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दोस्रो अध्याय 

आञ्चहलकता र आञ्चहलक उपन्यासको 

सैद्धाहन्तक पररचय 

 

 

२ हर्र्य प्ररे्श 

नेपाली र बङ्गला भारोपीय पररिारको शतम ् िगतमा पने अधहुनक भारतेली भाषा ह न।् 

अधहुनक भारतीय भाषा र साहहययका रूपमा यी दइु भाषाका अ-अफ्ना साहहहययक संसार छन।् 

साहहहययक परम्परा, आहतहास र गहतहिहधका अधारमा भने बङ्गला भाषा हनहश् चतरूपले 

नेपालीभन्दा ऄहधक समिृ र गररमायकु्त दहेखन्छ। नेपाली र बङ्गलाभाषी माहनसहरू एक 

शताब्दीभन्दा बढ्ता एईटै राज्यमा गाहभएर सँगसँगै बसोिास गररअएका छन।् यसकारण दिैुका 

भाहषक, साहहहययक, सांस्कृहतक ऄहन भािनायमक जीिनमा धेरथोर संसगतता र साहन्नध्य 

पररलहित ह न्छ।  

नेपाली साहहययमा ग रखापत्र (काठमाडौ, सन ् १९०१) कालदहेख बङ्गला भाषाका 

साहहहययक रचनाहरूको ऄनिुाद कायत प्रारम्भ भएको दहेखन्छ। दाहजतहलङमा सुधपाकालदहेख नै 

बङ्गला भाषा साहहययबाट प्रेरणा हलएको कुरा नेपाली साहहययेहतहासहरूको ऄध्ययनबाट स्पष्ट 

ह न्छ। यसैले नेपाली र बङ्गला भाषाका साहहहययक कृहतहरूका तलुनायमक ऄध्ययन ऄहनिायत 

दहेखन्छ।  

हिटेनमा मेररया एजिथत, थोमस हाडी, सर िाल्टर स्कट ऄहन ऄमेररकामा ईन्नाआसौ ँ

शताब्दीको ऄन्त र बीसौ ँशताब्दीको प्रारहम्भक कालमा माकत  ट्िेन, हबट हाटत, ऄनेस्ट हहेमङ्ग्िे 

अहदका गद्याख्यान एिम् काव्यकृहतहरूमा अञ्चहलक जनजीिनको शब्दहचत्र ऄङ्कन गने 

कायातरम्भ भएको हो। स्िच्छन्दतािादको हिसजतन र यथाथतिादको ऄनसुरण गने क्रममा दिैुको 

प्रभािलाइ रहण गरी ईहल्लहखत साहहययकारहरूले ईपेहित, ऄभेक र हिकट गाईँठाईँको गहृहिरही 

(नोस्टाहल्जक) भािकु िणतन गनतथालेपहछ स्थानीय रङ्ग (लोकल कलर) र आञ्चहलकताको 
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सतू्रपात ह नगएको माहनन्छ।
१
  यसक्रममा ययस्ता हिशेष भखूण्ड र जनजीिनको सामाहजक, 

अहथतक, राजनीहतक र सांस्कृहतक पिलाइ ऄङ्कन गने प्रयास गदात अञ्चहलकतािादको हिकास 

भएको बहुझन्छ। 

ऄमेररकामा गहृयिु (सन ्१८६१-१८६५) तथा ईन्नाआसौ ँशताब्दीको ऄन्तहतर अञ्चहलक 

साहहयय लेखनको अन्दोलन चलकेोले संसारका धेरै
 
भाषा साहहययमा यसको स्ित:स्रू्तत प्रभाि 

पनतगयो। भारतमा सितप्रथम सन ् १९३० दहेख कल्ल ल (पहत्रका) समहूका लेखक शैलजानन्दले 

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

लेखनको ईद ्भािन गरे। शैलजानन्दका यी दइुिटा कथाहरूबाट प्रभाहित बनेर कल्ल ल समहूकै 

ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायले कहव (सन ्१९४४), गणदवेता (सन ्१९४३), पञ्चिाम (सन ्१९५०),  

हााँसलुी बााँकेर ईपकथा (सन ्१९४७), नाहगनी कन्यार काहहनी (सन ्१९५१) जस्ता ईपन्यासहरू 

लेखेपहछ बङ्गला भाषामा अञ्चहलकतािादी लेखन हिस्तर ह नपगेुको देहखन्छ। बङ्गलाकै 

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

(सन ्१९३८) ईपन्यासहरूबाट प्रेररत बनेर र्णीश्वरनाथ रेणलेु मैला अाँचल (सन ्१९५४) शीषतक 

ईपन्यास लेखेपहछ हहन्दी साहहययमा अञ्चहलकतािादी लेखनको हिकास भएको हो।
२
  नेपालीमा 

शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट (सन ्१९६१) ईपन्यासबाट अञ्चहलक ईपन्यास लेखन सबल 

रूपमा अरम्भ भएको माहनन्छ। 

 

२.१.१  आञ्चहलकताको अथय र पररभार्ा 

अधहुनक भारतेली अयतभाषाहरूमा ऄङ्रेजी ‘ररजन’को समानाथी ‘ऄञ्चल’ शब्द 

चलाईने गररएको पाआन्छ। ऄक्सर्ोडत शब्दकोशमा ‘ररजन’ शब्दको ऄथत हनहित हसमाना एवम ्

चाररहत्रक हवशेषता भनी हदआएको छ। संस्कृतको अञ्च धातमुा अलय प्रययय लागेर बनेको 

अञ्चल शब्दको ऄथत नेपाली बहृत ्शब्दक शमा हकनार; तीर; तट। घाटी; रे्दी तथा कुनै मलुकु 

िा प्रदशेको एक भाग; भभूाग; िेत्र; प्रदशे अहद भनी ऄथ्यातआएको पाआन्छ।
३
 
 

अञ्चल शब्दमा इक् प्रययय लागेर आञ्चहलक शब्द बनेको हो। ऄङ्रेजीमा अञ्चहलक 

शब्दको समानाथी ररजनल शब्द प्रयकु्त दहेखन्छ। ररजनल ररजनको र आञ्चहलक ऄञ्चल 

                                                           
१ 
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३
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शब्दको हिशेषण रूप हो  भने आञ्चहलकता चाहह ँ यसैको भाििाचक रूप हो। साहहययमा 

आञ्चहलक िा ररजनल शब्दले कुनै हनहचातत भभूागमा बसोिास गने जनसमहूमा ईनीहरूका भ-ू

प्राकृहतक, सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था, लोकसांस्कृहतक परम्परा, मान्यता, 

लोकहिश्वास, भाषा अहदका हनजस्िता र हिहशष्टताको पहहचान गराईँछ। ययस्ता हनजस्िता िा 

हिहशष्टताको सरुिा र हिकास गरेर लैजाने प्रयास एिम ् प्रहक्रयालाइ ऄङ्रेजीमा ररजनल 

पोहलहिक्स, ररजनल थि्स ऄहन एईटै महादशेहभत्रका हिहभन्न दशेहरूमाझ अहथतक र 

सांस्कृहतक सहयोहगताका हनहम्त सम्झौता भएमा ययसलाइ ररजनल क्अपरेसन भहनएको पाआन्छ।  

ऄङ्रेजी ररजनल शब्दको ठाईँमा नेपाली, हहन्दी तथा बङ्गला भाषामा के्षत्रीय, के्षत्रीयता 

शब्द पहन प्रयोग भएका छन।् नेपाली बहृत ् शब्दक शमा यसको ऄथत के्षत्र सम्बन्धी; स्थानीय 

(िेत्रीय कायातलय, िेत्रीय हशिा हनदशेनालय अहद)। कुनै कायय र्ा अनुसन्धान गररने हर्र्यमा 

के्षत्रमा गएर गररने काम अहद हदआएको छ।
४
  राजकुमारी दाहाल ऄनसुार इ एम र्ोस्टतरल े

ररजनलको स्थानमा प्रोभेन्सयहलज्म शब्द प्रयोग गरेका पाआन्छ।
५
  नेपाली, हहन्दी र बङ्गलामा 

प्रोभेन्सयहलज्मको समनाथी प्रान्तीयता प्रयकु्त भएको पाआन्छ। प्रान्तीयताको नेपाली ऄथत नेपाली 

बहृत ्शब्दक श ऄनसुार प्रान्त सम्बन्धी; प्रान्तको। केन्रप्रहत ऄनास्थािान ्िा कम अस्थािान रही 

प्रान्तप्रहत परैू िा धेरै अस्थािान ह ने पथृक् तािादी गणु िा नीहत; प्रादहेशकता। सङ्घीय संहिधान 

ऄनसुार केन्रीय सरकारका मातहतमा कुनै प्रान्तको शासन व्यिस्थाका हनहम्त बनेको सरकार 

माहनएको छ।
६
  ऄथातत् अञ्चहलक र िेत्रीयता दिैु शब्द ऄञ्चल एिम ्िेत्र हिशेषको हिहशष्टता र 

चररत्रको व्यञ्जक देहखन्छ। 

कुनै पहन िेत्र, भभूाग ऄथिा गाईँठाईँका हनहम्त प्रयोग गररने अञ्चल शब्दले भौगोहलक, 

सांस्कृहतक, अहथतक, सामाहजक, राजनीहतक ऄिस्थाप्रहत सङ्केत गने ह नाले स्थानीय भौगोहलक 

ऄिहस्थहत तथा प्राकृहतक हिशेषताले गदात प्रययेक ऄञ्चल पथृक ढङ्गका ह न्छन।् हकनभने हिहशष्ट 

प्राकृहतक पयातिरण, जलिाय,ु हनिासी, लोकजीिनका परम्परागत प्रणाली, लोकसंस्कृहत, 

सामाहजक अचार-हिचार, रीहतनीहत, व्यहष्टका बानी बेहोरा, समहष्टका अयमहिश्वास, स्थानीय 

िाहग्िहधले गदात जनुसकैु ऄञ्चल पहन  स्ियम ् मा एईटा भखूण्डको हिहशष्ट एकांश भआहदन्छ।
७
  

                                                           
४
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५
  याजिुभायी दािार,  नेऩारी आञ्चलरि उऩन्मास,  ऩ.ृ ३  

६
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७
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एईटा हनहचातत भौगोहलक ऄिस्थान िा भखूण्डमा बसोिास गने जनता ऄहन ईनीहरूका 

जीिनमा प्रभाि पाने ययहाँको भ-ूप्राकृहतक, सामाहजक पररिेश, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था, 

मनोहिज्ञान, लोकसंस्कृहत, लोकहिश्वास (परम्परा, मान्यता, हिश्वास, रूहढ) र भाषा अहद ऄङ्कन 

गररएको साहहययलाइ आञ्चहलक तथा अञ्चहलकतायकु्त कथा, ईपन्यासलाइ आञ्चहलक 

कथा, आञ्चहलक उपन्यास भहनन्छ।
८
  

 

२.१.२ आञ्चहलकताको पररभार्ा 

स्िच्छन्दतािाद र यथाथतिादको सायजु्यता (फ्यजुन) का रूपमा हिकहसत अञ्चहलक 

लेखनले ऄमेररकामा गहृयिुपहछ ऄहन ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको ऄन्तहतर अन्दोलनको रूप रहण 

गरेको दहेखन्छ। ल्याहटन ऄमेररकी साहहययमा यस अन्दोलनलाइ हक्रओहलस्म  भहनएको पाआन्छ।
९
 

स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिबाट पहन्सद ैयथाथतिादी प्रिहृिलाइ ऄङ्गीकार गने केही लेखकहरूले 

ऄञ्चल एिम ् ऄञ्चलिासीको जीिन ऄङ्कन गनत थालेपहछ अञ्चहलकतािादी लेखनको 

स्िरूप हिकहसत भएको माहनन्छ। यस्ता लेखक लेहखकाहरूमा मेररया एजिथत, थोमस हाडी, हबट 

हाटत, स्टो, हजिेट, ऄनेष्ट हहेमङ्ग्िे, माकत  ट्िेन, हबला क्याथर, हिहलयम र्क्नर, स्टेनबेक, लइु 

हसंक्लेयर, मोपाँसा अहद मखु्य ह न।् ईनीहरूले गदय्ाख्यानमा कुनै एक हनहचातत भभूाग िा 

भौगोहलक खण्डमा बसोिास गने जनता; ईनीहरूका जीिनमा प्रभाि पान े ययहाँको भौगोहलक-

प्राकृहतक पररिेश तथा तय स्थानीय रीहतररिाज, संस्कार, ऄन्धहिश्वास, कुसंस्कार अहदलाइ व्यापक 

रूपमा हचत्रण गनत थालेपहछ अञ्चहलकताको प्रिततन र हिकास भएको माहनएको छ।
१०
  

अञ्चहलकताबारे प्रष्ट पाने प्रयासमा हिहभन्न हिद्रानहरूले प्रस्ततु गरेका पररभाषामलूक 

कथनहरूलाइ यसरी प्रस्ततु गनत सहकन्छ : 

डेहनयल जी होफ् म्यानले ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको हिकासलाइ ध्यानमा राख्दै 

साहहहययक अञ्चहलकता हिश्वव्यापी स्िच्छन्दतािादी अन्दोलनको ऄहभव्यहक्त हो ऄहन यो सबै 

राष्रमा व्याप्त छ भनेका छन ्भनी आन्द ुप्रकाश पाण्डेयले ईितृ गरेको पाआन्छ।
११
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राजकुमारी दाहालले ऄमेररकी आन्साआक्लोहपहडयामा कुनै एक ऄञ्चल हिशेषको यगुीन 

पररिेश, भौगोहलक, सांस्कृहतक एिम ्ऐहतहाहसक पिका साथै ययहाँका िाहसन्दाहरूको हिस्ततृ 

जानकारी िा ऄङ्कनलाइ अञ्चहलकता भहनएको कुरा जनाएकी छन।्
१२
  

ऄमेररकी लेखक हलेेन इ ह्येन्डेसका हिचारमा कुनै पहन स्थान-कालको, प्राकृहतक हिशेषता, 

संस्कृहत-संस्कार, मानिीय गणु, व्यिहार, िेत्रीय चररत्र, िेशभषूा, बोली, व्यहक्तयिको हनरूपण तथा 

जीिनको सितमान्य सययको ऄहभव्यहक्तका हनहम्त नभएर भौगोहलक िा सांस्कृहतक सीमाबि 

हिशेष िेत्रको सामान्य जीिनको सययको ऄन्तर िा एकरूपता ईद ् घाटन गनुत अञ्चहलकता हो।
१३
   

बङ्गला साहहययका अलोचक श्रीकुमार बन्दोपाध्यायले कहि िा ईपन्यासकारका रचनामा 

ईद ् घाहटत हिशेष दशेाञ्चलका जीिनयात्रा, रीहतहथहत, सामाहजक ऄिस्था र प्राकृहतक पषृ्ठभहूमका 

ऄखण्ड एिम ्सितव्यापी तायपयतलाइ अञ्चहलक साहहयय मानेका छन।्
१४

  

हहन्दी साहहययका हशिप्रसाद हसंहले सामाहजक ऄहन सांस्कृहतक अधारमा सगुहठत भएको 

हिशेष अञ्चहलक एकाइ िा भौगोहलक खण्डलाइ ऄञ्चल मानेर ययस िेत्रका िाहसन्दाहरूको 

रहनसहन, चाडबाड, प्रथा, अस्था, मौहलक मान्यताहरू तथा मनोिैज्ञाहनक हिशेषता छेईछाई तथा 

ऄन्यान्य िेत्रका हनिासीका भन्दा एकदमै हभन्न प्रतीत ह नाले ययस्ता िेत्रको जीिन ऄहभव्यक्त गने 

रचनालाइ अञ्चहलक भनेका छन ्भनी जिाहर हसंहले बताएका छन।्
१५

   

हहन्दी साहहययका अलोचक अदशत सक्सेना ऄनसुार सामाहजक यथाथतिादमा झै ँ

अञ्चहलक लेखनमा पहन समाजको अहथतक संरचनाबाट पीहडतहरूको जीिनचयातलाइ ईद ्घाहटत 

गररएको ह न्छ। दगुतम पछौटे ऄञ्चलका हनरिर जनता जीिनभोगलाइ कमतको र्ल ठान्दछन ्तथा 

दषु्कमी र शोषककहरूका षडयन्त्रबाट पीहडत िणलाइ पहन प्रारब्ध ठान्दछन।् जाहत, धमत, हलङ्ग, 

िणत अहद जस्ता मानि हनहमतत सामाहजक हनयमलाइ इश्वर प्रदि मानेर यसका अधारमा ह ने 

भेदभाि, हहसंा, कुठाराघातलाइ हशरोधायत गने ह नाले ईनीहरूको जीिन हिध्िस्त र जीणत बनेको 

ह न्छ। ययस्ता हनरिर जनप्रहत सहानभुहूतका साथ परोि ढङ्गमा पररिततनको हिचार प्रकट गररएको 

ह नाले अञ्चहलक ईपन्यास यथाथतिादको भङ्गालो हो एिम ्यसलाइ अञ्चहलक यथाथतिाद र 

सामाहजक यथाथतिादको संज्ञा पहन हदन सहकन्छ। अदशत सक्सेनाको ईहल्लहखत भनाआलाइ 

आन्दपु्रकाश पाण्डेयले अफ्नो पसु्तकमा ईल्लेख गद ै भारतको हहन्दी िेत्रमा राहष्रय अन्दोलन र 
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२५ 

 

समाजिादी हिचारधाराद्रारा प्रभाहित यथाथतिादी प्रिहृिको र्लस्िरूप ईयपन्न लेखनीलाइ 

अञ्चहलकता मानेका छन।्
१६
    

आन्रबहादरु राइले अञ्चहलक लेखनलाइ यथाथतिादी लेखनकै एईटा भङ्गालो मानी यसमा 

भएको अञ्चहलकता नै यथाथत हो भनेका छन।्
१७
  यस प्रसङ्गमा शाहन्तराज शमातको मत पहन 

ईल्लेखनीय छ। ईनी लेख्छन-् ‚यथाथतिाद र अञ्चहलक लेखन धेरै हदन छुरट्टएका हथएनन।् पहछ 

यथाथतिादले अफ्नै िैचाररक दशतन तय गऱ् यो। हचत्रणको यथाथतता, हचत्रको यथाथतता जस्तै कुनै 

कायतपीहठकाका क्यान्भास जहाँ स्पष्ट ह न्छ र ययसले कुनै ऄञ्चल हिशेषलाइ प्रस्ततु गछत- यसलाइ 

अञ्चहलक भन्छौ।ँ यथाथतिाद र अञ्चहलकको प्रस्तहुत हमल्दनै, ईद्दशे्य हमल्दैन, दशतन हमल्दनै। 

यथाथतिाद सोद्दशे्य प्रस्तुहत हो, ययसले समाजका कुनै पिको अलोचना र पनुहितिेचना गनत पे्रररत 

गछत। अञ्चहलक हनस्पहृ, हनरपेि, तटस्थ शैलीमा प्रकट ह न्छ। कथ्य प्रस्तुहतमा कुनै अरह नराखी 

लेहखएको।‛
18
  

स्थानीय रङ्गयकु्त अञ्चहलक लेखनमा यथाथतिाद र स्िच्छन्दतािादको दोहोरो प्रभाि 

पाआने ह नाले साहहययकारहरूले यसमा दगुतम र ऄभेक ठाईँ तथा ययहाँका साधारण जनता, 

ईनीहरूका अचातयतमयी संस्कार, ऄनौठा दृश्यहरूका आमान्दारी एिम ् ऄनरुागायमक ऄहभव्यहक्त 

गदतछन ् तापहन भािकुता र गहृहिरह (नोस्टाहल्जया) यसका दबुतलता ह न ् भन्ने कुरा ऄक्सफ डव 

कम्पेहनयन टु ऄमेररकन हलटरेचरमा ईल्लेख गररएको पाआन्छ।
१९
  

राजेन्र सिेुदीका हिचारमा अञ्चहलकता भनेको प्रिहृिमा होआन पररहधमा हटकेको ह न्छ। 

अञ्चहलक ईपन्यासमा कुनै ईपप्रान्तको जीिनचयात, जाहत, भाषा, व्यिहार, खानपान, मठमहन्दर, 

रहन-सहन, सांस्कृहतक व्यिहार, खाद्य, पररधान र गहृचयातहरू समाहहत भएका ह न्छन।् यसमा 

अंहशक दशेीय हिशेषता समेहटएका ह न्छन ् , श्वास-प्रश्वासको गहत ऄिरुि बन्न गएको र जीिन 

मरणका  प्रश्नहरू  जोहडन गएको पररिेशलाइ  ऄनाितृ गने काम  अञ्चहलक ईपन्यासले गरेको 

ह न्छ ।
२०
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हनष्कर्य : ऄञ्चल भनेको कुनै मलुकु िा प्रदशेको एक भाग; भभूाग; िेत्र िा प्रदशे हो 

जसको अफ्नै छुटै्ट भौगोहलक, सांस्कृहतक, अहथतक, सामाहजक, राजनीहतक अहद हिशेषताहरू 

ह न्छन।् कुनै पहन ऄञ्चल अफ्ना स्थानीय भौगोहलक ऄिहस्थहत तथा प्राकृहतक हिशेषताले गदात 

अफ्ना हछमेकका ऄकशोन ऄञ्चलभन्दा बेग्लै प्रकारका ह न्छन।् अ-अफ्ना प्राकृहतक पयातिरण, 

जलिाय,ु लोकहिश् िास, लोकसंस्कृहत, सामाहजक अचार-हिचार, रीहतहथहत, प्रथा तथा स्थानीय 

िाहग्िहधले गदात प्रययेक ऄञ्चल स्ियम ् मा एईटा हिहशष्ट चररत्र तथा भखूण्डको हिहशष्ट एकांश 

