चाडपित, लोकगीत, लोककथा, नाचगान, ईयसि, खानपान, 

िह्ल, भाँडाकुडा, हातहहतयार, घर, सभा, रीहतहथहत, अहतथ्य सयकार, लोकहिश्वास, संस्कार 

अहदको यथास्थान हचत्रण गरी रामीण जीिन एिम ्समाजको हसङ्गो चलायमान तस्बीर राख्ने 

प्रचेष्टा गररएको पाआन्छ। यसैले नेपाली र बङ्गला दिैु भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले 

अ-अफ्ना ईपन्यासमा हचहत्रत ऄञ्चलको हकसान, श्रहमक, मोही, ऄहधयार, जालहारी, माझी, 

डोले अहद हनम्निगीय माहनसहरूको संस्कार, संस्कृहत, हिश्वासप्रहतको अस्था र समपतणलाइ 

हचत्रण गरेका छन।् तथाहप नेपालीको तुलनामा बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले 

ऄञ्चलमा प्रचहलत ईखान-टुक्का, गाईँखाने कथा, श्लोक, गीत, िाद्यिादन, धाहमतक-सांस्कृहतक 

ईयसि पालन, अनन्द र मनोरञ्जनको हचत्रणमा प्रशस्त मनोयोग हदएका छन।् ऄञ्चलको 

सांस्कृहतक हस्थहतको हचत्रण गने कुरामा नेपाली ईपन्यासकारहरू भन्दा बङ्गला ईपन्यासकारहरू 

ऄहघ परेका कुरा स्िीकार योग्य छ। 

 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 बझु्न सहकन्छ। इश्वर, धमत, 

स्िगत-नकत , पाप-पणु्य, दःुख-सखु तथा भय हनिारणाथत दिैु भाषामा िहणतत ऄञ्चलिासीहरूले 

हिहभन्न दिेदिेी, ऄपदेिता, डङ्हकनीहरू पजेुको दहेखन्छ। दिैु भाषाका अञ्चहलक 

ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चलिासीहरू प्रायः हहन्द ूधमातिलम्बी छन।् हलेम्ब ुमेर  गाईाँ ईपन्यासमा 
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बौि धमातिलम्बी तथा पद ्मा नदीर माझी, ढ ाँडाआ चररत मानस र हततास एकहट नदीर नाममा भने 

आस्लाम धमातिलम्बी माहनसहरूको धाहमतक हक्रयाकलापको पहन ईल्लेख गररएको पाआन्छ। दिैु 

भाषाका ईपन्यासमा िहणतत ऄञ्चलका हनिासीहरूले हशि, गणेश, कालारूद्दु (हशिकै राम्य 

स्िरूप), मा मनसा, काली, दगुात, सयूत, नदी, पहाड, िनदिेता, िनदेिी 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 दिैुतर्त को रामीण समाजमा 

शैि, िैष्णि र बौि धमतको गहहरो प्रभाि परेको स्पष्ट ह न्छ। 

 अञ्चहलक कथोपकथन, कथोपकथनको भािभङ्हगमा, अञ्चहलक शब्दािली, 

ऄञ्चलमा प्रचहलत लोककथा, ईखान-टुक्का, गाईँखाने कथा, िाग्धारा अहदको समािेश ऄथातत् 

संयोजन गने हिषयमा नेपालीका तलुनामा बङगला भाषाका ईपन्यासकारहरू ऄरणी रहकेा छन।् 

अञ्चहलक भाषा एिम ् भािभङ्गीको दृहष्टकोणले ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको हााँसलुी बााँकेर 

ईपकथा सितशे्रष्ठ दहेखन्छ।  

 दिैु भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासकारहरूले ऄञ्चलको जीिनलाइ सिातङ्गीण रूपमा 

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

पररप्रेक्ष्यमा लेहखएको तथा कथन पिहत हचत्रायमक र िणतनायमक भए तापहन ध्रिुचन्र गौतमको 

ऄहलहखतको कथन पिहत व्यङ्ग्यायमकता एिम ् नाटकीयताका कारणले केही हिहशष्ट र शे्रष्ठ 

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, जागहृत जस्ता 

सन्दशेहरू हबस्तारोसँग ययस्ता हिकट गाईँहरूमा पस्नथालेको सङ्केत पाआन्छ। खैररनी घाट र 

हलेम्ब ु मेर  गाईाँका हनिासीहरूमा प्रजातन्त्र, समानता जस्ता कुराहरू ईड्न थालेको ईल् लेख 

पाआन्छ। ऄहलहखत र यहााँदेहख त्यहााँसम्ममा िहणतत ऄञ्चलमा पहन भरनाथ जस्ता हजम्दारहरूका 

हिरुि जनतामा जागरूकता बढेको तथा चनुाई लड्ने साहस सञ्चार ह दँै गरेको देहखन्छ। 

कहारहरूको अहदमतापणूत हिश्वास र िहृिलाइ लययाएर कराली जस्ता यिुाहरूले सभ्यता, 

अधहुनक िहृि ऄँगालेको दहेखन्छ। पद ्माका माझीहरू अहमनबाडी हाट, ऄस्पताल पगेुका तथा 

हततास सकेुर अहदम िहृि र संस्कृहत हराआपठाएका मालोहरू बजारमा काम गनत गएका, ऄनन्त 
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कलकिा पढ्न गएको कुराहरूबाट औद्योहगक सभ्यताको प्रसार ह नथालेको बहुझन्छ। अञ्चहलक 

जीिनलाइ हनेे ईपन्यासकारहरूको जीिनबोध तथा ऄञ्चलिासी प्रहतको सहानभुहूत, पे्रम र 

हिकासको कामनाका कारण अञ्चहलक ईपन्यासले एईटा हभन्न एिम ् हिहशष्ट अयाम तथा 

पररचय पाएको बोध ह न्छ। 

 

१.१० भार्ी शोधकतायलाई सुझाउ 

नेपाली भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूलाइ ऄन्य भाषाका अञ्चहलक ईपन्याससँग 

तलुनायमक ऄध्ययन गने यो एईटा प्रारहम्भक प्रयास मात्र ठाहनएको छ। यस िेत्रमा ऄध्ययनका 

ऄनेक सम्भािनाहरू रहकेा छन।् हिश्वका हिहभन्न भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूसँग 

तलुनायमक ऄध्ययन गने प्रशस्त सम्भािना देहखन्छ। यसैले भािी शोधाथीहरूले हनम्नहलहखत 

हिषयहरूमा पहन ऄध्ययन गनत सक्ने छन ्भनी सझुाई राहखन्छ : 

   नेपाली र ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तुलनायमक ऄध्ययन 

 नेपाली र हहन्दी भाषाका अञ्चहलक ईपन्यासहरूको तलुनायमक ऄध्ययन 

 नेपाली, बङ्गला र हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासमा नदी केहन्रत जनजीिन र संस्कृहतको 

ऄध्ययन 

 नेपाली, बङ्गला र हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासहरूको भाहषक ऄध्ययन। 

 नेपाली, बङ्गला र हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासमा ऄहभलहित लोकहिश्वासको 

सांस्कृहतक ऄध्ययन। 

 

 

 

 

 