भआहदन्छ। यही हिहशष्ट चररत्रधारी ऄञ्चलको हनजस्िता एिम ् हिहशष्टतालाइ आमान्दार, 

ऄनरुागायमक ऄहन हनरपेि  शैलीमा लेख्ने कला नै आञ्चहलकता हो।  कुनै एईटा 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 र पीडाप्रद जीिन व्यतीत गने हनम्निगीय माहनसहरू 

(सिाल्टनत) का जीिनधाराको यथाथत हचत्रण गरेर हिश्वसाहहयय एिम ् सम्पणूत मानि समाजलाइ 

एईटा नयाँ हिचार तथा हचन्तनको ऄिसर हदएका छन।् मानितािादी दशतन तर्त  जागतृ गराएका 

छन।् ऄञ्चलका ऄसहाय, हनम्निगीय हनिासीप्रहत स्नेह, सहानभुहूत राख्द ै हतनीहरूको 

जीिनजगय मा पररिततनको ऄपेिा र अरह प्रकट गरेका छन।् यसैले स्िच्छन्दतािाद, यथाथतिाद र 

प्रगहतिादको सहम्महलत प्रभाि अञ्चहलकताको एईटा हिशेषता नै प्रतीत ह न्छ। नेपाली, हहन्दी र 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा हयनै कुरा सङ्केत गररएको पाआन्छ। 

 

२.१.३ आञ्चहलक लेखनका आधारभूत मान्यतािरू  

अञ्चहलकताका ईपयुतक्त गणुधमतलाइ अधार बनाएर लेहखएको ईपन्यास नै अञ्चहलक 

ईपन्यास हो। यस प्रसङ्गमा माहटतन रेको भनाआ खबैु महत्त्िपणूत देहखन्छ। ईनको भनाआ ऄनसुार 

अञ्चहलक ईपन्यासमा कुनै स्थान हिशेषको भौगोहलकता, रीहतहथहत, परम्परा र बोलीलाइ प्रमखु 

दस्तािेज बनाएर पषृ्ठभहूमका रूपमा मात्र नभएर गम्भीरताकासाथ िणतन गररएको ह न्छ। पयातिरण 

चाहह ँ हनिासीहरूको चररत्र र हक्रयाकलापलाइ दशातईन प्रयोग गररएको ह न्छ।
21
  इश्वर बरालको 

भनाआ ऄनसुार पहन अञ्चहलक ईपन्यास सीहमत ऄञ्चल, हिशेषत राजधानी ऄथातत ् नागर 

संस्कृहतका हचत्रणभन्दा परका राम्य िा पािततीय पाश्वतभहूमको यथािाहञ्छत पणूातङ्ग हचत्र, 
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लोकजीिनका प्रभािक प्राकृहतक हिशेषता एिम ् भौगोहलक ऄिहस्थहत, रामीण जीिनादशत, 

स्थानीय सांस्कृहतक परम्परा, िाहग्िहध अहदप्रयोजन हो।
22
  ईपयुतहल्लहखत पररभाषाहरूबाट 

अञ्चहलकता िा अञ्चहलक ईपन्यास लेखनमा हनम्नहलहखत तत्त्ि अिश्यक रहकेो बहुझन्छ : 

  पयातिरण प्रधानता 

  लोकिातात र संस्कृहतको ईद ् घाटन 

  लोक बोली / भाषाको प्रयोग 

  चररत्र एिम ्कथामा अञ्चहलक छाप 

  साितजनीनता 

  लेखकको गहन जीिनबोध र सहानभुहूत 

 

२.१.३.१ पयायर्रण प्रधानता  

पयातिरण प्रधानता अञ्चहलक लेखनको मखु्य हिशेषता माहनन्छ। अञ्चहलक लेखनमा 

कुनै एईटा हनहचातत भौगोहलक सीमायकु्त गाईँबस्ती िा ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतक ऄिस्थान, सीमा र 

पयातिरण हिस्ततृ रूपमा ऄङ्कन गररन्छ। हिहभन्न काल (िषत, महहना, ऊत,ु बार, हदन-रात, हबहान-

साँझ, औसँी, पनेु, खेतीपाती, मेलापात, चाडपित अहदका व्यापक तथा सकू्ष्म हचत्रण गरेर 

ऄञ्चलको एईटा हसङ्गो स्िरूप प्रकाशमा ल्याईने प्रचेष्टा गररएको ह न्छ। यहत मात्र नभएर 

तयस्थानीय हनिासी एिम ्प्रकृहतमाझको ऄहिच्छेद्य सम्बन्धलाइ पहन प्रकाश पाररएको ह न्छ। 

कुनै पहन ऄञ्चलको भ-ूप्रकृहतले सम्बहन्धत िेत्रका जीिनमा गहहरो प्रभाि पारेको ह न्छ। 

गमी महहनाको तापले माटो सकुाएर लान्छ; नदी, नाला, पोखरी ररिो बनाआहदन्छ। तातो हािा (ल)ू 

ले ईयपात मचाईँछ। रूखपात, ऄन्नबाली डडाएर खाक तलु्याईँछ। िषातले एकाहतर ऄन्नबाली 

लहलहाएर माहनसको ईपकार गछत भने ऄकातहतर भलबाढीले खेतीपाती, ऄन्नबाली, घर-पररिार 

डुबाएर र बगाएर सास्ती हदन्छ। हहईँदमा हहमपात, तषुारोले जनजीिन, पश ुर प्रकृहत समेतलाइ कष्ट 

हदन्छ। यसरी खडेरी, ऄहतिहृष्ट, बाढ, अगलागी, ऄहनकाल र महामारी अहद प्राकृहतक समस्या 

कहतपय ऄञ्चलमा पयातयिाची नै बनेको ह न्छ। 

                                                           
२२
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दगुतम ऄञ्चलका पहाड, जङ्घार र हिस्ततृ बलौटे र्ाँटले मान्छेलाइ बाहहरी संसारसँग 

सम्पकत  गाँस्न बाधा पऱु्याएको ह न्छ। तारेभीर, जङ्घार, काठको र्लेकले बनाएको पलु, हिस्ततृ 

समतलभहूम, ऄटब्बे जङ्गल अहदले कुनैकुनै ऄञ्चल पगु्न तथा ननु, तेल र िह्ल अहदको जोगाड 

गनत एिम ्हशिा हाहसल गनत समेत कहठन तलु्याएको ह न्छ। यसप्रकार कुनै ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतक 

पयातिरण ययहाँका हनिासीको हनहम्त हिधाता, सहचरी, माता र संहारक समेत बनेको ह न्छ। 

इश्वर र हनयहत कल्पेर प्रकृहतका यी सबै रूपसँग जझेुर मान्छे कसरी बाँच्न सकेका रहछेन ्भन्ने 

हिषय नै अञ्चहलक ईपन्यासको ईपजीव्य ह न्छ। यातायात, सञ्चार, हशिा, हिज्ञान, प्रहिहध र 

सभ्यता अहदबाट सदुरू रहकेा गाईँ-बस्ती र ऄञ्चलहरू हिहभन्न समस्याले रस्त बनेको ह न्छ। भ-ू

प्राकृहतक पयातिरण बाहके अधहुनक हशिा, हिज्ञान, प्रहिहध, यातायात र सञ्चार व्यिस्थाको 

ऄभािका कारण ऄञ्चलिासी रोजगार, रुहपयाँपैसा, सन्तहुलत अहार तथा ईपचार अहदको 

ऄभािले रस्त रहकेा ह न्छन।् धमत, जातपात, भेदभाि, शोषण, चोरी, डकैती अहद मानि हनहमतत 

समस्याले जजतर बनेका ह न्छन।् खेतीपाती गरेर जीिन धान्ने नेपालको खैररनी घाटका जनता 

राणाकालमा गाईँघर, ऄड्डा, आलाकाका ठुलाबडा ऄहधकारी िगत हजम्िाल, हबतातिालहरूबाट 

हरैान छन ् (खैररनी घाट)। काङ्गीजस्ता केटीहरू हठहहऱ्याईने जाडोमा सानैदेहख ऄकातको घरमा 

जठुो भाँडा, घाँसदाईरा गरेर जीहिका धान्न बाध्य छन।् चीनले हतब्बत कब्जा गरेपहछ हलेम्ब ु

हनिासीहरू भारतबाट ननु, तेल ओसानत बाध्य बनेका छन।् भारतबाट ल्याआएको ननुको प्रयोगले 

लतुो, चमतरोग र गलगाँड अहद रोग रै्हलएको छ, शरणाथी समस्या बढेको छ (हलेम्ब ुमेर  गाईाँ)। 

समतलभहूमद्रारा गहठत कहतपय ऄञ्चलमा रीष्म लागेपहछ नदी सकेुर मरुभहूम बन्छ ऄहन बालिुा 

ईड्न थाल्छ, माटो पाषाण बन्दछ। घाँस सकेुर जान्छ, माटो खन्दा कोदालो-र्रुिा बाङ्हगन्छ; 

गैतँील ेमात्र बल्लबल्ल माटो ऄहलकहत खोहस्रन सहकन्छ; बखात लागेपहछ गाईँभरर पानी भररन्छ 

ऄहन हबखाल ुसाँपहरू घरहभतै्र पस्छन,् साँपले डसेर धेरै महसना नानी र ठुलै मान्छेहरू पहन ऄकाल 

मयृयकुो मखुमा पगु्छन ् (हााँसलुी बााँकेर ईपकथा)। प्रहसि आहलस माछा हदने पद ्मा नदीले 

माझीहरूको जीिनमा एकाहतर ऄन्नपानी र खशुी प्रदान गदतछ भने ऄकातहतर बसेनी बाढका रूप 

धारण गरेर गाईँबस्ती, गाइगोरु, मान्छे, घरबारी, धनसम्पहत बगाएर लैजान्छ । ऄस्पताल गाईँदेहख 

धेरै टाढामा भएकोले गदात कालिैशाखीको अँधीमा परेर घाआते बनेकी छोरीको समयमै ईपचार 

गराईन कुबेर जस्ता माझीहरू ऄसमतथ ह न्छन ् (पद ्मा नदीर माझी)। पारम्पररक पेशा धारण गरेर 

जीहिका धान्ने हततासका गोष्ठीबि मयस्यजीिी मालोहरूको जीिन, समाज र संस्कृहत हतताससँगै 

सकेुर तहसनहस ह न्छ (हततास एकहट नदीर नाम)। ऄतः अञ्चहलक लेखनमा अञ्चहलक 

जीिनसँग सम्बि समस्याहरूलाइ ऄययन्त माहमतक एिम ् सजीि ढङ्गमा प्रस्रु्हटत गररएको 
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ह नपुछत। भ-ूप्राकृहतक पयातिरण तथा सामाहजक र मानिीय सिाका कारण ईहब्जएका समस्याहरूले 

गदात ऄञ्चल पछौटे ह न्छ। ऄञ्चलको पछौटेपन स्थान, यगु िा समय सापेि तथा राष्र सापेि 

ह न्छ। कुनै पहन राष्र हनहचातत कालािहधमा प्रगहत तथा हिकासको जनु ईचाआमा पगु्दछ ययसको 

तलुनामा ऄञ्चल प्रायः सबै िेत्रमा ऄहिकहसत र पछौटे रहन्छ।
२३
  

सडक ऄहन यातायातको चरम समस्या भोहगरहकेा ऄञ्चलका हनिासीहरू नागररक 

ऄहधकार र सभ्य जीिनचयातबारे ऄनहभज्ञ ह न्छन।् अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा अजभन्दा दइुचार 

दशक ऄहघका ऄञ्चल, गाईँबस्ती एिम ् ययहाँका हनिासीको जीिन पररिेश तथा पयातिरणगत 

समस्या र पछौटेपनको स्पष्ट रूप ऄनभुि गनत सहकन्छ। सदुरू तथा दगुतम िेत्रका रामिासीहरू स्कुल, 

कलेज, हशिा, ऄस्पताल, योग्य हशिक, योग्य डाक्टर, िैद्यको ऄभाि तथा रोग, भोक र शोकले 

अक्रान्त ह न्छन।् डाक, तार एिम ्सञ्चार माध्यमको ऄभािले दशे-हिदशेको प्रगहत, कमजोरी, 

सामाहजक र राजनीहतक हलचल, पनुजातगरण, पररिहततत अहथतक नीहत, हशिा, सञ्चार, िैज्ञाहनक 

क्राहन्तबाट ऄनहभज्ञ ऄञ्चलिासीहरू कुिाका भ्यागतुा बराबर ह न्छन।् ययसैले ययहाँका 

हनिासीहरू धामीझाँक्री, बोक्सी, भतूपे्रत, देिीदेिता तथा ऄपराध एिम ् दण्डको भािना र 

कुसंस्कारले रस्त ह न्छन।् महहबलेले दहमनी ल्याएकोमा कलकिा बसेर र्केको भक्तबीरे 

ह क्कापानी बन्द गराईने घोषणा गदतछ। िंशक्रमको हनहम्त भक्तबीरेकी अमा दइुसय रुहपयाँ हतरेर 

ऄकातको पेट बोकेकी अआमाइलाइ अफ्नै सौता बनाएर घर ल्याईँहछन ् (खैररनी घाट)। परुातन र 

ऄन्धसंस्काररस्त देिीनाथ लामटाँगे बालहििाहमा हपतधृमत दखे्छ (हलेम्ब ु मेर  गाईाँ)। करालीले 

मान्छे, कुकुर, गाइगोरु हनल्ने ऄहजङ्गर मारेपहछ बाबाठाकुरको िाहन मारेको अरोपमा उ बनिारी 

र गाईँलेहरूका सराप र दयुकारको हसकार बन्दछ। जङ्गलमा ऄहजङ्गरले अिाज गदात कतातठाकुर 

(दिेता) ररसाए भनी पजूापाठ गने ऄहन बली चढाईने गाईँलेहरू करालीलाइ सराप्द ै इश्वर पकुारी 

िमा याचना गने गछतन।् गाईँलेहरू गाईँबाहहर जङ्गलमा कहहले भतू, पे्रतायमा दखे्छन;् कहहले 

िषातकालीन ऄकासमा हािी दखे्छन ् र कहहले रातको समय यि कोपाआ नदीमा मशाल बालेर 

अएको दखे्छन ्(हााँसलुी बााँकेर ईपकथा)। 

  ऄञ्चलिासीहरू नयाँ हिचारधारा, हशहित र सचेत व्यहक्त, डाक्टर, राजनेतासँग सशंहकत 

रहन्छन।् यी सबै पयातिरणगत पछौटेपनका हचह्न ह न।् पछौटेपन स्ियम ् मा एईटा समस्या हो र हयनै 

समस्याहरूसँग सङ्घषतरत मानि जीिनमा द:ुसाहहसकता र रोमाहन्टकताको हदग्दशतन ह न्छ। पथृ्िीमा 

एईटा नयाँ ऄञ्चल िा संसारको ईपहस्थहत भएको लाग्दछ। यही नयाँ संसार र जीिनको ईद ्घाटन 
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तथा रस सञ्चारणले अञ्चहलक ईपन्यासलाइ एकाहतर स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिसँग जोहडहदनका 

साथै ऄकातहतर यथाथतिाददेहख केही हदसम्म पथृक पाररहदएको ऄनभुि ह न्छ।  

२.१.३.२  लोकर्ाताय र ससं्कृहतको उद्  घािन 

लोकिातात ऄङ्रेजी ‘र्ोकलोर’को समानाथी शब्दका रूपमा चलाईने गररन्छ। यस ऄन्तगतत 

लोकसाहहयय, लोकहिश्वास, लोकरीहत एिम ्व्यिहार, लोककला र भौहतक संस्कृहत अहद पदतछन।् 

‘लोक’ भन्नाले समान संस्कृहत, भािना र सामाहजक हस्थहत भएका खास भौगोहलक एकाआमा रहने 

माहनसको समदुाय बहुझन्छ।
२४
 अञ्चहलक ईपन्यासमा सहर, मर्सलदहेख टाढा ऄिहस्थत 

जनगोष्ठीको लोकिातात ऄन्तगतत पने रीहतहथहत, परम्परा, हिश्वास र संस्कृहत अहद ईद ्घाहटत 

गररएको ह न्छ। ऄञ्चलिासीहरूको हिहशष्ट जीिन ईनीहरूका ऄञ्चलमा प्रचहलत गीत, 

दन्ययकथा; घरबार, महन्दरको बनािट, घरमा प्रयोग गररने भाँडाकँुडा, रीहतररिाज, रहन-सहन, 

भेषभषूा, खानपान, चाडपित, नाचगान, अस्था-हिश्वास, नैहतकमलू्य र मान्यता तथा परम्पराद्रारा 

हनहमतत लोक संस्कृहत अञ्चहलक ईपन्यासमा सचेततापिूतक ऄङ्कन गररएको ह न्छ। खैररनी 

घाटमा सनुकोशी र रोसी खोलाको दोभानहस्थत महन्दर िररपरर लाग्ने हशिरात्रीको मेला; हलेम्ब ु

मेर  गाईाँमा हलेम्ब ु हनिासी तामङ र शेपातहरूका भेषभषूा, खानपान, नारा पित, नाचगान; 

ऄहलहखतमा तराइिासीहरूको चैतिर मेला, नेटुिा नाच; हााँसलुी बााँकेर ईपकथामा कहारहरूले 

पालन गने गाजन, मनषा, निान्न पजूा एिम ्दहैनक मजहलस र नाचगान; ढ ाँडाआ चररत मानसमा 

पहूणतया हजल्ला ऄन्तगततको हजराहनया र हिष्कन्धाका तायमा, धाँगड, कोयरीहरूमा प्रचहलत 

कोशीमाइको पजूा, गुँगेबाबा र ठाकुरबाडीको महन्दरमा गररने पजूा, बाँगाबाँगी, कमातधमात, दलुदलु 

घोडाको जात्रा तथा ‘ओ रे हिदेहशया’ गीत सबैमा सम्बहन्धत ऄञ्चलको सांस्कृहतक हिहशष्टता 

ईद ्घाटन भएको पाआन्छ। 

२.१.३.३ लोक बोली/भार्ाको प्रयोग 

कुनै िेत्र हिशेषमा बोहलने भाषाको कथ्य रूप लोक बोली िा लोक भाषा हो। यसलाइ 

भाहषका पहन भहनन्छ। कहतपय अलोचकहरूले यसलाइ स्थानीय बोली पहन भनेका छन।् 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत िेत्र िा ऄञ्चलको बोली िा भाहषकाको रूप पात्रहरूका 

िातातलापमा प्रयोग गररएको ह न्छ। िक्ता हभन्न ऄञ्चलको हो भनी हचनाईने भेदक ईसको बोली 

हो। दाहजतहलङ, हसहक्कम िेत्रको कथ्य भाषामा ‘मैल’े, ‘बहहनी’, ‘भैसँी’ भहनन्छ भन ेपिूत नेपालका 
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हनिासीहरू ‘मआुले’, ‘बआुनी’, ‘भआुाँसी’ भन्छन।् काठमाडौिासीहरू ‘गर् या छैन’, ‘भन्या छैन’, 

‘खाछन’्  अहद भन्ने गरा सहुनन्छ भने दाहजतहलङहतर ‘गरेक  छैन’, ‘भनेक  छैन’, ‘खाक  छ’  

अहद भन्ने गरेका सहुनन्छ। अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा यस हकहसमको लोकबोली, भाहषका, 

ईखान-टुक्का, िाग्धारा अहदको प्रयोगद्रारा स्थानीयताको पररचय पाआन्छ। अञ्चहलक भाषा, 

िाग्धारा, ईखान-टुक्का, बोलचालको भािभङ्हगमा हचत्रण गने कुरामा ताराशङ्करको हााँसलुी 

बााँकेर ईपकथा हिहशष्ट रहकेो छ। 

२.१.३.४ चररत्र एर्म ्कथामा आञ्चहलक छाप 

कुनै हिशेष ऄञ्चलको पयातिरणले ययस िेत्रका हनिासीहरूमा गहहरो र व्यापक प्रभाि 

पारेको ह न्छ। हतनीहरूको अन्तररक एिम ्बाह्य चररत्रमा सिातङ्गीण प्रभाि पानतका साथै हतनमा 

अञ्चहलक भपू्राकृहतक सिाको प्रभाि पाआन्छ। ऄथातत ् ययहाँ माहनस र प्रकृहतमाझ ऄङ्गाङ्गी 

सम्बन्ध रहकेो ह न्छ। अञ्चहलक ईपन्यासमा हयनै पिहरूको ससु्पष्ट ऄङ्कन गररएको पाआन्छ। 

ऄङ्रेजी साहहययमा एहमहल िहन्टको वेदररङ हाआट्सदहेख यसप्रकारको चररत्राङ्कन पिहतको 

सतू्रपात भएको माहनन्छ।
२५
  खैररनी घाट, पद ्मा नदीर माझी र हततास एकहट नदीर नामका 

माझीहरू, हााँसलुी बााँकेर ईपकथाका िीरभमूिासी कहार िा डोलेहरू, ढ ाँडाआ चररत मानसका 

तायमा र सौतँालहरूलाइ अञ्चहलक रूपरङ्ग र ढङ्गमा दखे्न पाआन्छ। 

२.१.३.५ सार्यदेहशकता 

अञ्चहलक लेखन कुनै भौगोहलक सीमा र ययहाँका माहनससँगको ऄन्तरङ्ग योगसतू्र 

दखेाईन मात्र सचेष्ट नरहरे अञ्चहलक ह दँाह दँ ै पहन साितदेहशक ह न ु यसको हिशेषता हो। 

अञ्चहलकताको सीमा ऄहतक्रमण गरेर ऄयाहन्त्रक जीिन दशतनहतर मखुररत ह न ुनै यसको ध्येय 

बनेको ह न्छ।
२६
  अञ्चहलक साहहययमा कुनै एईटा ऄञ्चल हिशेषको जीिनधारा, धमत, संस्कार, 

बोली, हिचार, अचार-व्यिहार अहद हनजस्िताद्रारा हचहह्नत भएको ह दँाह दँ ै पहन ययसबाट 

साितदहेशक मानि जीिनको पणूातङ्ग रूप र महहमा प्रहतर्हलत भएको ह न्छ। ऄञ्चल हिशेषको 

जनजीिनको सखु, द:ुख, हषत-हिषाद, चाडपित, धमत-संस्कार, लोकोहक्तले पाठकको रसस्िादनमा 

कुनै बाधा ईयपन्न गरेको ह दँनै। हिहभन्न ऄञ्चल िा ठाईँका माहनसहरूले हिहभन्न प्रकारले द:ुख 

बेहोरे पहन द:ुखबोध एईटै ह न्छ, हभन्दाहभन्द ैप्रकारले खशुी, सखु, हषशोनल्लास मनाए पहन सखुबोध 

ईही नै ह न्छ। औपन्याहसक जीिनका सखु, द:ुखमा पाठक समानरूपले सामेल ह नसक्छन ् तथा 
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सहानभुहूत बोध गनत सक्छन।् ऄत: हाडीको ररटनव ऄव ्द नेहटव, र्णीश्वरनाथ रेणकुो मैला अाँचल, 

ताराशङ्करको हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, माहणक बन्दोपाध्यायको पद ् मा नदीर माझी, ऄद्रतै 

मल्लिमतनको हततास एकहट नदीर नाम, सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस, शङ्कर 

कोआरालाको खैररनी घाट, ध्रिुचन्रको ऄहलहखत, लील बहादरु ित्रीको ब्रह् मपतु्रक  छेईछाई अहद 

ईपन्यासहरू दशे, काल, पररहस्थहतका दृहष्टले हभन्न ह दँाह दँ ैपहन ईपन्यासका पात्रले भोगेको जीिन 

साितदहेशक बनेका छन।् ईपयुतक्त जनैु भाषाका कृहत पढ्दा पहन पाठकले जीिनानभुहूतको ऄिणु्ण 

प्रिाहमा बहगरहकेो ऄनभुि गनतसक्छ। 

२.१.३.६ लेखकको गिन जीर्नबोध 

अञ्चहलक ईपन्यासमा हिहभन्न तत्त्ि िा हिशेषतालाइ ऄपररहायत रूपमा प्रस्ततु गनत िहणतत 

ऄञ्चलबारे लेखकको दीघतकालीन संलग्नता, संिेदनशीलता, सचेतनता, ऄनभुहूत र अकषतण ह न 

अिश्यक दहेखन्छ। सम्बहन्धत ऄञ्चलमा बग्न े हािाको प्रययेक लहरसँग लेखक हचरपररहचत 

ह नका साथै ईसमा दीघतकालीन ऄनभुिका अधारमा ययसलाइ हचन्न सक्ने ज्ञान ह नपुछत। िस्ततुः 

ऄञ्चलिासीको जीिनलाइ नहजकबाट ऄनभुतू गरेका लेखकले नै अञ्चहलक जीिनबोध सयय र 

सौन्दयतमयी ढङ्गले ऄहभव्यक्त गनत सक्छ। महीतोष हिश्वासका हिचारमा ‘जीिन सम्बन्धी 

लेखकको हनजी धारणा, जागहतक घटना सम्बन्धी सचेतनता, सहानभुहूतशील दृहष्टभङ्गी, प्रीहत, 

प्रसन्नता, पररिततनको कामना अहदले लेखकको अयमामा एईटा नयाँ चेतनाको जन्म ह न्छ, 

जसलाइ जीिनबोध भहनन्छ।’
27
 अञ्चहलक जीिनप्रहत लेखकको सहानभुहूतशील दृहष्टभङ्गी, 

सचेतनता, हचन्तन, नि हनमातणको कामनाबाट हिकहसत जीिनबोधले स्थानीय, स्िदशेीय, 

स्िभाहषक सीमा नाघेर सदुरू सम्प्रसारी, साितजनीन, शाश्वत मलू्य प्राप्त गदतछ। ध्रिुचन्रको तराइिासी 

जीिनसँगको ऄनभुि, सहानभुहूत, जीिनबोधको प्रहतर्ल ऄहलहखत, शङ्कर कोआरालाको खैररनी 

घाट ऄञ्चलको घहनष्ठ ऄनभुहूत ऄहन जीिनबोधको प्रहतर्ल खैररनी घाट तथा िीरभमू राढ 

ऄञ्चलको दीघत ऄनभुि र जीिनबोधको प्रहतर्ल हााँसलुी बााँकेर ईपकथा ह न।्  

यसबाहके अञ्चहलक ईपन्यासको कथानकमा हिहच्छन्नता र हशहथलता पहन हशल्पगत 

मान्यता िा तत्त्िका रूपमा प्रयकु्त दहेखन्छन।् अञ्चहलक ईपन्यासको साङ्गठहनक अधार कथा, 

पात्र िा कुनै प्रयोजन हिशेष नभएर सीहमत स्थान भएकाल ेयसको कथानक ऄञ्चल केहन्रत ह न्छ। 

ऄञ्चलको समरतालाइ याथाहथतक ढङ्गमा ऄङ्कन गने दृढ र भािकु मनसायका कारण 

अञ्चहलक ईपन्यासका कथानक हशहथल प्रतीत ह न्छन।् ऄतः अहधकाररक कथािस्तकुो ऄभाि 
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र ऄकथायमकता अञ्चहलक ईपन्यासको हिहशष्ट हशल्प हो। ठोस कथािस्तकुो ऄभािका कारण 

ऄञ्चलको सम्पणूत जनजीिन पात्रका रूपमा हचहत्रत भएकोले गदात अञ्चहलक ईपन्यासमा मानि 

पात्र एकनायकयि भन्दा बह नायकयिका रूपमा प्रहतहष्ठत भएको पाआन्छ। भक्तबीरे, महहबल,े 

धीजतिीरे, हसङ्गबीरे, काङ्गी, बनिारी, कराली, पगला, परम सबै समान महत्त्िका पात्र ह न।् हयनै 

ताहत्त्िक हिशेषताका कारण अञ्चहलक ईपन्यासले एईटा हिहशष्ट कोहटको रचनाका रूपमा 

प्रहसहि पाएको दहेखन्छ। 

२.२ आञ्चहलक उपन्यासको पररभार्ा र संरचना 

नेपाली, हहन्दी र बङ्गला अहद अधहुनक भारतीय भाषामा ईपन्यास भनेर पररहचत हिधा 

ऄङ्रेजी न वेलको रूपान्तरण हो। ल्याहटनको न वस तथा न वलस ्शब्दबाट आटालेली न वेले ह दँ ै

ऄङ्रेजी न वेल हिरहचत भएको माहनन्छ। न वेलकेो ऄथत न्यजू (समाचार) हो। समाचारमा दइुिटा 

प्रमखु गणु नव्यता र यथाथवता रहकेो पाआन्छ। ‘समाचार’ शब्दले आङ्हगत गने नव्यता र यथाथततालाइ 

ईपन्यासले िहन गने गरेको दहेखन्छ। सामान्य जीिनबाट चररत्र तथा घटनाहरू बटुलेर प्रचहलत 

भाषामा नयाँ ऄहन यथाथत ढङ्गमा प्रस्ततु गने गणुहिशेष भएकोले ईपन्यास अधहुनक यगुको 

महत्त्िपणूत हिधा माहनन्छ।
२८
  समयािततन एिम ् मानि जीिनसँगै होड गने यस हिधामा लहचलो 

गणुका कारण हनरन्तर हिहिधता, िैहचत्र्य र पररिततनशीलता लहित ह न्छ। यही लचकता र 

गहतशीलताका कारण ईपन्यासले स्ियम ् ‘खलुा हवधा’ (ओपेन जेनर) का रूपमा सबैसँग 

ऄङ्कमाल र हातेमालो गदै मौहलकता ऄन्िेषण गरररहकेो छ।`
29

 

कथा, ईपन्यास, नाटक, महाकाव्य जस्ता हिधाहिभाजक रेखाहरू हिघहटत ह दँ ै सबै 

हकहसमका सङ्कथनहरू एईटा साझा ऄिान्तर प्रदशेमा अ-अफ्ना स्िरूपगत ऄहस्मता र िचतस्ि 

खोहजरहकेा छन।्`
30

  बाहख्तनका हिचारमा ईपन्यास ईर पररिततनशील यगु र प्रहिहधका 

प्रहतहनहधयि गनतसक्ने कच्चा र ऄमतूत हिधा भएकोले हिषयगत हिहिधता, हिस्तार, 

बह अयाहमकता र बह ऄथतकता, शैली िा प्रस्तहुतगत हनयय नव्यता, प्रयोगायमकता ऄपेहित छ। 

यसमा अद ्भहुतक, गाहतस्थ्य, पाररिाररक, सामाहजक, पररष्कारिादी, रोमाहन्टक, ऐहतहाहसक, 

यथाथतिादी, प्रगहतिादी, अञ्चहलक, मनोिैज्ञाहनक, ऄहस्तयििादी, हिसङ्गहतिादी, 
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हिहनमातणिादी अहद बनेर यगुको अयमालाइ कलायमकतासाथ ऄहभव्यहक्त हदने िमता रहकेो 

छ।
३१
  यस हिधाले तय गरेको हिहभन्न मोडका क्रममा देखा परेको ऄकशोन एईटा रूप हो अञ्चहलक 

ईपन्यास। यसलाइ ‘दशेप्रधान ईपन्यास’, ‘जातीय ईपन्यास’
32
 अहद नामले पहन सम्बोधन गररएको 

पाआन्छ। यो हिधा नेपाली, हहन्दी, बङ्गला अहद भारतीय भाषामा पहन स्िच्छन्दतािाद, यथाथतिाद 

र माक्सतिादको सायजु्यता िा फ्यजुनको रूपमा हिकहसत भएको दहेखन्छ। 

 

२.२.१ आञ्चहलक उपन्यासको पररभार्ा 

माहटतन रेले ऄ हडक्सनरी ऄव हलटरेरी टम्सवमा लेखे ऄनसुार अञ्चहलक ईपन्यासमा कुनै स्थान 

हिशेषको भौगोहलकता, रीहतहथहत, परम्परा र बोलीलाइ प्रमखु एिम ्दस्तािेज बनाएर पषृ्ठभहूमका 

रूपमा मात्र होआन गम्भीरताकासाथ िणतन गररएको ह न्छ। पयातिरण प्रायः हनिासीहरूको चररत्र र 

हक्रयाकलापलाइ दशातईन प्रयोग गररएको ह न्छ।
३३
  

हहन्दी साहहययका अलोचक गोहिन्द हत्रगणुायत स्थान हिशेषको सम्पणूत िातािरणको 

साङ्गोपाङ्ग, संहश्लष्ट र हनष्कपट रूपमा स्थानीय हिशेषताकासाथ हचत्रण गररएको ईपन्यासलाइ  

अञ्चहलक ईपन्यास भन्न सहकने मत रहकेो छ भने  ‘भहूम, जन, संस्कृहत’ हत्रधारा हमलेर बनेको 

एक िेत्र हिशेषलाइ अरु्मा रूपायत गरेको ईपन्यास नै अञ्चहलक ईपन्यास हो भन्ने मधकुर 

गंगाधरको हिचार रहकेो छ ।
३४
  अञ्चहलक ईपन्यासमा लेखकले दशेको कुनै हिशेष भागमा ध्यान 

केहन्रत गरी पाठकको मनमा ययस स्थानका हिशेषताहरू, ऄन्य स्थानहरूभन्दा ऄलग्गै लाग्ने रूप 

तथा हिहशष्ट परम्पराहरू अहद हचत्रण गररएको ह न्छ भन्ने हहन्दी साहहययका दिेराज ईपाध्यायको 

मत रहकेो छ।
३५
  

आन्रबहादरु राइको हिचारमा पारम्पररक र सितजनीनताहभत्रको ह दँ ै पहन ऄञ्चल हिशेषको 

अफ्नै जीिन प्रहतभा ह न्छ। अञ्चहलक ईपन्यास ययसैको लेखन हो। खोलैपहछको पानी हभन्दै 

हमठो ह न्छ, माछा हभन्द ै रहसलो र िैशेहषकताले डाक्दछ। अञ्चहलक ईपन्यास ययसैको लेखन 

हो।
३६
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इश्वर बराल ऄनसुार ‘अञ्चहलकताका हिहशष्टताले ऄञ्चल ऄथातत् प्रदशे हिशेषका गणु 

धमतको भाि सम्पे्रषण गदतछ। हकनभने स्थानीय भौगोहलक ऄिहस्थहत तथा प्राकृहतक हिशेषताले 

प्रययेक ऄञ्चल पथृगायमक ह न्छ, कहाँसम्म भने एईटा ऄञ्चल अफ्ना हछमेकका ऄञ्चलभन्दा 

पहन बेग्लै छुरट्टन्छ। हिहशष्ट प्राकृहतक पयातिरण, जलिाय,ु हनिासी, लोकजीिनका परम्परागत 

प्रणाली, लोकसंस्कृहत, सामाहजक अचार-हिचार, रीहतनीहत, व्यहष्टका बानी बेहोरा, समहष्टका 

बिमलू अयमहिश्वास, स्थानीय िाहग्िहधले गदै जनुसकैु ऄञ्चल होस,् ययो स्ियम ् मा एईटा 

भखूण्डको हिहशष्ट एकांश भआहदन्छ। यस्तै प्रकारका ऄञ्चलका ऄहभलेख हो अञ्चहलक 

ईपन्यास।’
37

 

हनष्कर्य : समर दशे होआन, सामान्यत: हिकहसत िेत्र िा नगरदहेख टाढा बसोिास गने तथा 

मलूधाराबाट हकनारीकृत हनम्निगीय मानि गोष्ठीका जीिनचयातको रूपायन भएको ईपन्यास नै 

अञ्चहलक ईपन्यास हो। नदी, जङ्घार, जङ्गल हचरेर जानपुने हिस्ततृ र्ाँट ऄथिा पहाडहरूद्रारा 

सीमािेहष्टत कुनै भौगोहलक खण्डका काखमा लाहलत पाहलत हनजी प्राकृहतक हिशेषता सम्पन्न 

ऄलग, एईटा स्ितन्त्र भखूण्डका ऄहधिासीहरूको जीिन चररत्र, सामाहजकता, सामाहजक 

समस्या, िैहशष््टय, ययहाँको प्राकृहतक पररिेश, नदी, जल, माटो, ििृ, लताबारे मानि रृदयलाइ 

झङ्कृत पाने िणतन र हचत्रण भएको ईपन्यास नै अञ्चहलक ईपन्यास हो। मखु्य रूपमा कुनै एईटा 

ऄञ्चललाइ नायक मानेर ययसको समरता ऄङ्कन गररएको ईपन्यास नै अञ्चहलक माहनन्छ। 

ऄतः सामान्य ईपन्यासहरू भन्दा हभन्न प्रतीत ह ने हिशेषता तथा औपन्याहसक तत्त्िहरूमा कसरी 

संरहचत बनेका ह न्छन ्सो ऄध्ययनीय हिषय रहकेो छ। 

 

२.२.२ आञ्चहलक उपन्यासका संरचनागत तत्त्र्िरू 

२.२.२.१ कथार्स्तु / कथानक 

अञ्चहलक ईपन्यासको कथािस्त ु ऄञ्चल केहन्रत ह न्छ। मानि जीिन जगत ् ऄथिा 

ययससँग सम्बहन्धत यथाथत, अदशत, राजनीहत, ऄथतनीहत, मनोहिज्ञान जस्ता कुनै एईटा पिलाइ 

मात्र चनेुको ह दँनै। अञ्चहलक ईपन्यासमा कुनै ऄञ्चल हिशेष केहन्रत भौगोहलक र प्राकृहतक 

प्रकोपद्रारा प्रभाहित मानि जीिनको हस्थहत र ऄिस्था सहानभुहूत र अयमीयतापिूतक ईद ्घाटन 

गररएको ह न्छ तथा सजतक अञ्चहलक जीिनको रष्टा मात्र नभएर भोक्ता पहन ह न्छ।
३८
  खैररनी घाट, 
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हलेम्ब ु मेर  गाईाँका  स्रष्टा शङ्कर कोआराला, हााँसलुी बााँकेर ईपकथाका स्रष्टा ताराशङ्कर 

बन्दोपाध्याय, पद ्मा नदीर माझीका स्रष्टा माहनक बन्दोपाध्याय, हततास एकहट नदीर नामका स्रष्टा 

ऄद्रतै मल्लिमतन, ढ ाँडाआ चररत मानसका स्रष्टा सतीनाथ भादडुी ऄथिा मैला अाँचलका स्रष्टा रेण ु

सम्बहन्धत ऄञ्चलका रष्टा मात्र होआन भोक्ता पहन प्रतीत ह न्छन।् 

ऄञ्चल िा गाईँबाट अरम्भ भएर गाईँमै टुङ्हगने अञ्चहलक ईपन्यासको कथािस्तुले 

ऄञ्चलसँग सम्बि स्थायी एिम ्ऄस्थायी समस्याहरूलाइ बह अयाहमक ढङ्गमा समेटेको ह न्छ। 

सामाहजक अहथतक, धाहमतक, नैहतक, स्िास्थ्य, मानिीय साआनो, नातागोता, लोकहिश्वास, संस्कृहत 

सम्बहन्धत स्थायी जहटलता; बाढ, भलपहहरो, यातायात, चनुाई, व्यहक्तगत द्रषे, इष्यात अहद स्थायी 

एिम ् तायकाहलक समस्याहरू ईल्लेख ह न्छन।् ऄन्य िेत्रका भन्दा हिहशष्ट प्रतीत ह ने सम्बहन्धत 

ऄञ्चलको लोकगीत, लोककथा, लोकनयृय, लोकरीहत, परम्परा, लोकईयसि, लोकोहक्त, िाग्धारा 

अहदको प्रसङ्ग समेहटएका ह न्छन।् सानी अमाको शाररररक लािण्यप्रहत अकृष्ट ह ने भक्तबीरे; 

हबँडीकै लाहग सहुतहदने रु्लिा, महतया, लजकहलया, रजकहलया र पिततीया; रु्लिालाइ पेट 

बोकाईने मामाहरू, जङ्गलको िरको रूखनेर शारीररक संसगत गने बनिारी र परमकी स्िास्नी 

कालोबह  प्रभहृि स् त्री परुुष माझको ऄनैहतक सम्बन्ध, लोभ, भय, अयमग्लाहन, मानहसक द्रन्द्र 

अहद घटनाहरू हनहचातत ईद्देश्य पररपहूततका हनहम्त ईपयुतक्त ईपन्यासहरूमा ईल्लेख भएको पाआन्छ। 

ऄञ्चलमा प्राचीन र निीन, अञ्चहलक संस्कार तथा लोकहिश्वास र सभ्यतामाझ सङ्घषत 

दहेखन्छ तापहन अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा समस्याहरूको तुनाआ, हचत्रण र प्रस्ताि समस्यामलूक 

ईपन्यास िा सामाहजक ईपन्यासहरूको भन्दा हभन्न ह न्छ।
39
 ऄञ्चलिासीका समस्या ईनीहरूका 

जीिनको ऄहनिायत तत्त्ि बनेको ह न्छ ऄहन हतनै समस्यासँगको सङ्घषतले गहतशीलता ईयपन्न भइ 

ययसको हदशा अधहुनकता तर्त  मोहडन्छ। ऄञ्चलका हयनै समरतालाइ एईटा सतू्रमा बाँधेर प्रस्ततु 

गनुतपने ह नाले अञ्चहलक ईपन्यासमा अहधकाररक कथा र कथातत्त्ि हिघटन गररएको ह न्छ। 

हिहभन्न प्रसङ्ग, घटनाहरू एक एकिटा ईपकथाका रूपमा सतू्रबि भएका ह न्छन।्  ऄतः ससुम्बि 

र सकू्ष्म कथािस्तकुा स्थानमा हिखहण्डत, हशहथल र मन्थरता अञ्चहलक ईपन्यासको िस्तगुत 

हशल्प माहनएको छ।
40
  हलेम्ब ुमेर  गाईाँका शेपात, खैररनी घाटका माझी, हााँसलुी बााँकेर ईपकथाका 

कहार, पद ्मा नदीर माझीका जालहारी र माझीहरूले भोगेका समस्या र बाँच्नका हनहम्त गरेका 

सङ्घषत एक-एकिटा कथानकका रूपमा संरहचत ह न ुनै अञ्चहलक ईपन्यासको िस्तगुत हिशेषता 

हो। 
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२.२.२.२ पात्र एर्म ्चररत्र हचत्रण 

अञ्चहलक ईपन्यासलाइ ऄन्य ईपन्यासहरूभन्दा पथृक गराईने ऄकशोन प्रमखु तत्त्ि हो पात्र 

एिम ्चररत्र हचत्रण। अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा िहणतत ऄञ्चल िा गाईँ समरतः एईटा पात्रको 

रूपमा ईपहस्थत ह न्छ तथा परम्परागत ईपन्यासहरूमा झै ँ कुनै पात्रको जीिनमा घटेका एकाहधक 

घटना िणतनको साटो सम्पणूत ऄञ्चलको कथा एकमषु्ट रूपमा प्रस्ततु गनुतपने ह नाले नायक-नाहयका 

र मलू पात्रहरू ऄहभन्न रहकेा ह न्छन।् ऄथातत ्नायक शनू्यता, पात्र बह लता र चररत्रगत िैहभन्यताको  

प्रकाशन अञ्चहलक ईपन्यासका हिशेषता ह न।् सम्बहन्धत ऄञ्चलका हनिासीहरू पात्रका रूपमा 

भेला गररने ह नाले िैयहक्तक चररत्रको स्थानमा िगतगत चररत्रलाइ प्रकाशमा ल्याआन्छ। भक्तबीरे, 

महहबले, हसंगिीरे, धनहसंगे, िैद्य, हजम्िाल, महशे, रूकी, काङ्गी, ईमा, सीता, पम्र्ी, दािा, 

छुबीबढुा, भरनाथ, ऄसरु्ी साहू, पिन, दगुी, बनिारी, कराली, पाखी, परम, कालोबह , नसबूाला, 

सचुाँद, घोषबाब,ु सद ् गोपबाब,ु हदेो मन्डल, पागल अहदले िगीय चररत्र प्रहतहनहधयि गरेका छन।् 

सबै सम्बहन्धत स्थान र कालका सहयात्री बनेका छन।् ऄञ्चलको रूप, गन्ध र पररधानमा हनहमतत 

कहतपय पात्रहरूले िगतगत चररत्रका साथै िगेतर िैयहक्तक बहहरङ्ग र अन्तररक अचरण पहन 

प्रकट गरररहकेा ह न्छन।् 

बह पात्रताको मखु्य ईद्दशे्य पछौटे रामीण ऄञ्चलका हनम्निगीय जीिनधाराको याथाहथतक 

ऄङ्कन हो। शासक, प्रशासक, पञ्चप्रधान, धमतगरुु, व्यापारी अहदद्रारा हनरन्तर शोहषत ह दँै 

अएका हनम्निगत (सबाल्टनत) को जीिनधारामा गररबी, भोक, कुपोषण, ऄहशिा र ईपचारहिहीनता 

व्याप्त ह न्छ। यसैका हसकार बनेका बढुाबढुी, तरुण-तरुणी, बालबच् चा तथा हनम्निगतका माहनसको 

लाचारीपनको ईद ् घाटन नै अञ्चहलक ईपन्यासको लक्ष्य रहकेो बहुझन्छ। 

अञ्चहलक ईपन्यासको संसारमा हजम्दार, पञ्चेत, डाक्टर, पहुलस, व्यापारी जस्ता ईच्च िा 

बजुुतिा िगतका; डाकु, चोर, िैद्य, धामी, हशिक, कमतचारी, भररया, जँड्याहा, दजी, कामी, गोठाला 

अहद सबाल्टनत िगतका तथा सज्जन, दजुतन, गँद्यौले, हचप्ले, िेश्या अहद हिहभन्न िगतका 

प्रहतहनहधहरू पात्रका रूपमा हनिास गदतछन।् ययसैले अञ्चहलक ईपन्यासमा चररत्रको हिहिधताले 

पररपणूत एईटा हिशाल संसार हनमातण भएको ह न्छ। एईटा ईपन्यासमा बीसदहेख पचास िा  

एकसयसम्म पात्रहरू ह नसक्छन।् एकदइुजना ईच्च, दइुचारजना मध्यम बाहके ऄहधकतर हनम्निगत 

नै चयहनत ह न्छन।्  यसैले अञ्चहलक ईपन्यासमा हनहदतष्ट ऄञ्चलको गररबी, भोक, ऄहशिा, 
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शोषण, ऄन्धहिश्वास, रूहढ, जात, िणत र लैङ्हगक भेदयकु्त भोगाआ; गाईँले राजनीहत, िगत सङ्घषत 

एिम ्लोकजीिनका तत्त्ि सर्ल ढङ्गले ईद ् घाहटत भएको पाआन्छ।  

हसिहस्त अञ्चहलक ईपन्यासकारले प्रयोजन ऄनसुार अफ्ना पात्रहरूका चररत्र हचत्रणमा 

कतै परोि कतै प्रययि दिैु पिहत प्रयोग गने गछतन।् हिहभन्न पात्रका िातातलाप, एक ऄकात सम्बन्धी 

गरेका टीका-हटप्पणी, व्यङ्ग्य, प्रहतहक्रया, ऄन्तद्रतन्द्र, पात्रद्रारा हलहखत हचट्ठी एिम ्डायरी अहदको 

समेत सहारा हलएका ह न्छन।्
41
  यसैका माध्यमबाट पात्रका चेतन र ऄिचेतन मनलाइ कोट्याईने 

प्रयास गररन्छ। ईदाहरणाथत :  

‚काल  आष्टक ट लाईने हिट  कराईाँद ैहथय -‘...हजम्मावालले रगत चहुससक्य । ऄकावक  सााँध 

हमचेर खेत बढाय । कसैक  घरमा ब काक  पाि  भन्न पाआन्न। ग रु जत्रा ढुङ्गा ईचालेर बााँध 

हामीले बााँध्न ुपछव। बााँदरे पहरामा चढेर स्याईला काट्ने हामी, हामै्र बलले ख ल  फकावआने। फेरर 

हामीले नै पानी लाईन नपाईने।’ 

‘अफ्नै दाजभुाआमा हयनीहरूक  मारकाट छ यस्त । ऄरूले कसरी बस्ने।’ ड क मा मल ब केर 

ईहभरहकेी तरुणीले भनी।‛    खैररनी घाट (प.ृ ७३-७४)  

अरु्ले नहजकबाट दखेेको, भोगेको ऄञ्चलको यथाथत हचत्रण गनतका हनहम्त अञ्चहलक 

ईपन्यासकार अख्यान जगत ् का सहृष्टकतात बनेका ह न्छन।्  

२.२.२.३ पयायर्रण  

पयातिरण ‘अिरण’ शब्दमा ‘परर’ ईपसगत लागेर बनेको हो। ‘परर’ ईपसगतको ऄथत िररपरर, 

चारैहतर तथा ‘अिरण’ को ऄथत ढाक्ने प्रहक्रया बहुझन्छ। पररहस्थहतहिज्ञान (आकोलजी) ऄनसुार 

पयातिरण भन्नाले हाम्रो चारैहतर ऄथिा हामीलाइ चारैहतरबाट ढाकेर बसेको पररिेश हो। यो जैहिक 

तथा ऄजैहिक (रासायहनक) तत्त्िहरूको ऄन्योन्याहश्रत प्रहक्रयाको पररणाम एिम ् हस्थहत हो। 

‘अख्यानमा पयातिरण भन्नाले आहतििृको क्रम र प्रकृहतलाइ पररभाहषत गने तथा पात्रका 

बाह्याचरण एिम ्बाह्यपररिेशलाइ हिहशष्टता प्रदान गने प्रकृहत, मानिीय सम्बन्ध एिम ्सामाहजक-

अहथतक पषृ्ठभहूम बहुझन्छ।’
42
  ऄकशोन शब्दमा भन्ने हो भने ‘जागहतक संसार, समय र पररिेश जस्तै 

अख्यानहभत्र पहन एईटा संसार हनमातण भएको ह न्छ। ईपन्यासमा पात्रहरूको कायतकलाप गने िा 

घटनाहरू घट्ने संसार ऄथातत ्स्थान, समय र ययसको मानहसक प्रभािलाइ पयायर्रण भहनन्छ।’
४३
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नेपाली, हहन्दी एिम ्बङ्गला अहद भारतीय भाषामा यसलाइ देशकाल र्ातार्रण, देशकाल 

पररहस्थहत, परररे्श, काययपीहठका, र्ातारण अहद शब्द र शब्दसमहूद्रारा पहन पररभाहषत 

गररएको पाआन्छ।  

ऄञ्चलरूपी नायकको हसङ्गो व्यहक्तयिको प्रदशतन नै अञ्चहलक ईपन्यासको प्रथम र 

ऄहन्तम ईद्दशे्य रहकेो ह न्छ। यसमा नागर समाजभन्दा हनकै टाढा रहकेो एईटा हसङ्गो र हिहशष्ट 

ऄञ्चलको भौगोहलक तथा प्राकृहतक हिशद ्व्याख्या, ययहाँका हनिासीको हिहशष्ट जीिन पिहत, 

खानपान, िेशभषूा, चाडपित, लोकाचार, लोकगीत, लोककथा एिम ् सामाहजक रीहतररिाज, 

परम्परा, नैहतक ऄनैहतक सम्बन्धका बारे हिस्ततृ हचत्रण र िणतन रहकेो ह न्छ। पयायर्रण तत्त्िल े

अञ्चहलक ईपन्यासलाइ ऄन्य प्रकारका ईपन्यासहरूबाट ऄलग पररचय प्रदान गदतछ। पयातिरणको 

प्रधानता र महत्त्िहतर सङ्केत गद ै सययपाल चधुले अञ्चहलक ईपन्यासलाइ ‘दशे प्रधान 

ईपन्यास’ नाम हदइ हहन्दीमा अञ्चहलक माहनएका ईपन्यासहरू िास्तिमा दशेप्रधान ईपन्यास ह न ्

र हतनमा औपन्याहसक ईपकरणहरूको ध्यान पररहसहमत दशे (ऄञ्चल) हिशेषमा केहन्रत ह न्छ 

भनेका छन।्
44
  

अञ्चहलक ईपन्यासमा पयातिरणलाइ सजीिता, याथाथ्यत र गररमापणूत बनाईन भ-ूप्राकृहतक, 

सामाहजक र काहलक पररिेशमा हिशेष ध्यान केहन्रत गररएको ह न्छ। भौगोहलक िेत्रको बनािट, 

जङ्गल, पहाड, नदीनाला, समरु, हािा, पानी तथा सामाहजक, अहथतक, सांस्कृहतक, राजनीहतक 

पषृ्ठभहूम अहदको समचु्च्यबाट हनधातररत पयातिरणले सम्बहन्धत िेत्रका हनिासीको हक्रयाकलाप, 

भाषा, भाहषका, व्यहक्तबोली अहदमा ल्याएको प्रभाि हतनको चररत्र हनमातण गने मलू अधार 

ह नपगु्छन।् पयातिरणका ईपादान स्िरूप पहाड, तराइ, समतल, नदी, जङ्घार, ताल, खेत, बगैचँा, 

ऊतचुक्र, साँझ, रात, हबहान, हदन, औसँी, पनेु, पशपुिी, कीटपतङ्ग सबैको िणतन गररएको ह न्छ। 

ईसरी न ै मानिीय पररिेशको ईपादान स्िरूप हनिासीका सामाहजक, सांस्कृहतक, अहथतक, 

राजनीहतक, धाहमतक, नैहतक हक्रयाकलापको पहन िणतन िा हचत्रण गररएको ह न्छ। ऄतः 

पयातिरणको व्यापक, गहन र सकू्ष्म हचत्रण नै अञ्चहलक ईपन्यासको अयमा माहनन्छ। 

२.२.२.४ पररपे्रक्ष्य 

कृहतको संसारलाइ पाठक समि हदग्दशतन गराईने पिहतलाइ पररपे्रक्ष्य भहनन्छ। पररपे्रक्ष्य 

शब्दका ठाईँमा दृहिकोण, दृहिहबन्दु अहद शब्दहरू पहन प्रयोग ह ने गरेको दहेखन्छ। दृहिहबन्दु  
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ऄङ्रेजी शब्द पोइन्ि अर् ् भ्यूको सोझो रूपान्तरण ह नका साथै दृहिकोणभन्दा धेरैपहछ 

प्रचलनमा अएको छ। हिगत शताब्दीको ऄहन्तम दशकदहेख अख्यानशाह्लमा अएको तमुलु 

पररिततनका कारण पाररभाहषक शब्दहरूमा कतै रूपगत एिम ्कतै ऄथतगत हरेरे्र ह नगइ िततमानमा 

पररपे्रक्ष्य (पस्पेहक्टि) शब्द प्रचलनमा अएको बहुझन्छ।
४५
  

अख्यानमा पररपे्रक्ष्य शब्दको प्रयोग कथािाचकले कथा सनुाईनका हनहम्त ईहभन िा 

बस्नलाइ रोजेको ठाईँ हिशेष र लेखकीय मनोभाि, दशतन, ऄनभुहूत र लेखकीय सामथ्यत ईद ्घाटन 

गने साँचो माहनएको छ।  

पररपे्रक्ष्य मलूत: दइु प्रकारका दहेखन्छन-् (१) अन्तररक ऄथातत ् प्रथम परुुष पररप्रेक्ष्य तथा 

(२) बाह्य ऄथातत ्ततृीय परुुष िा सितज्ञ पररप्रेक्ष्य। म पात्रले सनुाएको िा अख्यानहभत्र अरु्लाइ 

संलग्न राखेर सनुाआने पिहतलाइ प्रथम परुुष पररपे्रक्ष्य तथा अरु्लाइ कृहतको घटना जगत ् बाट 

बाहहर राखेर सनुाआने ऄथातत ्उ पात्र िा ततृीय परुुषले सनुाईने पिहतलाइ ततृीय िा सितज्ञ पररप्रेक्ष्य 

भहनन्छ। यी दइुका पहन केन्रीय, पररधीय, सितदशी, सीहमतदशी र िस्तगुत गरी ऄनेक ईपभेदहरू  

ह नसक्ने हिचार घनश्याम नेपालको रहकेो छ।
४६
 अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा औपन्याहसक जगतको 

घटना जनैु पररपे्रक्ष्यमा सनुाआए तापहन लेखकीय मनोभाि, ऄनभुहूत र दशतन तथा ऄञ्चलप्रहत 

गम्भीर सहानभुहूत, भािनायमक सम्बन्ध र भािकुताका कारण सितदशीय पररप्रेक्ष्यको छाप पाआन्छ। 

२.२.२.५ हर्चार तत्त्र् / सार र्स्तु 

ईपन्यासमा समाहिष्ट रहने केन्रीय िा अधारभतू हिचारलाइ सारिस्तु भहनन्छ।
४७
  ऄङ्रेजी 

हथम, थट िा अआहडऄलजी भहनने सारिस्तलुाइ अधहुनक भारतीय भाषाहरूमा हिषयसतू्र, हिचार 

तत्त्ि, ईद्दशे्य, कथ्य, जीिनदशतन अहद पहन भहनएको पाआन्छ। कृहतमा ऄन्तहनतहहत ऄनेकौ ँ

हिचारमध्ये कुनै एईटालाइ मात्र प्रमखु िा केन्रीय कथ्यका रूपमा हचनाईन गाह्ो ह न्छ। तापहन 

जीिनको व्यापक ऄनभुहूत िा हिचार ईपन्यासको शीषतक, मखुपात्र, नायक, प्रहतनायक र हिहभन्न 

पात्रका हक्रयाकलाप एिम ्कथकेको िाचनमा प्रकट भएको दहेखन्छ। 
४८

 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा हनहदतष्ट ऄञ्चलको समरता िाचन तथा पररिततनको स्िरूप, 

निजागरण र प्रगहतको चाहना सारिस्तकुा रूपमा प्रकट भएको पाआन्छ। यसका हनहम्त 
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ईपन्यासकारले कथके मार्त त ्ऄन्याय, शोषण, सङ्कट, कुरीहत, ऄन्धहिश्वास अहदको ईद ्घाटन 

गद ै ययसप्रहत व्यङ्ग्य प्रकट गरेका ह न्छन।् राम्य जीिनमा अहदम संस्कार, प्राकृहतक हिशालता 

तथा चोखो, अनन्दमयी, सनु्दर, हनश्छल र ऄपररमाहजतत भाि हिचारका रूपमा प्रकट गरेका 

ह न्छन।् 

 २.२.२.६ प्रतीक र हबम्ब 

साहहययका ऄन्य हिधाहरूमा झै ँअञ्चहलक ईपन्यासमा पहन प्रतीक र हबम्ब प्रयोग गररएको 

पाआन्छ। ईपन्यासलाइ नै जीिन जगत ् को प्रतीक िा प्रहतच्छायाँको रूपमा हलआन्छ। जागहतक संसार, 

मानि जीिन, िैचाररक हक्रयाकलापको प्रहतहबम्बन, सादृश्यका रूपमा ईपन्यासको रचना अरम्भ 

भएकोले स्ियम ् मा यो प्रतीकायमक र हबम्बायमक छ।
४९
  प्रतीक भन्नाले ‘हचह् न; लिण; हनसाना, 

हचत्र; महूतत; प्रहतमहूतत; प्रहतमा बहुझए तापहन साहहययमा समान गणुका अधारमा दृश्य िा ऄदृश्य 

ऄन्य कुनै िस्तकुो कल्पना गरी प्रहतहबम्बका रूपमा राहखएको िस्त ुिा हचन’ु
50

  भन्ने बहुझन्छ। कुनै 

ऄमतूत भाि िा गणुको ईल ् लेख गनत, थोरै शब्दमा धेरै र गहन कुरा ऄहभव्यक्त गनत तथा प्रययि 

कुरालाइ ऄप्रययि रूपमा छोपेर देखाईने कला िा हसप नै प्रतीक हो। 

हबम्ब भनेको ऐना, नक्सा िा छायाँ हो। श्रोता िा पाठकका ऄनभुहूतमा कुनै हस्थहत, स्थान, 

घटना, प्रतीती, अस्िाद अहद कुनै कुराको नक्सा ईभ्याआहदने तत्त्ि हबम्ब हो; ऄहन ययसरी भाि, 

ऄनभुहूत, चेतना, संिेदना अहदलाइ ऄहभव्यहक्त हदने प्रहक्रयालाइ चाहह ँ हबम्बहिधान भहनन्छ।
५१

  

हबम्ब र प्रतीकले ऄमतूततालाइ मतूतताका साथ स्पशत गछत। अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा प्रतीक र 

हबम्बको अयोजन खबैु साथतक एिम ्ऄसरदार भएको बोध ह न्छ। ऄञ्चलका प्रययेक पात्रले अ-

अफ्ना िगीय चररत्र र हिशेषतालाइ झल्काआरहकेा ह न्छन।् कुनै पहन प्राकृहतक घटना िा ऊतचुक्रले 

ऄञ्चलको जीिनमा अआपने सम्भाहित घटनाहरूप्रहत आङ्हगत गरररहकेो ह न्छ। ईपन्यासको 

नामकरणमा पहन प्रतीकायमक र हबम्बायमक प्रतीती हदने प्रयास गररएको पाआन्छ। ऄहवरल बग्छ 

आन्रावती, ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई, खैररनी घाट, हााँसलुी बााँकेर ईपकथा, मैला अाँचल जस्ता 

ईपन्यासका नामले पहन स्ित: अञ्चहलक भािहिम्ब ईयपन्न ह न्छ। 
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२.२.२.७ गहत र लय 

गद्याख्यानमा गहत र लयको चचात ईिर अधहुनक पिहत हो। भाषाशैली ऄन्तगतत सकू्ष्म एिम ्

ऄमतूत ढङ्गमा प्रिाहहत यी तत्त्ि एक ऄकातसँग सकू्ष्मतासँग हिन्यस्त ह न्छन।् अख्यान घटनाहरूको 

जोडाआ मात्र नभएर समयको हहडँाआमा ऄडेको ह न्छ। कथानकको हिकास िा हहडँाआमा समयगत 

रहकेो िेग (हस्पड) लाइ गहत (टेम्पो) भहनन्छ। ईपन्यासमा अयोजन गररएको कथा, ईपकथा, 

हमथक तथा चररत्रहरूको हिशे्लषण गरेर गहतको ऄिस्था पहहल्याईन सहकन्छ।
५२
  गहत समय 

तत्त्िहसत सम्बि रहने ह नाले यसले ईपन्यासमा घटनाहिघटनको क्रमस्थापनमा महत्त्िपणूत भहूमका 

िहन गरेको ह न्छ। कथा घटनाहरूको सोझो एकरेखीय श्रङ्ृखला िा जोडाआ भने होआन। घटनाहरूको 

अनकु्रहमक िणतन मात्र नरहरे कतै क्रम भङ्ग, कतै क्रम-हिपयतय, कतै क्रमलोप ऄहन कतै 

अनकु्रहमकताको हनिातहले गहतलाइ प्रभाहित तलु्याएको ह न्छ।
५३
  

गहतको हसजतना दइु प्रकारल ेगररन्छ- दृश्यायमक पिहत र सङ्िेप पिहत। ईपन्यासमा घहटत 

घटना र कायतव्यापारलाइ दृश्यका रूपमा प्रदशतन गररए दृश्यायमक पिहत ह न्छ। पयातिरणको हिस्ततृ 

हबम्ब, संिाद, पात्रका गहतहिहध, मानहसक ऄिस्था, द्रन्द्र, सामाहजक रीहतहथहतको समािेशले 

अख्यानको गहत मन्द र गम्भीर बन्दछ।
५४
  अञ्चहलक ईपन्यासमा दृश्यायमक पिहतको ऄहधक 

प्रयोग भएको पाआन्छ। हिहभन्न प्रसङ्ग, घटना, रहस्य, भेला, रमझम, झमेला, िाहग्िहध अहद 

व्यापक कुराको हचत्रण गररनपुदात कथानक मन्द गहतमा ऄहघ बढ्द ै पररणहतमा पगेुको दहेखन्छ।  

लय भनेको भाहषक ध्िहनबाट ईयपन्न ह ने साङ्गीहतकताहभत्र हनहहत मचू्छतना हो। ईपन्यासमा 

गहतकै ईतारचढाईबाट तरङ्ग र तरङ्गबाट लयको हसजतना ह न्छ। ध्िहनको पनुरािहृिले लयमा 

हमठास अईँछ। द्रन्द्रले गहत र गहतले लयको ईद्भि गराईने ह दँा कथानकमा रहकेो द्रन्द्र िा तनािले 

हिशेष भहूमका िहन गदतछ।
५५
  िाग्धारा, िाक्यांश, पात्र र चररत्र, कायतव्यापार, घटनािली, प्रतीक, 

हबम्ब, हमथक, कथ्यको बनुोट अहदका अधारमा लयको सन्धान गनत सहकने घनश्याम नेपालको 

मत रहकेो छ।
५६
  यसरी गहत र लयको समहन्िहतले पाठकको रृदयमा सौन्दयातयमक ऄनभुहूत हसजतना 

गदतछ। 
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२.२.२.८ भार्ाशैली 

ईपन्यास भाहषक कला हो। भाषाका माध्यमबाट औपन्याहसक जगत ्हसजतना गररन्छ। यसैले 

अञ्चहलक ईपन्यासमा पहन भाहषक संरचना र कलाकाररताको हदग्दशतन पाआन्छ। लेखकले पात्र, 

घटना पयातिरण अहदका महत्त्ि, हिशेषता, दशतन एिम ् पाठकलाइ तौलेर भाहषक क्रीडा तथा 

सौन्दयत रचना गरेका ह न्छन।् भाषाको प्रयोग दइु प्रकारको ह न्छ। कथके ऄहन हिहभन्न पात्रहरूले 

प्रयोग गने भाषा। कथके िा ईपन्यासकारको भाषा हनयमबि र लेखकीय स्तर ऄनरुूप ह न्छ भने 

पात्रहरूले प्रयोग गने संिाद पयातिरण ऄनकूुल रहकेो ह न्छ।
५७
  यसैले अञ्चहलक ईपन्यासको 

भाषामा हिहिधता िा बह स्िरीयता रहकेो दखे्न पाआन्छ। शब्द, िाक्य, िाग्धारा, प्रतीक र 

हबम्बहिधानको सहायताले औपन्याहसक जगत ् को हचत्रण, िणतन िा हसजतना गने पिहतलाइ शैली 

भहनन्छ। अञ्चहलक ईपन्यासमा कथा, अख्याहयका, घटना अहद र चररत्र हचत्रणमा हचत्रायमक 

शैलीको ऄहधक प्रयोग भएको दहेखन्छ। 

 

२.३ आञ्चहलकता र स्थानीय रङ्ग 

अञ्चहलकता र स्थानीय रङ्गको प्रयोग यथाथतिादको ईपज हो। यसैले गद्याख्यानमा हचहत्रत 

स्थानीय रङ्ग (लोकल कलर) र आञ्चहलकता (ररजनहलज्म) सम्बन्धी एक हकहसमको 

ऄन्योलता पहन ईयपन्न भएको पहन दखे्न पाआन्छ। स्िच्छन्दतािादी प्रभािका साथ लेखकहरूले 

कृहतको जगत ् लाइ याथाहथतक तलु्याईन एिम ्जागहतक संसारलाइ अञ्चहलक जीिन जगत ् तर्त  

डोऱ्याईने प्रचेष्टा गरे। ईनीहरूले स्थानगत प्राकृहतक, सांस्कृहतक, भाहषक एिम ् हनिासीहरूको 

चाररहत्रक हिशेषताहरूलाइ ऄङ्कन गनत थालेपहछ स्थानीय रङ्ग र अञ्चहलकताको परम्परा ऄहघ 

बढेको हो। हिशेषगरी ऄमेररकामा ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको ऄन्त र बीसौ ँ शताब्दीको प्रारम्भको 

समयािहधमा स्थानीय रङ्ग र अञ्चहलक लेखनको प्रारम्भ भएपहछ ययो अन्दोलनकै रूपमा 

चलेको हथयो। तर दिैुमा अधारभतू हभन्नता भने स्पष्ट पररलहित छ। अञ्चहलकता एक हनहचातत 

हिचारधारा र सैिाहन्तक अधारमा लेहखँदै हथयो भन ेस्थानीय रङ्ग ययसैको बाहहरी नकल मात्र 

हथयो। स्थानीय रङ्ग कुनै पहन घटना िा पात्रको जीिनलाइ जीिन्त तलु्याईन प्रयोग गररन्छ।  
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स्थानीय रङ्ग र अञ्चहलकता माझको हभन्नता रेखाङ्हकत गद ैजोसेर् टी हसप्ले लेख्छन-् 

‘अञ्चहलक कलाकारले प्रययेक ऄञ्चलका ययस्ता गहन पररहस्थहतहरूमा बढ्ता ध्यान हदन्छन ्

जसले ययहाँका हनिासीहरूका जीिनलाइ गहहरोसँग प्रभाहित गदतछ ऄहन चाररहत्रक तथा 

सांस्कृहतक िैहिध्यतालाइ हिकहसत गदतछ। स्थानीय रङ्ग हिन्यास (सेहटङ) को हनहम्त बोली, 

िेशभषूा, रीहतररिाज अहद कृहत्रम तत्त्िहरूको प्रयोग कथाको मलू तत्त्िको रूपमा होआन प्रसाधन 

िा सजािटको रूपमा प्रयोग गदतछ।
५८
  लेखकले अफ्नो कृहतलाइ ऄञ्चल हिशेषको 

अधारभहूममा हनहमतत गरी ययहाँका हनिासीहरूको जीिन एिम ्प्रगहतको हिस्तारपिूतक हचहत्रत गने 

प्रिहृिलाइ अञ्चहलकता भन्न सहकन्छ।’
५९
  

रूपनारायण हसंहको भ्रमर, हशिकुमार राइको डाक बङ्गला, ऄच्छा राइ ‘रहसक’का लगन, 

द भान, आन्र सनु्दासका मङ्गली, हनयहत, जनेुली रेखा, सहारा, लैनहसंह बाङ्गदलेको मलुकु 

बाहहर, माआतघर, लङ्गडाक  साथी अहदमा भएका दाहजतहलङको सामाहजक, प्राकृहतक, 

सांस्कृहतक हचत्रण र शङ्कर कोआरालाका खैररनी घाट, हलेम्ब ु मेर  गाईाँ, ध्रिुचन्रको ऄहलहखत 

तथा धनषुचन्र गोतामेको घामका पाआलाहरू, यहााँदहेख त्यहााँसम्म, ताराशङ्करको हााँसलुी बााँकेर 

ईपकथा, माहणक बन्दोपाध्यायको पद ्मा नदीर माझी, सतीनाथको ढ ाँडाआ चररत मानस, ऄद्रतै 

मल्लिमतनको हततास एकहट नदीर नाम, रेणकुो मैला अाँचल, नागाजुतनको बलचनमा अहदमा 

भएको भपू्राकृहतक, सामाहजक, सांस्कृहतक हचत्रणमा अधारभतू हभन्नता पाआन्छ। 

अञ्चहलकता र स्थानीय रङ्गको प्रयोगमा दहेखने हभन्नता ईद्दशे्यपरक ह न्छ। अञ्चहलक 

ईपन्यासको अरह ऄञ्चल िा गाईँबस्तीको सरल, सादा जीिन हचत्रण गनुत हो जहाँ सम्बहन्धत 

ऄञ्चलको जीिन्त स्पन्दन ऄनभुि कणकणमा प्रिाहहत भआरहन्छ िा गीत झै ँबनेर गहुञ्जरहन्छ। 

यसको हिपरीत कुनै ऄञ्चल हिशेषको प्राकृहतक बनािट िा सामाहजक हस्थहत, पररिेश तथा 

बोली र भाषालाइ कथानकको यथाथत पषृ्ठभहूम तयार गनत ऄथिा ताहथ्यक प्रामाहणकता र कथा 

प्रिाहमा रसोरेकको हनहम्त मात्र स्थानीय रङ्ग प्रयोग गररन्छ। ऄतः िेत्रीय प्रधानता स्पष्ट पानतका 

साटो स्थानीय रङ्ग भनुत मात्र यसको ईद्दशे्य रहकेो स्पष्ट ह न्छ।
६०

  

स्थानीय रङ्ग प्राय: सबै ईपन्यासहरूमा पाआन्छ। जनु प्रदशेमा कथा बहन्छ लेखकले ययही 

ऄञ्चलको प्रकृहत, िेशभषूा, रीहतररिाज अहदको रङ्ग लेपन गद ै हहड्ँछन।् अञ्चहलक 
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ईपन्यासले भने ऄञ्चलको समर जीिन अयमसात गरेको ह न्छ। ययहाँका हनिासीसँग एकायम 

ह न्छ। पथृक स्थानका हिशेषता प्रदशतन गने भाहषक रीहत, संस्कार, िेशभषूा, जीिन स्तर, 

सोचहिचारका हदशा तथा ऄनभुिको हिहशष्टीकरण नै स्थानीय रङ्ग हो। स्थानीय रङ्गमा 

भौगोहलक स्थलहरूको हििरण, धाहमतक, सामाहजक तथा संिेगायमक िातािरण, माहनसका पेशा, 

दहैनक व्यिहार, सांस्कृहतक िा परम्परागत चाडबाड अहद र हनहचातत जाहत, िेत्र िा समहू अहद 

पदतछन।् हयनै हिशेषतामा नै अधाररत भएर ईपन्यास रचना गररए ययो अञ्चहलक ईपन्यास ह न्छ। 

अञ्चहलक ईपन्यासमा स्थानीय रङ्गयकु्त भौगोहलक, सांस्कृहतक, ऐहतहाहसक, अहथतक र 

सामाहजक परम्परालाइ मतूतरूप हदने दृश्य, हस्थहत अहदको प्रयोग केिल रुहच िैहचत्र्य िा प्रयोग 

जस्तो मात्र नभएर अञ्चहलक हचत्रणको ऄहनिायत अिश्यकता बन्छ। अञ्चहलक ईपन्यासमा 

ऄञ्चलको जीिन ययसको सम्पणूत ढङ्गमा हचत्रण गररन ु ऄपररहायत ह न्छ। यो हशल्पगत चातयुत 

नभएर अञ्चहलक हचत्रणको ऄहनिायत अिश्यकता र ऄभेद्य ऄङ्ग हो। यस हकहसमको हचत्रण 

ऄञ्चलको जीिन्ततालाइ मखुररत पाने सहज संिेद्य, हजईँदो जाग्दो र ऄनभुहूतपरक बन्दछ।
६१
  

हनष्कर्य : अञ्चहलकता एईटा यस्तो प्रिहृि हो जनु सम्पणूत ईपन्यासको संरचनामा समरुको 

ऄन्तधातरा झै ँप्रिाहहत भआरहन्छ र अफ्ना सम्पणूत हिधायक तत्त्िहरूलाइ प्रभाहित गरेर अञ्चहलक 

रङ्गमा रङ्हगन्छ। अञ्चहलकता स्थानीय रङ्गभन्दा हनतान्त हभन्न र व्यापक ह न्छ। कुनै एईटा 

ऄञ्चललाइ सम्पणूत र हसङ्गो रूपमा प्रदशतन गने अञ्चहलक लेखनलाइ एईटा अन्दोलन िा 

दौययकायत (हमसन) मान्न सहकन्छ। 

२.४ आञ्चहलकता र आञ्चहलक ससं्पशय 

अञ्चहलक ईपन्यासको चचातका क्रममा स्थानीय रङ्गयकु्त ऄथिा ययसभन्दा ऄहधक 

अञ्चहलक गणु िहन गरेका ईपन्यासहरू पहन देहखन्छन।् यस हकहसमको चेष्टा िा प्रिहृिलाइ 

अञ्चहलक संस्पशत नाम हदआएको पाआन्छ। अञ्चहलक संस्पशत ऄहन स्थानीय रङ्ग कुनै नयाँ प्रयोग 

होआन हकनभने ईपन्यासमा ऄहधक याथाथ्यत र स्िाभाहिकता ल्याईनको हनहम्त ईपन्यासकारहरूले 

कुनै पहन स्थान िा ऄञ्चल हिशेषको भाषा, रीहतररिाज अहद प्रसङ्गानसुार हचत्रण गरेकै ह न्छन।् 

अञ्चहलक, अञ्चहलक संस्पशत एिम ् स्थानीय रङ्गयकु्त ईपन्यासहरूमा ईद्दशे्य र औहचययगत 

हभन्नता ह न्छ। ऄञ्चल हिशेषको भौगोहलक, सामाहजक ऄहन सांस्कृहतक हिशेषताहरू हचत्रण गनुत 
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 श्रीनायामण अन्ननिोत्री, उऩन्मास तत्त्ि एिभ ्रूऩ विधान, ऩ.ृ १३४ 
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अञ्चहलक ईपन्यासको प्रमखु ईद्दशे्य रहकेाले ईपन्यासकारले ययहाँको भौगोहलक, प्राकृहतक 

हिशेषताकासाथ ययहाँका रैथानेहरूका जीिन स्तर, रीहतररिाज, चाडपित, धमत, लोक मान्यता, 

हिश्वास, संस्कार र ऄन्धहिश्वास अहदको व्यापक एिम ् ईपयकु्त हचत्रण गरेका ह न्छन।् ययसैले 

अञ्चहलक ईपन्यासहरूमा कथा हिहभन्न मोडहरूमा रोहकँद,ै ऄड्हकँद ैऄरसर ह ने ह नाले कथानक 

िीण ह न्छ र पात्रहरू पहन ऄहधकाहधक तथा हिहिध चररत्रयकु्त ह न्छन।् ऄकशोनतर्त  स्थानीय रङ्ग 

भएका एिम ् अञ्चहलक संस्पशतयकु्त ईपन्यासहरूमा पयातिरणलाइ ऄहधक सजीि औ यथाथत 

बनाईन तथा पात्र एिम ्चररत्र हचत्रणमा स्िाभाहिकता ल्याईनका हनहम्त कथाको हिकासक्रमानसुार 

यथास्थान अञ्चहलक पिलाइ समायोजन गररएको ह न्छ। अञ्चहलक संस्पशत भएका 

ईपन्यासहरूमा लेखकको मखु्य ईद्दशे्य अञ्चहलक ईपन्यासको भन्दा हभन्नै रहकेोले ययही ईद्दशे्य 

पहूततका हनहम्त मात्र अफ्ना कृहतहरूमा अञ्चहलक हिहशष्टताहरूको हचत्रण एिम ् िणतन गरेका 

ह न्छन ्भन्ने जिाहर हसंहको मत रहकेो छ। 
६२
   

ईपयुतक्त ऄिधारणाका अधारमा आन्र सनु्दासकृत मङ्गली, हनयहत, जनेुली रेखा, सहारा 

आन्रबहादरु राइकृत अज रहमता छ, लीलबहादरु ित्रीकृत बसाआाँ, ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई, हिनोदप्रसाद 

हधतालको ईज्याल  हुनऄुहघ, ऄसीत राइकृत नयााँ हिहतजक  ख ज, हिक्रमिीर थापाको 

हटस्टादहेख सतलजसम्म, डोरबहादरु हिष्टको स ताला, दौलतहिक्रम हिष्टको हहमाल र मान्छे, 

बहुिसागरको कनावली ब्लजु (सन ्२०१०), नयनराज पाण्डेको ल ू(सन ्२०११) अहद अञ्चहलक 

संस्पशतयकु्त ईपन्यासहरू ह न भन्न सहकन्छ। 

 

२.५ ग्रामीण र सिरी आञ्चहलकता 

अञ्चहलक ईपन्यासको पररचचातमा रामीण एिम ्सहरी िा नगराञ्चलीय ईपन्यास सम्बन्धी 

तकत , हितकत  चलेको छ। ऄङ्रेजी भाषामा हलहखत अञ्चहलक ईपन्यासहरूको सन्दभतलाइ 

ध्यानमा राखेर जे ए कडनले रामीण ऄञ्चललाइ पषृ्ठभहूम बनाएको ईपन्यासलाइ अञ्चहलक 

मान्नपुने मत व्यक्त गरेका छन ्
६३
 भने ऄक्सफ डव कम्पेहनयन (ऄमेररकी) मा हिशेषतः कथकेले सहरे 

पाठक र िण्यत रामीण लोकजीिनमाझ मध्यस्थ बनेर सदुरू भहूम, ऄनौठो परम्परा, चालचलन तथा 
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 जिािय लसॊि, हिॊदी िे आॊचलरि उऩन्मासों िी लशल्ऩविधध, ऩ.ृ ६० 
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 जे ए िडन, अ डडक्सनयी अप् लरटयेयी टम्सा, ऩ.ृ ५६० 
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ऄपररहचत, ऄचहम्भत दृश्यािली प्रस्ततु गररएको ईपन्यासलाइ नै अञ्चहलक मान्नपुने हिचार 

व्यक्त गररएको पाआन्छ।
६४
  

हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासको अलोचनामा कहतपय अलोचकहरूले सहर िा 

नगराञ्चहलक ईपन्यासको ईल्लेख गरेको दहेखन्छ। ईनीहरूका मतानसुार कुनै ऄभेक गाईँबस्ती िा 

रामीण िेत्रका अफ्नै भौगोहलक, प्राकृहतक, सांस्कृहतक, ऐहतहाहसक, सामाहजक, अहथतक 

समस्या र हिशेषता ह न्छन।् ययस्ता हिशेषतायकु्त कृहतलाइ अञ्चहलक भहनन्छ भने कुनै सहर िा 

नगरको पहन कहतपय स्थानीय हिशेषता, चाररहत्रक गणु, संस्कृहत अहद ह न्छन।् यस हकहसमका 

हिशेषता िा समरता ऄङ्कन गररएका ईपन्यासलाइ नगराञ्चहलक ईपन्यास भन्न सहकन्छ। 

नगराञ्चहलक ईपन्यासको पिमा महने्र चतिेुदीले ‘अञ्चहलक ईपन्यासको िण्यतिस्त ु हिशिु 

रूपमा रामीण ह नैपछत भन्ने छैन भन्द ैहिहभन्न दगुतम रामीण िेत्रबाट नयाँ औद्योहगक सहरमा अएर 

बसोिास गने माहनसहरूमाझ ह ने सम्पकत  र हिहनमयको कारण ययहाँ पहन एईटा हिशेष प्रकारको 

सामाहजक, सांस्कृहतक, अहथतक, ऐहतहाहसक हिशेषता हिकहसत भएको ह न्छ। ऄतः यस प्रकारका 

ईपन्यासलाइ नगराञ्चहलक ईपन्यास भन्न सहकने बताएका छन।्
६५
   

सहरी अञ्चहलकताका पिधर ह दँै केिल रामीण ऄञ्चल ऄहन ययहाँको जनजीिन, 

ईनीहरूको संस्कृहतबारे लेहखएको ईपन्यासलाइ मात्र अञ्चहलक मान्न नह ने भन्द ैराजेन्र ऄिस्थी 

र काहन्त िमातले ऄञ्चल एईटा व्यापक सहर र सहरको एईटा टोल पहन ह नसक्छ। ययसथत सानो 

सहरको हिशेषतालाइ प्रकाश पाने साहहयय पहन अञ्चहलकताको सीमाहभत्र अईँछ भन्ने मत 

व्यक्त गरेका छन।्
६६
  अञ्चहलक ईपन्यासमा रामाञ्चल र नगराञ्चल दिैुलाइ कथा भहूम बनाईन 

सहकन्छ। सहरमा बस्ने कुनै हिशेष जाहत (जन्मगत िा व्यिसायगत) का अफ्नै हकहसमका अचार, 

हिचार, बोली, व्यिहार एिम ्अफ्नै हकहसमका समस्याहरू ह नसक्छन ् र ययस्ता हिषयहरूलाइ 

हलएर पहन अञ्चहलक ईपन्यास रचना गनत सहकन्छ भन्ने नगेन्रको मत जिाहर हसंहकै पसु्तकमा 

ईल्लेख भएको पाआन्छ।
६७
   

अञ्चहलक ईपन्यासमा मखु्यत: कुनै जाहत हिशेषको जीिन हचहत्रत, िहणतत ह न्छ र कुनै 

जाहत गाईँ ऄथिा सहर िा नगर मध्ये कुनै एईटा िेत्रको िाहसन्दा ह नसक्छ भन्ने ईषा डोगराको मत 
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 जेम्स डी िाटा, अक्सपोडा िम्ऩेननमन टु अभेरयिन लरटयेचय, ऩ.ृ ७२० 
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 इन्द ुप्रिाश ऩाण्डमे, हिन्दी िे आॊचलरि उऩन्मासों भें जीिनसत्म, ऩ.ृ १७ 
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 जिािय लसॊि, हिॊदी िे आॊचलरि उऩन्मासों िी लशल्ऩविधध, ऩ.ृ ६१ 
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राजकुमारी दाहालको पिूशोनक्त पसु्तकमा ईितृ गररएको छ। हत्रभिुन हसंहले पहन साध,ु सन्यासी, 

सरकारी ऄहर्सका कमतचारी, हसने कलाकार, हिहभन्न पेशागत माहनसहरू अहदका जीिन 

अधाररत अञ्चहलक ईपन्यास रचना गनत सहकन्छ भनेका छन।्  सहर िा नगराञ्चल सम्बन्धी 

माहथ ईल् लहेखत मतका अधारमा राजकुमारी दाहालले धनषुचन्र गोतामेको घामका 

पाआलाहरूलाइ नगराञ्चलीय ईपन्यास मानकेी छन।्  

साहहयय ऄध्ययनको िेत्रमा नगराञ्चलीय ईपन्यासको ऄिधारणा सितमान्य छैन। जिाहर 

हसंहको मतमा अञ्चहलक ईपन्यासको मलू चेतना ‘अञ्चहलकता’मा हनहहत ‘अञ्चहलक 

संस्कृहत’को ऄहनिायतताको महत्त्िलाइ बझु्न नसकेका कारण नै ‘सहरी ऄञ्चल’ र ‘सहरी 

अञ्चहलकता’को कुरा ईठेको हो। ऄञ्चल र अञ्चहलकता शब्दमा हनहहत सम्पणूत भाि-

तत्त्िहरूलाइ बझेुका खण्डमा सहरी ऄञ्चल र सहरी अञ्चहलकता जस्ता शब्दहरूको कुनै ऄथत 

हनस्कँदनै। हकनभने ऄञ्चल शब्दले कुनै टाढा, ऄभेक िेत्र, सहरी सभ्यताबाट ऄछुत, हनजी 

हिहशष्टताले यकु्त सांस्कृहतकता, परम्परा, सामाहजकता अहदलाइ सङ्केत गदतछ। अफ्नो मतलाइ 

बहलयो पानत ईनले अचायत नन्ददलुारे िाजपेयीको ‘ईपन्यासको ऐहतहाहसक हिकासक्रम ऄहन 

अञ्चहलक ईपन्यासको सीहमत एिम ्पाररभाहषक ऄथतलाइ ध्यानमा राखेर हदेात नगरसँग सम्बहन्धत 

ईपन्यासहरूलाइ अञ्चहलक भन्न सहकँदनै। अञ्चहलक केन्रिस्त ु बनेको िैहचत्र्य, स्िच्छन्द 

व्यिहार अहद मानि-प्रकृहत नागर हचत्रणमा कदाहप पाईन सहकन्न भन्ने हिचारको पहन ईल्लेख 

गरेका छन।्
६८
    

हिशिु अञ्चहलक ईपन्यासले नगरको कृहत्रमता ऄहन कोलाहलबाट टाढा कुनै एक 

भखूण्डलाइ प्रस्ततु गदतछ, जनु जीिन प्राय: गङ्गा समान स्िच्छ ऄहन ईन्मखु ह न्छ भन्ने राजकुमारी 

हसंहको मन्तव्य पहन यहाँ सान्दहभतक छ।
६९
  

नागर जीिनमा िैज्ञाहनक अडम्बर, िैहश्वक सभ्यता एिम ्सांस्कृहतक सहम्मश्रण ह न्छ। यस 

हकहसमको जीिन धारा, अचार-व्यिहार, अन्तररकतारहहत सामाहजक सम्बन्ध अहदको हचत्रण 

हनतान्त कृहत्रम प्रतीत ह न्छ। ऄञ्चलिासीहरूका संस्कार, संस्कृहत, अचार-हिचार, मलू्य, मान्यता, 

चाडपित र नाचगान अहदको रस नागर जीिन ऄङ्हकत ईपन्यासमा पाआदँनै। ययस्ता ऄपररहचत, 

ऄभेक रामीण ऄञ्चलहरूमा पहन अधहुनक जीिन, हिज्ञान, सञ्चारका माध्यमहरू, हशिा, 
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 जिािय लसॊि, हिॊदी िे आॊचलरि उऩन्मासों िी लशल्ऩविधध, ऩ.ृ ६२-६३ 
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 याजिुभायी लसॊि, हिन्दी तथा अॊगे्रजी िे आॉचलरि उऩन्मासों िा तुरनात्भि अध्ममन, ऩ.ृ २६ 
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प्रगहत, हिकासका लहरहरूले स्पशत गररसकेका भए तापहन ऄझसम्म ययहाँको सरलता, पारम्पररक 

अस्था र हिश्वास, राम्य जीिन पिहत अहद पणूततः नष्ट भआसकेको छैन। तर सहर एिम ्नगरमा, 

ययहाँका टोल, मोड, पाडा, पल्ली र सरणीहरूमा हिहशष्ट ऐहतहाहसकता, सांस्कृहतकता, सामाहजक 

परम्परा, जीिन प्रथा, रीहतररिाज, धाहमतक संस्कार अहद हिहलन भआसकेको छ। रङ्गहबरङ्गी 

कृहत्रम पररिेशयकु्त िातािरणमा प्राकृहतकताको स्िाद समाप्त भआसकेको छ।  

औद्योहगक नगरको प्रदषूण व्याप्त पयातिरण, कृहत्रम र प्रहतस्पधातयमक जीिनशैली, ऐठन पान े

पररिेश अहदले िाक्क भएका साहहययकारहरू शाहन्त, अनन्द र ताजापनको ऄनभुि गराईन नागर 

जीिनबाट ऄछुत ऄञ्चलको हचत्रण तर्त  ऄरहसत भएपहछ नै अञ्चहलक साहहययको ईद्भि एिम ्

हिकास भएको हो। यथाथतिाद र स्िच्छन्दतािादको संयोजन (फ्यजुन) का रूपमा हिकहसत 

अञ्चहलक लेखनलाइ नगराञ्चहलक लेखन भन्न ु समीचीन देहखँदनै। इश्वर बराल पहन सीहमत 

ऄञ्चल, हिशेषत 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 अहदप्रयोजन 

भएको कृहतलाइ अञ्चहलक ईपन्यास मानेका छन।्
70
  

 

२.६. आञ्चहलकता र स्र्च्छन्दतार्ाद 

२.६.१ स्र्च्छन्दतार्ाद 

स्र्च्छन्दतार्ाद ऄङ्रेजीमा प्रचहलत रोमाहन्िहसज्मको नेपाली रूपान्तर हो। 

स्िच्छन्दतािाद एक समय हिश्वभररकै साहहयय, कला, दशतन अहदमा एईटा धारा रूपमा बगेको 

हथयो। शास् त्रीयतािाद र निशास् त्रीयतािादको हिरोध गद ै दखेापरेको यो साहहहययक हसिान्त 

‘साहहहययक ईदारिाद’को हिशेषणद्रारा पहन हचहनन्छ। ऄङ्रेजी ‘रोमाहन्टहसज्म’ शब्दको 

व्ययुपहिमा फे्रन्च भाषाको ‘रोमान्ज’, ल्याहटनको ‘रोमानस’ र ऄङ्रेजीको ‘रोमान्स’ अहद 

शब्दको पषृ्ठभहूम रहकेो दहेखन्छ।
७१
  

                                                           
 
७०

 ईश्िय फयार, मिाॉदेखि त्मिाॉसम्भ (बूलभिा), ऩ.ृ ग 
७१

 ईश्िय िुभाय शे्रष्ठ, ऩूिीम एिभ ्ऩाश्चात्म साहित्म सभारोचना : प्रभुि भान्मता, िाद य प्रणारी, ऩ.ृ १७२ 



 

५० 

 

मध्यकालीन यगुमा कौतहूल, रहस्य, िीरता र रोमाञ्चले भररपणूत काल्पहनक कथा, प्रेम कथा 

तथा पे्रममयी बोलीलाइ रोमान्स र ययससँग संलग्न पात्र िा व्यहक्तलाइ रोमाहन्टक भन्ने गररन्थ्यो। 

िततमान सन्दभतमा पहन काल्पहनकता, रहस्यायमकता, हचत्रमयता, साहहसकता, िीरता, प्रेम अहद 

गणुले पररपणूत गद्याख्यान, नाटक, काव्य, हसनेमा अहदलाइ रोमाहन्टक भन्ने गररएको पाआन्छ। 

रोमाहन्टक शब्दको प्रामाहणक प्रयोग चाहह ँकाल्पहनक र रोमाञ्चकारी भन्ने ऄहभप्रायमा बेलायतमा 

सन ्१९५४ र फ्रान्समा १६७५ हतरबाट अरम्भ भएको दहेखन्छ।
७२
  

रोमाहन्टकबाट रोमाहन्टहसज्म ऄथिा स्िच्छन्दतािाद तर्त  हिकहसत यस लेखन पररपाटीको 

बीज ‘संस्कृत भाषाका काहलदास र भासमा ऄहन पहचातमा भहजतल र दाँतेमा पहन पाआने कुरा 

अलोचकहरूले बताएका छन।्’
73
 यसबाहके गेटे, सेक्सहपयर, सिातहन्टस ् अहदका 

पिूतस्िच्छन्दतािादीहरूका प्रयोग पहन पे्ररणस्रोत रहकेो माहनन्छ। स्िच्छन्दतािादको मलू जनक िा 

प्रयोगकतात भने फ्रान्सेली राज्य क्राहन्त (१७८९) का प्रणेता रूसोलाइ माहनन्छ। ईनले नै सितप्रथम 

सन ्१७७७ मा यसको प्रयोग गरेपहछ सन ्१७९८ मा फ्रान्सेली ऄकादमीले स्िीकृहत प्रदान गरेको 

माहनन्छ। हयनै महान ् दाशतहनक, हिचारक, क्राहन्तका पथ प्रदशतकको ‘स्ितन्त्रता, समानता, 

भातयृि’मा अधाररत नारालाइ मलू रूपमा ऄहन लेहसङ, हसलर, आमानयुल कान्ट अहद जस्ता 

जमतन ऄहन फे्रन्च दाशतहनकहरूका िैचाररक स्थापना तथा साफ्टस्िरीको ‘प्रहतभाको हसिान्त’, 

लन्जाआनसको ‘ईदािताको हसिान्त’, िडु र िक्सतको हिहशष्ट दाशतहनक मान्यता, हडेतरको 

संरचनायमक आहतहास हसिान्त अहदबाट पहन प्रेरणा र पैचँो हलएर स्िच्छन्दतािादी साहहययको 

ईद ्घोषणा भएको दहेखन्छ।
७४
  शास् त्रीयतािादी साहहहययक लेखन प्रिहृिलाइ ऄस्िीकार गदै सन ्

१८०० मा दोस्रो संस्करणको रूपमा प्रकाहशत िडतस्िथत र कलररजको हलररकल ब्यालेड््स् को 

भहूमकामा िडतस्िथतले काव्य मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत गरेको हसिान्तलाइ नै स्िच्छन्दतािादको 

घोषणापत्र माहनन्छ। 

स्िच्छन्दतािादको ईद्भिको ऄकशोन कारणको रूपमा हिज्ञानको हिकासद्रारा अहिष्कृत, 

हिकहसत यन्त्र-प्रहिहध, औद्योहगक क्राहन्त, बजार व्यिस्था, पुँजीिाद ऄहन यसको हनहमि भएको 

प्रहतस्पधात, यिु एिम ्मानिीय मलू्यको हतरोहण तथा औद्योहगक जगत ् मा हपहसएका हनम्निगत र 

राजनैहतक चक्रमा हपहसएका मध्यमिगतको समस्या, िगत सङ्घषत, शोषण, नागर जीिनको अडम्बर 

                                                           
७२

 ऩायसभखण बण्डायी, भाधिप्रसाद ऩौडरे, साहित्मशास्त्र य नेऩारी सभारोचना, ऩ.ृ २१६ 
७३

 याजेन्र सुिेदी, नेऩारी उऩन्मास ऩयम्ऩया य प्रिनृ्त्त, ऩ.ृ ८१ 
७४

 ईश्िय िुभाय शे्रष्ठ, ऩूिीम एिभ ्ऩाश्चात्म साहित्म सभारोचना : प्रभुि भान्मता, िाद य प्रणारी, ऩ.ृ १७२ 



 

५१ 

 

ऄहन हिकृहत अहदबाट ईयपन्न प्रदषूणबाट बाँच्ने प्रयास माहनन्छ। ययसैले स्िच्छन्दतािादलाइ 

यथाथत र रचनायमकताबाट पलायनमखुी लेखन पिहत पहन भहनएको छ। सन ्१७९८ दहेख १८३२ 

सम्म ऄययन्त सर्लताका साथ रै्हलन र र्स्टाईन पाएको स्िच्छन्दतािादी साहहहययक धारामा 

िडतस्िथत, कलररज, हकट्स, सर िाल्टर स्कट, लडत िायरन, पी.बी शेली अहद ईच्च प्रहतभाशाली 

साहहययकारहरूको देन रहकेो छ।
७५

 

स्िच्छन्दतािादका मलूभतू मान्यता, प्रिहृि तथा हिशेषताबारे जानकारी हलन 

स्िच्छन्दतािादी लेखक र  ईनीहरूका कथन लगायत अलोचकहरूका मतको ऄध्ययन गनुत 

अिश्यक छ। जजत लकुासले स्िच्छन्दतािादको सितमान्य पररभाषाको संख्या ११३९३ भएको 

चचात गरेका छन।्’
७६
  ऄतः स्िच्छन्दतािादको सितमान्य पररभाषा हकटान गनत नसहकए तापहन 

इश्वरकुमार शे्रष्ठद्रारा ईिृत हिहभन्न हिद्रानहरूका सारगहभतत पररभाषाहरूका अधारमा 

स्िच्छन्दतािादका मान्यता, ईद्दशे्य र ऄिधारणाहरूबारे ऄिगत ह न सहकन्छ : 

 स्िच्छन्दतािाद भनेको साहहहययक ईदारिाद हो।  (हभक्टर ह्यगुो) 

 दरूी प्रहतको सम्मोहन नै स्िच्छन्दतािाद हो।    (िाल्टर रेले) 

 स्िच्छन्दतािाद भनेको बाह्य ऄनभुहूतबाट पलायन र अन्तररक ऄनभुहूततर्त  केहन्रत 

रहन ुहो।      (एबरक्रम्बी) 

 परम्परामकु्त स्िच्छन्द, स्ित:स्रू्तत ऄहभव्यहक्तका साथ ऄहभजात यगुीन स्थल, दृश्य िा 

संस्कृहतका साटो मध्ययगुीन स्थल, दृश्य िा संस्कृहतको हचत्रण; राष्रको ऄतीतकाल, 

बाह्य पररिेश, स्थानीय रङ्ग सामान्य अहदका साटो हिहशष्ट हचत्रण, प्रकृहतको 

तायकाहलक ऄनभुहूतका रूपमा ऄङ्कन, राहत्र, मयृय,ु हिध्िंश, हचहान, पैशाहचकता, 

ऄिचेतन मन अहदको प्रस्तहुत नै स्िच्छन्दतािादका पररचायक ह न।् व्यहक्तिाद यसको 

मलू प्रिहृि हो। नायक हक त ऄह्  म रस्त, द:ुख तथा हनराशािादी हक त प्रचहलत 

धारणा, मान्यताको घोर हिरोधी ह न्छ।    (जोसेर् टी हसप्ल)े 

 शास् त्रीय बन्धनमा जेहलएका साहहहययक हसिान्तलाइ ययागी जीिन र जगत ्का स्ितन्त्र 

हचन्तन, प्रकृहत अहदका रोमाहन्टक भाि व्यक् त गरेर साहहययसजृन गने एक प्रिहृि िा 
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हसिान्त; जमतनी, फ्रान्स, हिटेन दशेहरूमा ऄठारौ ँ शताब्दीमा प्रारम्भ भएको एक 

साहहहययक मान्यता; रोमान्सिाद।     (नेपाली बहृत ्शब्दकोश, प.ृ १३१६) 

 प्राचीन हशष्ट तथा क्लाहसकल पररपाटीको हिरोधमा खडा ह ने हिचारधारालाइ 

स्िच्छन्दतािाद भहनन्छ र गहहरो एिम ्अध्याहयमक स्तरको प्रकृहत पे्रम, व्यापक एिम ्

ईदार मानितािादमा हिश्वास, मकु्त िा स्िच्छन्द काव्य (साहहयय) ऄहभव्यहक्त प्रणाली 

अहद यसका हिशेषता ह न ् र जसको हिषय िस्त ु तकत  र बहुिको साटो भािना िा 

भािकुतामा तथा िस्तपुरकताको साटो अयमपरकतामा; हििेक हनयहन्त्रतताको साटो 

हाहदतकतामा, सचेत अयोजनाको साटो सहजतामा; यथाथतको साटो कल्पनामा ऄहन 

चेतन मनको साटो ऄिचेतन मनमा अधाररत ह न्छ।   (हहन्दी साहहययकोश)  

         

साितभौम समहृि; राहष्रय एिम ् हिश्वजनीन तायपयत; यहुक्तयकु्त, स्िस्थ, पररमाहजतत, प्रौढ 

अदशतिान र शाश्वत सययको ऄन्िेषणमा जोड हदने शास् त्रीयतािादको हिरोधमा ऄहघ सरेको लेखन 

नै स्िच्छन्दतािाद हो भन्न सहकन्छ। स्िच्छन्द, सहज, ऄकृहत्रम, िैयहक्तक ऄनभुहूत र 

ऄहभव्यहक्तलाइ अधार बनाएर यथाथतको साटो कल्पना शहक्तको मलू मन्त्र हलइ प्रकृहतको सनु्दरता 

र शरणमा पनुत  स्िच्छन्दतािाद हो। भौहतक जीिन जगत ् दहेख टाढा रहरे प्रकृहतमा रमाईन,ु प्रकृहतमा 

ज्ञान र जीिनको सारतत्त्ि भेट्टाईन ु ऄहन प्रकृहत र मानि जीिनमा तादायम्यता अरोहपत गनुत 

स्िच्छन्दतािादको हिशेषता हो। ऄसंस्कृत रामीण जीिन, समाज, संस्कृहत, लोकगाथा, लोक 

साहहयय, लोकबोली, ऄतीत गौरिप्रहत पे्रम प्रदशतन गनुत ऄहन ऄराजकता हिरुि न्याय, हिचारको 

हनहम्त समाजलाइ हिप्लि िा हिरोह गनत ईक्साईन ुस्िच्छन्दतािादको ध्येय हो। 

२.६.२ आञ्चहलकता 

स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिसँगै पहचातमी जगत ् बाटै अञ्चहलक लेखन िा अहञ्लकतािादको 

पहन प्रिततन र हिकास भएको दहेखन्छ। सन ्१८०० मा ऄङ्रेजी लेहखका मेररया एजिथतको क्यासल 

रेक् रेन्ट नामक बह प्रहसि ईपन्यास प्रकाहशत भएपहछ अञ्चहलकताले अफ्नो प्रभाि हिस्तार गरेको 

माहनन्छ। ईनकै पथानसुरण गरेर स्िच्छन्दतािादी सर िाल्टर स्कटले सन ्१८१४ मा वेववली नामक 

ईपन्यास धारािाहहक रूपमा लेखी प्रकाशनमा ल्याए।
७७
  यसक्रममा िन्टी हददी बहहनी (सालातट र 

एहमहल  िन्टी), एन्थोनी रोलप, थोमस ् हाडी, जजत आहलयट, अनातल्ड बेनेट, अहदले महत्त्िपणूत 

योगदान पऱु् याए। ऄमेररकामा ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको ऄन्त र बीसौ ँ शताब्दीको प्रारहम्भक 

                                                           
७७

 याजिुभायी दािार,  नेऩारी आञ्चलरि उऩन्मास, ऩ.ृ ४० 
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समयािहधमा हबट हाटत, ह्याररयट िीयर स्टो, सराह ओनत हजिेट, जजत िाहशङ्गटन केबल, 

आगल्सटन, माकत  ट्िेन, ऄनेस्ट हहेमङ्ग्िे, हिला क्याथर, हिहलयम र्क्नर अहदले पहन अञ्चहलक 

लेखनलाइ ऄहघ बढाएका दहेखन्छन।् ऄमेररकी दइु महादशेमा अञ्चहलकतािादको अन्दोलन नै 

चलेको बताआन्छ। ल्याहटन ऄमेररकी साहहययमा पहन यसलाइ हक्रओहलस्म  भहनएको कुरा 

अञ्चहलकताको पररचयाङ्कन गने क्रममा ईल्लेख गररसहकएको छ। 

पहचातमी जगत ् मा यसरी स्िच्छन्दतािादसँगसँगै थाहलएको अञ्चहलकतालाइ हफ्म्यानले 

‘स्िच्छन्दतािादी अन्दोलनको एईटा ऄहभव्यहक्त’ भनेका छन।्
७८
 ऄकशोन तर्त  यसलाइ 

यथाथतिादको भङ्गालो र समाजिादी यथाथतिादको अरहयकु्त पहन माहनएको दहेखन्छ। ऄतएि 

स्िच्छन्दतािाद, यथाथतिाद र माक्सतिादको फ्यजुन जस्तो दहेखएको अञ्चहलकतािाद िा 

अञ्चहलक लेखनले साधारण सहर, नगरदेहख सदुरू रामीण ऄञ्चलको समरतालाइ ऄङ्कन 

गदतछ। 

ऄञ्चल र अञ्चहलकताबारे हिहभन्न लेखक, अलोचक र साहहययकोश ऄनसुार 

‘ऄञ्चल’ भनेको कुनै मलुकु िा प्रदशेको एक भाग; भभूाग; िेत्र िा प्रदशे हो जसको अफ्नै छुटै्ट 

भौगोहलक, सांस्कृहतक, अहथतक, सामाहजक, राजनीहतक अहद हिशेषताहरू ह न्छन।् स्थानीय 

भौगोहलक ऄिहस्थहत तथा प्राकृहतक हिशेषताले गदात एईटा ऄञ्चल अफ्ना हछमेकका ऄकशोन 

ऄञ्चलभन्दा पहन बेग्लै छुरट्टन्छ। हिहशष्ट प्राकृहतक पयातिरण, जलिाय,ु हनिासी, लोकजीिनका 

परम्परागत प्रणाली, लोक संस्कृहत, सामाहजक अचार-हिचार, रीहतनीहत, व्यहष्टका बानी बेहोरा, 

समहष्टका बिमलू अयमहिश्वास, स्थानीय िाहग्िहधले गद ै जनुसकैु ऄञ्चल होस,् ययो स्ियम ् मा 

एईटा भखूण्डको हिहशष्ट एकांश भआहदन्छ।
७९
 ऄतएि अञ्चहलकता कुनै एईटा ऄञ्चलको 

भौगोहलक-प्राकृहतक, सामाहजक पररिेश, ययहाँका िाहसन्दाका अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था, 

लोक संस्कृहत, परम्परा, मान्यता, हिश्वास, ऄनौठा दृश्यहरू, भाषा अहदका हनजस्िता एिम ्

हिहशष्टतालाइ आमान्दार एिम ्कतै ऄनरुागायमक कतै हनस्पहृ, हनरपेि, तटस्थ शैलीमा लेख्ने कला 

हो। ऄञ्चललाइ नहजकबाट ऄनभुतू गरेका लेखकहरूले सदुरू, ऄभेक, दगुतम जङ्गल, पहाड, नदी, 

जङ्घार, हिस्ततृ समतल, नदी हकनार, नदी केहन्रत र्ाँट, बलौटे ऄञ्चलमा बाढ, पहहरो, यातायात 

ऄसहुिधासँग सङ्घषतरत,् पीडाप्रद जीिन व्यतीत गने हनम्निगीय माहनसहरूका जीिनधाराप्रहत 

सहानभुहूत प्रकट गरी ययसलाइ पररिततन गनुतपने अरह राख्दछन।् ऄत: हनम्निगीय जीिनमा 

                                                           
७८

 इन्द ुप्रिाश ऩाण्डमे, हिन्दी िे आॊचलरि उऩन्मासों भें जीिन सत्म, ऩ.ृ२ 
७९

 ईश्िय फयार, मिाॉदेखि त्मिाॉसम्भ (बूलभिा), ऩ.ृ ि 
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पररिततनको कामना गनुत भनेको नै स्ित:स्रू्तत प्रगहतिादी हचन्तन ह न अईँछ। नेपाली, हहन्दी र 

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको ऄध्ययनले पहन यसकुरालाइ सङ्केत गरेको दहेखन्छ।  

२.६.३ आञ्चहलकता र स्र्च्छन्दतार्ादमाझ समानता  

 अञ्चहलकता र स्िच्छन्दतािाद दिैुको भािभहूम, हिषयिस्त ु सहर, नागरी जीिन र 

सभ्यतादहेख टाढा भौगोहलक, प्राकृहतक ऄञ्चल र ययहाँको प्राकृहतक तथा मानिीय 

पयातिरणमा केहन्रत रहकेो पाआन्छ। 

 भौगौहलक प्राकृहतक ऄञ्चल र ययहाँका हनिासीको जीिनमा रहस्य, रोमाञ्च र 

रोमाहन्टकता दखे्ने र दखेाईने गदतछ। 

 िैज्ञाहनकता, याहन्त्रकता, अधहुनकता, नागरी सभ्यता, अडम्बर, ऄह्म अहदलाइ 

ऄस्िीकार गरी यसबाट ऄछुत, चोखो रहकेा दगुतम भौगोहलकतामा बाँचेका ऄञ्चलको 

प्रकृहत, ययहाँका हनिासीहरूको रामीणता, ऄसंस्कृत माहनएका जीिनधारा, रीहतररिाज, 

नीहत अहदका संिेहदत हचत्रण गनुत यी दिैु साहहययक अन्दोलनको ईद्दशे्य देहखन्छ। 

 रामीण, अहदम संस्कृहतको ईद ् घाटन मोह। 

 लोक भाषा, लोकगाथाको समायोजन, ऄङ्कन। 

 दिैु िादमा ऄसमानता र ऄन्यायप्रहत हिरोहको अरह। 

 मानितािादी दृहष्टकोण अहद।  

 २.६.४ आञ्चहलकता र स्र्च्छन्दतार्ादमा असमानता 

 अञ्चहलकता यथाथत अधाररत लेखन पिहत हो र यसमा यथाथतिादी दृहष्ट  प्रबल ह न्छ। 

 अञ्चहलक लेखनको हिषयिस्त ु एईटै ऄञ्चल हिशेषमा केहन्रत रहन्छ। अञ्चहलक 

कृहतमा भौगोहलक-प्राकृहतक ऄञ्चल नै मलू नायक िा कारकको रूपमा ऄङ्हकत ह ने 

भएकोले मानिीय नायक पात्रको ईपहस्थहत प्राय: शनू्य ह न्छ। 

 अञ्चहलक लेखनमा बह पात्रतायकु्त चररत्राङ्कन पाआन्छ।  

   अञ्चहलकतामा पयातिरणको प्राधान्यता रहन्छ।  

 ऄञ्चलको पयातिरणले मानि जीिनमा ईयपन्न गरेको समस्याहरूलाइ सकू्ष्म ढङ्गमा 

ऄङ्हकत गररएको ह नाले अञ्चहलक साहहययका पात्रमा भौगोहलक, प्राकृहतक 

पयातिरणको सकू्ष्म एिम ्गम्भीर प्रभाि पररलहित ह न्छ। 
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 शोषण, ऄन्याय, ऄययचारमा हपहसएका हनम्निगत (सबाल्टतन) का जीिनप्रहत सहानभुहूत 

पाआन्छ। 

 रामीण ऄञ्चलमा व्याप्त ऄहशिा, ऄन्धहिश्वास, कुसंस्कार ऄनैहतक पे्रम अहदलाइ पहन 

हिशेष महत्त्िका साथ ऄङ्कन गररन्छ। 

 स्िच्छन्दतािादमा हनहदतष्ट ऄञ्चल हिशेषको गहन ऄङ्कन गररँदैन। स्िच्छन्दतािाद 

कल्पना र भािनाको प्राचयुतयकु्त लेखन हो। यथाथतबाट पलायन नै स्िच्छन्दतािादको 

हिशेषता हो। 

 स्िच्छन्दतािादमा हिषयिस्त ुएक भन्दा बढ्ता ऄञ्चलहतर हिचरण गनतसक्छ। भािकुता, 

हनराशा, ऄधीरताजन्य गणुका नायकसँगै कथानक िा िस्त ुपहन हिहभन्न ठाईँमा हिचरण 

गनत पगु्छ।  

 स्िच्छन्दतािादमा नायकको ईपहस्थहत अिश्यक दहेखन्छ। नायकको जीिनको 

रोमाहन्टकतालाइ ऄङ्कन गरेर पाठकमा ऄहभरुहच िहृि गने प्रयास गररएको देहखन्छ। 

 स्िच्छन्दतािादी ईपन्यासमा अञ्चहलकताको ऄपेिा कम पात्र तथा चररत्राङ्कन पाआन्छ। 

 स्िच्छन्दतािादमा कथानकको रङ्ग रोगनको हनहम्त स्थानीय रङ्गको रूपमा मात्र पयातिरण 

प्रयोग गररएको ह न्छ। 

 स्िच्छन्दतािादमा प्रकृहतको सनु्दर, रम्य, हिरोही रूपको हचत्रणद्रारा ऄहन प्रकृहतमा 

हदव्यता, इश्वरीयता, प्रकृहत र मानि जीिनमा तादायम्यता दखेाएर जीिनबारे दाशतहनक 

भािाहभव्यहक्त गने प्रयास गररएका पाआन्छ। 

 िैयहक्तकतालाइ प्रमखुता हदआने स्िच्छन्दतािादमा परम्पराप्रहत हिरोह, हिरोहधता भए 

तापहन अमलू सामाहजक क्राहन्तको दृढ स्िर पाआदँनै। 

हनष्कर्य : अञ्चहलकता एिम ्स्िच्छन्दतािाद साहहययमा एकैसाथ अरम्भ भएर हिकहसत 

भएको ह नाले दिैुमा एकऄकातको प्रभाि दहेखन ु स्िाभाहिक ठहछत। पररष्कारिाद र 

निपररष्कारिादको बन्धनबाट ईहम्कएर साहहययमा नयाँ पररहचहत र हिहतज हनमातण गनत सिम  यी 

दिैु साहहहययकिादमा यथाथतिाद नै मलू हिभाजक रेखाका रूप देहखन्छ। भािकुता, कल्पना र 

िैयहक्तकताका कारण स्िच्छन्दतािादलाइ ऄस्िीकार गरी यथाथतको ऄभ्यदुय नै यसको ईद्दशे्य 

रहकेो बहुझन्छ। यथाथतिादको ऄभ्यदुयसँगै स्िच्छन्दतािादी धारा क्रमश: दबुतल भएर गए तापहन 

यथाथतिादी ऄन्तगुतणका कारण अञ्चहलकताको हिकास ऄिणु्ण रहकेो दहेखन्छ।   
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२.७ आञ्चहलकता र यथाथयर्ाद 

नेपाली, हहन्दी, बङ्गला भाषामा प्रचहलत यथाथयर्ाद शब्द ऄङ्रेजी ररयहलज्म शब्दको 

नेपाली रूपान्तरण हो। ऄङ्रेजी ररयहलज्म शब्दको व्ययुपहि ल्याहटन भाषाको रेस धातबुाट 

भएको माहनन्छ, जसको ऄथत िस्त ु (हथङ्ग्स) भन्ने बहुझन्छ। यसरी ररयहलज्मको शाहब्दक ऄथत 

हथङ्हगज्म पहन ह न्छ। ऄथातत ्िस्त ुजस्तो छ ययसको ययस्तै िणतन एिम ्व्याख्या गनुत नै यथाथतिाद 

हो। ऄझ ऄकशोन हकहसमले भन्न ुहो भने हाम्रा अँखा ऄहघ िस्त ुिा भौहतक जगत ्छ। समाज, राष्र र 

परराष्रहरू छन।् हिश्विह्माण्ड छ। प्रकृहत, ऊतगुत पररिततन, जाडो, गमी, खडेरी, ऄहनकाल, 

सहकालबाट प्रभाहित मानि जीिन छ। समाजमा धनी, गररब, सखुी, द:ुखी, हनम्न, ईच्च, माहलक, 

नोकर, श्रहमक, धमत, जातपात, िणतका नाममा ऄलग पाररएका माहनसहरू छन।् महामारी, रोग, यिु, 

जन्म ऄहन मयृय ु पहन छन।् यी हिहभन्न कुराहरूलाइ दखेेर, भोगेर, यही हो, यस्तै ह नपुछत, यस्तै 

ह नपुथ्यशोन, यो भएन, यस्तो नह न ुपथ्यशोन भनेर हामीले बोध गरेका कुरा नै यथाथत ह न।् साहहययमा हयनै 

कुराहरूलाइ यथातथ्य एिम ्कलायमक सौन्दयतका साथ ऄहभव्यहक्त गने प्रिहृिलाइ यथाथतिाद भन्ने 

गररएको पाआन्छ।
८०

 

यथाथतिादबारे हिहभन्न लेखक, अलोचकहरूका मत र पररभाषा ईल्लेख गनुत यहाँ समीचीन 

दहेखन्छ।  

 ‚यथाथतिादका अलोचक जजत लकुास लेख्छन-्‘यथाथतिाद भनेको जीिनको यथाित ्िा 

आमान्दारीपणूत हचत्रण हो।’ 
८१

 

 फ्रान्सेली ईपन्यासकार फ्लोिेर लेख्छन-्‘जीिन जगय प्रहतको िस्तिुादी दृहष्टकोण एिम ्

जीिनका सामान्य पिहरूको अहधकाररक ईद ्घाटन नै यथाथतिाद हो।’
82

 

 समीिक एहमल र्ागे ऄनसुार ‘यथाथतिादको तायपयत जीिन जगत ् लाइ यथातथ्य एिम ्

हनष्पि भािले हनेुत र ययस्तै हकहसमले हतनको हचत्रण गनुत हो।’
83
  

 हडक्सनरी ऄव ् वल्डव हलटरेरी टम्सवका सम्पादक जोसेर् टी हसप्लेको पररभाषा ऄनसुार 

‘यथाथत जीिन र खसोखास तथ्यलाइ हठकहठक तररकाले कटु, नराम्रा र िेदनादायी 

कुराहरूलाइ समेत अदशीकरण नगरी यथातथ्य ऄङ्कन गनुत नै यथाथतिाद हो।’
84
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 हहन्दी साहहययका अलोचक नगेन्रका ऄनसुार ‘यथाथतिाद भनेको अदशतिाद तथा 

स्िच्छन्दतािादभन्दा हभन्न प्रिहृि भएको ययस्तो साहहयय हसिान्त हो, जसले जीिनको 

यथाित हचत्रणमाहथ जोड हदन्छ। ययसैले जीिन जगत ् प्रहत यस िादको दृहष्टकोण हनष्पि र 

ऄनासक्त हकहसमको ह न्छ।’
85

 

 नेपाली बहृत ्शब्दक श ऄनसुार (१) यथाथतिाद ‘िस्तजुगत ्को ऄहस्तयिलाइ नै सिेसिात 

स्िीकार गने एक दाशतहनक मत; िस्तसुययमा हिश् िास राख् ने एक ऄनीश् िरिादी हसिान्त। 

(२) जीिन र जगत ्को िस्तपुि जस्तो छ ययस्तै रूपमा प्रस्ततु गने एक साहहहययक 

मान्यता; जीिन र जगत ्का बीचका सम्बन्धले मान्छेका जीिनमा देखा पने र 

िास्तहिकतालाइ जस्ताको तस्तै प्रस्ततु गने साहहहययक मलू्य।’
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सामान्यत: िस्तपुरकता िा िस्तुिाद भन्न ु नै यथाथतिाद हो। हाम्रा आहन्रयहरूबाट प्राप्त 

िस्तजुगत ्को ज्ञान ऄहन साहहयय एिम ् कलामा ययसको दरुुस्त िा यथातथ्यायमक, आमान्दार 

ऄङ्कनलाइ नै यथाथतिाद भन्न सहकन्छ। यथाथतिादको प्रिततन स्िच्छन्दतािाद र अदशतिादको 

हिरोध स्िरूप भएको माहनन्छ। जीिन जगत ् को यथाथतको ऄङ्कन गने परम्परा पिूत एिम ्पहचातम दिैु 

साहहहययक जगत ् मा अहदकालदहेख नै भआअएको छ। साहहयय भन्न ुनै समाजको दपतण र दने दिैु 

भएकाले यसमा जीिन जगत ् को ऄनभुिलाइ ऄहभव्यहक्त हदन यथाथतको अधार हलन ुअिश्यक 

ह न्छ। कोराकल्पना र भािकुता भररएको रचनालाइ साहहयय माहनँदैन। रामायण, मिाभारत, 

अहभज्ञान शाकुन्तलम,् इहलयड्, ओहड्सी अहद कृहतहरूमा यथाथतता स्ित: पररलहित ह दँछ। 

तथाहप सचेत, सोद्दशे्य लेखनी र अन्दोलनको रूपमा भने यथाथतिादको सतू्रपात सन ्१८३० देहख 

जमतन कहि हाआनररख हाआनेको कहिताबाट भएको ऄहन सन ् १८५७ मा फ्रान्सेली ईपन्यासकार 

फ्लेिेरको म्याडम ब बारीबाट यसको सर्ल प्रयोग भएको माहनन्छ। यसैले फ्लोिेरलाइ 

यथाथतिादको प्रहतष्ठापक भहनन्छ।
८७

 

यथाथतिादको जन्म तायकाहलक रूपमा स्िच्छन्दतािाद र अदशतिादको हिरोधमा भएको 

माहनए पहन यसको मलू पे्ररणास्रोत फ्रान्सेली दाशतहनक ऄगस्टस कोम्तेको ‘भाििाद’लाइ माहनएको 

छ।
८८
 यसबाहके प्लेटोको ‘प्रययय नै यथाथत ह न’् भन्ने दृहष्टकोण, ऄरस्तकुो ‘ऄनकुरण हसिान्त’, 
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हहपोलाआट टेनको ‘जाहत, दशे र काल’को धारणा, डाहितनको ‘हिकासिाद’, माक्सतको ‘द्रन्द्रायमक 

भौहतकिाद’, ‘पानातहसयन सम्प्रदाय’, भाहषक दशतनबारेको अधहुनक खोज, मायाकोब्सीको 

‘भहिष्यिाद’, सन्त साआमन प्रोधो ँजस्ता समाज सधुारकहरूका हिचार, हचत्रकार गसु्ताि करिेटको 

हचत्रकाररता, साहहहययक एहमहल जोला एिम ् रूसी लेखक र अलोचकहरूका भहूमकाको पहन 

योगदान रहकेो माहनएको छ।
८९
  

यथाथतिाद सम्बन्धी हिहभन्न ऄन्िेषक एिम ् अलोचकहरूका रचनाका ऄध्ययनले 

साहहययमा यथाथतिादको प्रिततन अञ्चहलकतािादभन्दा पहछ भएको स्पष्ट ह न्छ। अञ्चहलक 

लेखन िा अञ्चहलकतािाद स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिसँगै जहन्मएर हिकहसत भएको दहेखन्छ। सन ्

१८०० मा ऄङ्रेजी लेहखका मेररया एजिथतको क्यासल रेकरेन्ट नामक ईपन्यास प्रकाहशत 

भएपहछ अञ्चहलकताले अफ्नो प्रभाि हिस्तार गरेको माहनन्छ।  

पररष्कारिाद, निपररष्कारिादको अदशत, नैहतकता, ईपदशेायमकता, बौहिक प्रौढता; भाि, 

हिचार एिम ् हशल्प संयम, सन्तलुन, शहुिकरण, एकरूपता, पररमाजतन तथा साितभौहमकता 

अहदका चरमताबाट हिरहक्तएका साहहययकारहरूले यथाथत िा िस्तजुगत ् को सययतालाइ ईच्च 

नैहतक तथा अदशतको अरहहबना तररकाले हचत्रोपम (र्ोटोजहनक) सौन्दयतका समान प्रस्ततु गने 

प्रयास र परम्परालाइ ऄहघ बढाईन थालेपहछ अञ्चहलक लेखन िा अञ्चहलकतािादको थालनी 

र हिकास भएको हो। पररष्कारिादी, निपररष्कारिादी मान्यता, हसिान्त र हसजतनाबाट हिरक्त भएर 

हिकहसत स्िच्छन्दतािाद पहन अञ्चहलक लेखनसँगसँगै जहन्मएको र ह केको दहेखन्छ। यस 

पषृ्ठभहूमलाइ केलाएर हरेेका खण्डमा यथाथतिाद अञ्चहलकताभन्दा कान्छो देहखन्छ ऄहन यसलाइ 

यथाथतिादको भङ्गालो भन्न ुयहुक्तयकु्त देहखँदनै। सन ्१८०० बाट हिकहसत अञ्चहलकता र सन ्

१८३० दहेख हिकहसत यथाथतिादमा कुन जेठो ऄहन कुन कान्छो भन्ने स्पष्ट छ।  

अञ्चहलकतािादमा स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिको समीकरण यथेष्ट पाआन्छ। ऄकातहतर 

स्िच्छन्दतािादको हिरोध स्िरूप जहन्मएको यथाथतिाद अञ्चहलकताले झै ँ िस्तजुगत ् ऄथातत् 

भौहतक जगत ् लाइ दरुुस्त रूपमा ईतानत िा पनुरुयपादन गनतमा तयपर रहन्छ। यसकारण दिैुमा एक 

ऄकातको प्रभाि स्पष्ट लहित ह न्छ। िस्ततुः अञ्चहलकतालाइ यथाथतिादबाट ऄलग पाने िा 

हिहशष्ट पहहचान हदने तत्त्ि नै स्िच्छन्दतािादी प्रिहृि िा प्रभाि हो। ऄत: यहाँ यथाथतिाद र 

अञ्चहलकतािाद माझको समानता र ऄसमानतालाइ हनम्नहलहखत बुँदाहरूमा हचनाईन सहकन्छ : 
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समानता 

 दिैु साहहहययक लेखन िा िादले सामाहजक िस्तुगततालाइ अदशत बनाएका छन।् 

 अदशतिाद, पररष्कारिाद अहद मान्यतालाइ ईपेहित गरी जीिन-जगय को यथातथ्य 

हचत्रण गन ेदिैु लेखनीको ध्येय दहेखन्छ। 

 ईपदशेहिहीन सरल, सहज, सबुोध र नैसहगतक ऄहभव्यहक्तमा जोड हददँ ै जनजीिनको 

सामहयक घटना, पररहस्थहत, पयातिरण, रीहतररिाज, लोकलिज अहदलाइ ऄङ्कन गरी 

कलायमक सौन्दयत हसजतना गनतमा हिश्वास राख्दछ। 

 मलू कथ्य िा िस्तसँुग सरोकार नराख्ने ऄययन्त गौण िस्त,ु पात्र, घटना, दृश्य, संस्कृहत 

अहदको पहन ऄङ्कन पाआन्छ। 

 हचट्ठी, दहैनकी, स्माररका अहदको यथास्थान समािेश गरी तथ्य िा यथाथतको 

पररपोषणमा हिशेष जोड हदआन्छ। 

 पयातिरण, रीहतररिाज, ऄन्धहिश्वास, संस्कृहतको ईद ् घाटन गररन्छ। 

 लोक भाषा, लोकगाथाको समायोजनमा अरही रहकेो पाआन्छ। 

 मानितािादी दृहष्टकोण रहकेो पाआन्छ। 

असमानता 

 अञ्चहलक कृहतमा स्िच्छन्दतािादी प्रिहृि समीकरण भएको पाआन्छ। 

 यथाथतलाइ प्रस्ततु गरे तापहन स्िच्छन्दतािादी भािकुता, रहस्यायमकता, प्रकृहतपे्रम, 

राम्य शैली, ऄतीतप्रेम र ऄतीतगौरिलाइ पहन अञ्चहलकताले सअरह प्रस्तुत गदतछ। 

 अञ्चहलक लेखनमा सहर िा नागर जीिनदहेख टाढा रहकेो रामीण भौगोहलक र 

प्राकृहतक ऄञ्चल ऄहन ययहाँका हनिासीको जीिनलाइ हिषयिस्त ुबनाआन्छ। 

 अञ्चहलक कृहतमा पयातिरणको हचत्रणले प्रमखुता पाएको ह न्छ तथा मानिीय चररत्रमा 

सम्बहन्धत ऄञ्चलको भौगोहलक-प्राकृहतक पररिेशको व्यापक प्रभाि लहित ह न्छ। 

अञ्चहलक कृहत बह पात्रीय ह न्छन ्र नायक-नाहयका ऄहनिायत ह दँनै। ऄतः भौगोहलक 

ऄञ्चल नै नायक जस्तो भएर दखेा पदतछ।  

 रामीण ऄञ्चलमा व्याप्त ऄहशिा, ऄन्धहिश्वास, कुसंस्कार ऄनैहतक पे्रम ऄहन 

सांस्कृहतक हिशेषता अहदलाइ पहन हिशेष महत्त्िका साथ ऄङ्कन गररन ुअञ्चहलक 

लेखनको अिश्यकता रहकेो बहुझन्छ। 
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 शोषण, ऄन्याय, ऄययचारमा हपहसएका हनम्निगत (सबाल्टतन) का जीिनप्रहत सहानभुहूत 

तथा प्रकारान्तरमा माक्सीय सामाहजक क्राहन्तको सपु्त अरह पहन प्रकट गररएको 

पाआन्छ। 

 अञ्चहलकता र  प्रकृतिादी प्रिहृिको पहन नहजकको साआनो रहकेो बहुझन्छ। 

 यथाथतिाद स्िच्छन्दतािादको हिरोधी प्रिहृि हो। 

 यसमा भािकुता, रहस्यायमकता, कल्पना र गौरिको कुनै स्थान छैन।  

 यथाथतिादमा सहर, नगर, गाईँ कुनै पहन ठाईँ ऄहन ययहाँका हनिासीको जीिनलाइ 

हिषयिस्तकुा रूपमा रहण गनत सहकन्छ। 

 यथाथतिादमा पयातिरण शोभाकारक तत्त्िका रूपमा ऄङ्हकत ह नाले यो पात्रको 

जीिनगत यथाथतलाइ सययाहपत गनत अिश्यकताका रूपमा ऄथिा स्थानीय रङ्गका 

रूपमा प्रयोग गररएको ह न्छ। 

 यथाथतिादी लेखनमा बह पात्रता ह दँाह दँ ैपहन नायकहिहीनता भने ह दँनै। 

 सबाल्टतनप्रहत शोषण, ऄन्याय, ऄययचार हनमूतलनका हनहम्त क्राहन्तको अह्ऱान गनत 

यथाथतिाद अरही नदहेखएकोले यसैको एईटा हाँगोको रूपमा समाजिादी यथाथतिाद 

िा प्रगहतिादको ईद्भि एिम ्हिकास भएको हो र यसमा माक्सतिादी मान्यता एिम ्दृहष्ट 

रहकेो ह न्छ।    

 हनष्कर्य : अञ्चहलक कृहतमा सामाहजक यथाथतिादी प्रिहृि प्रचरु पररलहित भए तापहन 

कुनै दशेांश िा भभूागको भौगोहलक एिम ् प्राकृहतक हस्थहतलाइ हिशेष महत्त्ि हदआएकोले यो 

स्िच्छन्दतािादको नहजक रहकेो पहन दखेापछत। ऄञ्चलको िनसम्पद,् खोलानाला, झनात अहदले 

यकु्त प्रकृहतको हिशालता, सौन्दयत, कल्याणमयी र रौर रूपको िणतन; प्रकृहत तथा मानि हसहजतत 

पररहस्थतसँग सङ्घषत गरेर बाँहचरहकेा माहनसहरूको जीिनलाइ िस्तिुादी दृहष्टकोणको ऄपेिा 

केही अदू्भहतक एिम ् रोमाञ्चक दृहष्टकोणले हनेे प्रिहृिले अञ्चहलकतामा स्िच्छन्दतािादको 

छायाँ परेको प्रतीत ह न्छ। यसले प्रकृतिादी यथाथतहसत सामीप्य राख्ने ह नाले यथाथतको मलू 

कडीलाइ समायन सकै्तन भन्ने ऊहषराज बरालको भनाआ यहाँ ईल्लेखनीय ठहछत।
९०
 यसप्रकार 

स्िच्छन्दतािाद, प्रकृतिाद, प्रगहतिाद अहदको अँच परेको ह न ुस्िाभाहिक बोध ह न्छ। 
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२.८ आञ्चहलकता र समाजशास्त्र 

अञ्चहलकता र समाजशाह्ल दिैु समाज र जनजीिनसँग सम्बि हिधा ह न।् तर 

अञ्चहलकता साहहहययक एिम ्कलायमक लेखन पिहत हो भने समाजशाह्ल हिज्ञानमा अधाररत 

रहरे समाजको ऄध्ययन गने हिधा हो। समाज ऄहन मानि जीिनका हिहभन्न पिहरूका 

ऄध्ययनका क्रममा यसले आहतहास, ऄथतशाह्ल, राजनीहतशाह्ल ऄहन साहहययलाइ पहन अिश्यक 

एिम ् सहयोगी सामरीका रूपमा हलने गरेको देहखन्छ। ययसैले यसलाइ हिशेषीकृत हिज्ञान 

(स्पेहसयलाआज्ड साआन्स) माहनएको छ। 
91

 

ऄङ्रेजीमा सोहसयोलजी शब्दको प्रथम प्रयोग सन ् १८३९ मा फ्रान्सेली हिद्रान ऄगस्ट 

कोमते्ले अफ्नो कृहत पोजेहिभ हिलोसिीमा गरेका हथए। एईटा हभन्न एिम ्स्ितन्त्र हिषयका 

रूपमा समाजशाह्लको हिकास सन ्१८७६ मा ऄमेररका र सन ्१८८९ यरुोपेली दशेहरूमा भएको 

माहनन्छ। एईटा स्ितन्त्र शाह्लका रूपमा समाजशाह्ललाइ ऄगस्ट कोम्टे, हितट स्पेन्सर, आमाआल 

दहुखतम, म्याक्स िेबर अहद हिद्रानहरूले हिकहसत तलु्याईन महत्त्िपणूत योगदान हदएकाले 

हयनीहरूलाइ समाजशाह्लका जनक पहन भहनन्छ।
९२

 

समाजशाह्ल सामाहजक ऄध्ययनका िेत्रमा दखेापरेको नयाँ हिज्ञान हो। यो ऄङ्रेजी शब्द 

सोहसयोलजीको नेपाली रूपान्तर हो। सोहसयोलजी ल्याहटन शब्द सोसायि्स र रीसेली शब्द 

लोगोस ्हमलेर बनेको हो। सोसायि्सको ऄथत समाज ह न्छ भने लोगोसक्ो ऄथत हचह्न, ऄध्ययन, 

हिज्ञान अहद ह न्छ। यसप्रकार समाजशाह्लको शाहब्दक ऄथत समाजको हिज्ञान भन्ने ह न्छ।
९३

 

समाजशाह्लबारे बझुाईँद ै कोम्टेले समाजशाह्ल समाजको िैज्ञाहनक, हिहशष्ट र तथ्यपरक 

ऄध्ययन गने शाह्ल हो भनेका छन।् दहुखतम ऄनसुार समाजको समहष्टगत रूपमा क्रमबि हििरण 

हदने र हिशे्लषण गने शाह्ल नै समाजशाह्ल हो। मोररस हगन्सिगतले समाजशाह्ललाइ ऄथ्यातईँदै 

माहनसका परस्परका ऄन्तहक्रत या र ऄन्तसतम्बन्धको अधारमा समाजको ऄध्ययन गने शाह्ल नै 

समाजशाह्ल हो भनेका छन।्
९४
  

म्याक्स िेबरहरूले समाजशाह्ललाइ सामाहजक सम्बन्धहरू र ययसका तारतम्यहरूको 

समहष्टगत ऄध्ययन गने शाह्ल भनेका छन।् बी हने, एम फ्लेहमङ, जे नोब्स अहदले समहूगत मानि 
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व्यिहारको ऄध्ययन गने शास्तर् मान्द ैसमाजशाह्ल सामाहजक समहूको हिज्ञान हो र यो सामाहजक 

ऄन्तहक्रत याबाट हसहजतत एईटा व्यिस्था हो भनेका छन।्
९५

 

समाजशाह्लको पररभाषा सम्बन्धी हिद्रानहरूमा मतैक्य दहेखँदनै। हकनभने यसको िेत्र, प्रकृहत 

र स्िरूप स्ियम ् लहचलो भएकोले यसहभत्र कहहले आहतहास, राजनीहत, ऄथतशाह्ल त कहहले 

हिहभन्न हिज्ञानका हिहध, प्रहिहध एिम ् पिहतहरू प्रहिष्ट भएका छन।् यसैले यो कुनै बेला 

सामाहजक मनोहिज्ञान ह नपगु्छ ऄहन कुनै बेला समाजशाह्ल। यथाथतमा यो एक हकहसमले जहटल 

संरचना पहन हो। यसको अफ्नै स्ितन्त्र हनयम, पिहत, प्रहिहध र हसिान्त भए तापहन हिहभन्न 

हिधाहरूसँगको सम्बन्ध र हिहनमयका कारण यो जहटल संरचनायकु्त ह न पगेुको दहेखन्छ। 

समाजशाह्लको हिषयिस्त,ु प्रकृहत र िेत्र सम्बन्धी हिद्रानहरू एक मतमा पगु्न नसकेकै कारण 

यसका दइुिटा हभन्ना हभन्नै मतािलम्बी सम्प्रदाय (स्कुल) हिकहसत भएका छन।् 

समाजशाह्ल हिशिु हिज्ञान हो भन्ने हिहशहष्टकृत (र्म्यातहलहस्टक) सम्प्रदायको मतलाइ 

दहुखतम, होिहाईस, हगन्सिगत, सोरोहकन जस्ता हिद्रानहरूले पणूतरूपले स्िीकार योग्य मानेका छैनन।् 

हयनीहरूलाइ समन्ियायमक (हसन्थेहटक) िादी सम्प्रदायका हिचारक माहनन्छ। समन्ियायमकिादी 

हिचारकहरूका मतमा प्रयोग, िस्तहुनष्ठता, सटीकता अहदको कमी ह नाले समाजशाह्ल हिशिु 

हिज्ञान नभएर सामाहजक हिज्ञानहरूको संशे्लषण (हसन्थेहसस) हो।  ईनीहरूले यसलाइ समान्य 

हिज्ञान मानेका छन।् 
९६
  

हिहभन्न हिद्रानहरूका पररभाषा, व्याख्या र मतहरूका अधारमा समाजशाह्ललाइ एईटा 

स्ितन्त्र ज्ञानानशुासन मान्न सहकन्छ। यसले हिज्ञानका हिहभन्न मानदण्ड तथा आहतहास, ऄथतनीहत, 

राजनीहतशाह्ल, साहहयय, मानि शाह्ल, मनोहिज्ञान अहदको सहयोग हलएर समाजको व्यापक 

ऄध्ययन गदतछ। मानि, पररिार, िणत, जाहत, धमत, सम्पहि, संस्कृहत, परम्परा, काननु, प्रथा 

अहदद्रारा संरहचत समाजको ऄन्तसतम्बन्ध, ऄन्तहक्रत या, ऄन्तसतङ्घषत अहदको ऄध्ययन र हिशे्लषण 

गरेर समाजको पररिततन र हिकासको पररकल्पना तयार पानत समाजशाह्लले महत्त्िपणूत भहूमका 

हनिातह गरेको देहखन्छ। 

एईटा स्ितन्त्र हिधा ह दँाह दँै पहन प्रकृहत, सीमा र चररत्रका अधारमा समाजशाह्लको सम्बन्ध 

हिज्ञान, कला एिम ्साहहययसँग ऄहभन्न छ। साहहययको प्रथम ऄहन ऄहन्तम ईद्दशे्य नै मानि जीिन 
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र समाजसँग सम्बहन्धत छ। चरम काल्पहनक भए पहन ययसको प्रस्थान हकंिा ईत्रने हबन्द,ु पक्रने िा 

टेक्ने भहूम पथृ्िी ऄहन मानि संसार नै रहकेो ह न्छ। साहहयय ऄहन समाजशाह्ल दिैु मानि 

महस्तष्कको ईपज भएकाले यी दिैु हिधाका प्राथहमक हिषय नै मानि र समाज नै हो। साहहययले 

कल्पना-सौन्दयत एिम ् हचन्तन-चेतनाले समाजको ऄङ्कन गछत भने समाजशाह्लले यसको 

यथातथ्यलाइ ऄध्ययन गदतछ। साहहययले समाजको ऄिस्था, हस्थहत, पररहस्थहत, बाह्यान्तररक 

िातािरण प्रस्ततु गछत भने समाजशाह्लले समाजको रचना, यसको हिशेषता र समस्यालाइ 

हिशे्लषणद्रारा हचनाईने गने काम गछत। 

ऄहधकतर समाजशास् त्रीहरूले समाजको ऄध्ययन गने स्रोत सामरीका रूपमा साहहययलाइ 

प्रमखुता हदएका छन।् समाजशाह्लको ईदय ह नभुन्दा धेरै शताब्दी ऄहघदेहख नै साहहयय रचना 

अरम्भ भएको ह नाले समाजशाह्ललाइ साहहययको ऄनजु मान्न सहकन्छ। साहहयय रचनाकै धारामा 

अञ्चहलक लेखन पहन समाजशाह्लभन्दा धेरै नै जेठो हो। सन ् १८०० दहेख हिश्व साहहययमा 

अञ्चहलक लेखन अरम्भ भएको ऄहन समाजशाह्ल एईटा स्ितन्त्र हिधाका रूपमा सन ्१८३९ 

दहेख मात्र हिकहसत ह नथालेको माहनन्छ। यसैले अञ्चहलक साहहययलाइ ऄहघ राखेर हरेेका 

खण्डमा साहहययले समाजशाह्ललाइ समाज ऄध्ययनका हनहम्त पथ हनदशे गरेको ऄनभुतू ह न्छ। 

साहहययले कला, सौन्दयत एिम ् सययलाइ मलू मन्त्र बनाइ मानि ऄहन समाजलाइ ईच्च 

स्थानमा राखी व्यहक्त, समाज, धमत, सम्प्रदाय, िगत, संस्कृहत अहद माझको हिभेद, सङ्घषत, द्रन्द्र, 

पररणहत ऄहन पररिततनलाइ ऄङ्कन गदतछ। ययसैले साहहययमा कलाको साथ सययम ्हशिम ्सनु्दरम ्

भाि र ऄनशुासन पररलहित ह न्छ। 

समाजशाह्लले भने हनश ् हचत ऄनशुासनमा रही समाजको जैहिक एकताको स्िरूपलाइ बझु्ने 

तथा समाजमा व्याप्त हिहभन्न संघ संस्थाहरूको परस्पर सम्बन्धलाइ हिशे्लषण गने प्रययन गछत। हकन 

र कसरी समाजको हसजतना भयो, हकन र कसरी यसले हनरन्तरता पायो, हकन र कसरी यसको 

पररिततन ह न्छ भन्ने हिषय र प्रश्नहरूको खोज, हिशे्लषण र व्याख्या गनुत समाजशाह्लको ऄध्ययन 

िेत्रहभत्र पदतछ। यसका हिहभन्न शाखाहरू मध्ये पयातिरणको समाजशाह्ल (सोहसयलजी ऄि ्

आकोलजी), रामीण समाजशाह्ल, नागर समाजशाह्ल अहदसँग साहहययको हनकट सम्बन्ध रहकेो 

दहेखन्छ। समाजशाह्ल र अञ्चहलक लेखनमा चाहह ँ पयातिरण र रामीण समाजशाह्लको गहहरो 

सम्बन्ध रहकेो बहुझन्छ। 

अञ्चहलक साहहययमा मानि जीिन, समदुाय र समाजमा स्थानीय भौगोहलकता तथा 

प्रकृहतले व्यापक प्रभाि हिस्तार गरेको दखेाआन्छ। कुनै हिशेष ऄञ्चलका हनिासीहरूको 
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जीिनयापन, सोचहिचार, हक्रयाकलाप, दशतन अहदमा सम्बहन्धत ऄञ्चलको भ-ूप्रकृहतले प्रबल 

भहूमका हनिातह गरेको ह न्छ। मानि समदुायलाइ िररपररका प्रकृहत, िनस्पहत, जीिजन्त ु र 

िातािरणले प्रभाहित मात्र नगरेर पररिततन गनतमा पहन महत्त्िपणूत भहूमका हनिातह गरेको कुरा 

समाजशास् त्रीहरूले मानेका छन।् ईनीहरूका मतमा प्राकृहतक पयातिरणलाइ समेत मानिीय 

पयातिरणले प्रभाहित र पररिहततत तलु्याईँछ। ययसैले पाकत  र िगेस अहद ऄमेररकी 

समाजशास् त्रीहरूका हिचारमा मानिीय संस्कृहत र पयातिरणमाझको ऄन्तसतम्बन्धलाइ ऄध्ययन गनुत 

नै यस शाखाको मलू ईद्दशे्य हो। 
९७

 

हनष्कर्य : ऄमेररकामा चाल्सत सन्डरसन,् बथतरहर्ल्ड, ऄनेस्ट बनतहोम अहद हिद्रान ऄहन 

ऄमेररकी राष्रपहत रूजिेल्टद्रारा गहठत ‘कन्रीलाआर् कहमसन’ अहदको प्रयास र प्रेरणाबाट 

हिकहसत रामीण समाजशाह्लले रामीण समाज, यसको संरचना तथा िणत, िगत, धमत, संस्कार, 

संस्कृहत, ऄन्धहिश्वास, भाषा, सामाहजक प्रहक्रया ऄहन समस्याहरूका ऄध्ययन गदतछ। अञ्चहलक 

साहहययल े हयन ै कुराहरूलाइ कलायमक रूपमा ऄङ्कन गरेको ह न्छ। साहहययले मानिीय संज्ञान 

मानितािादी दृहष्टकोणले ईद ् घाटन गरेको ह न्छ भने समाजशाह्लले िैज्ञाहनक शोध-सन्धानका दृहष्टले 

ऄध्ययन गदतछ। साहहययले हसजतनायमक गणु र धमतलाइ हनिातह गरेको ह न्छ भने समाजशाह्लले 

हक्रहटक ऄथातत ्ऄध्ययेता, अलोचक, हिशे्लषक अहदको गणु र धमत हनिातह गदतछ। समाजशाह्लको 

ईद्दशे्य ऄन्तरातहष्रय, राहष्रय ऄथिा स्थानीय सरकारी योजना एिम ् हक्रयाकलापको हक्रयान्ियन 

अहदको लेखाजोखाका हनहम्त हदशा हनदशेन पहन हो। ययसैले साहहयय र समाजशाह्लमा दहेखने 

ऄकशोन मखु्य हभन्नता के पहन हो भने साहहयय दाशतहनक र अदशतिादी व्याख्यामा अधाररत रहन्छ 

भने समाजशाह्लले यी दिैुलाइ पन्साएर िैज्ञाहनक पिहत ऄनसुरण गदतछ।  

 

२.९ आञ्चहलकता र प्रगहतर्ाद 

प्रगहतिादलाइ पाचातायय जगत ् बाट हिकहसत माक्सतिादको साहहहययक रूपान्तरण माहनन्छ।
९८
 

माक्सतिादी साहहययलाइ ‘प्रगहतिाद’ बाहके यथाथतिादकै ऄकशोन शाखाको रूपमा ‘समाजिादी 

यथाथतिाद’ भनेर पहन हिशेहषत गररएको पाआन्छ। िस्तिुाद िा यथातथ्यिाद भन्दा माहथ ईठेर 

िस्तलुाइ द्रन्द्रायमक भौहतकिादको अधारमा हनेे ऄथिा क्राहन्त र पररिततनमा अस्था राख्ने 
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प्रगहतिादलाइ ‘जनिादी साहहयय’ पहन भन्ने गररएको छ। माक्सतिादी दशतनबाट ऄनपु्राहणत 

हिचारधारा नै साहहयय र कलाको िेत्रमा प्रगहतिादको नामले पररहचत भएको दहेखन्छ। साहहययको 

िेत्रमा माक्सतिादलाइ सम्प्रसार गने एिम ् हििेचना गने व्यहक्तको रूपमा जजत लकुासको नाम 

ईल्लेखनीय रहकेो छ।
९९

 

माक्सतिादका प्रिततक कालतमाक्सतले श्रम र पुँजीका अधारमा िगत संङ्घषत दखेाएर जनु 

द्रन्द ् िायमक भौहतकिादको दशतन प्रस्ततु गरेका छन ्ययसैलाइ साहहययमा चररताथत तलु्याईने प्रिहृि 

नै प्रगहतिाद हो। ऄनतस्ट हर्सरका हिचारमा समाजका पुँजीिादी पिहतका पोषक तत्त्िका हिरुि र 

दहमत, शोहषत एिम ् िैयहक्तक स्िाथतका हनहमि लाहगपने दषु्प्रिहृिका हिरुि सङ्गहठत रूपमा 

दहेखने प्रहतबि चेतनाको ईद ् बोधन नै प्रगहतिाद हो। ययसैले यस िादलाइ दशतन माहनन्छ। 

साम्यिादले सामहुहक ईयथानमा हिश्वास गदतछ। 
१००
  

सामन्तिादी प्रिहृिको ऄभ्यदुयदहेख नै समाजमा अरम्भ भएको ऄहभजात, जहमनदार, 

महुखया र रैती पिहत माझ ईयपन्न सामाहजक हिभेद तथा ईच्चजात र हनम्नजात धारणा िततमान 

कालमा पहन केही सीमासम्म रहकेो छ। धनी र गररब, साहूकार र ऊणी, जहमन्दार र कृहषमजदरु, 

ईद्योगपहत र श्रहमक माझ बेमेल अज पहन ईहिकै छ। माहलक र नोकर, परुुष र नारी जस्ता िगतभेदी 

शोषण र दगुुतणहरू ऄद्यािहध जरा गाडेर बहसरहकेा छन।् धमतको नाममा परम्परा, रूहढ, 

ऄन्धहिश्वासको खेती चलाईने परुोहहत, धामी-झाँक्री, दईेकी प्रथा ऄझै हनहमट्यान्न भएको छैन। 

राज्य, प्रशासन, सेिा र न्यायको नाममा शोषण र दमन व्याप्त छ। हयनै हिहभन्न चक्रहरूका माझमा 

हपहसएका सितहाराहरूका पिमा सङ्गहठत रूपमा लड्न र पररिततनको शाश्वततालाइ चररताथत पानत 

तयपर साहहहययक िाद नै प्रगहतिाद हो।
१०१
 माक्सतिादको पषृ्ठभहूमका रूपमा ओहबन, र्ोररयर, लइु 

ब्लक र सासेली जस्ता समाजिादी हिचारकहरूका समाजको िगत, धमत, सम्प्रदाय र जाहतरहहत 

समानतामा अधाररत नयाँ समाजको पररकल्पना रहकेो माहनन्छ। तर माक्सतले हगेेल र 

र्ायरबाख् को ‘डायलेहक्टकल अआहडयहलज्म’ र ‘मेकाहनकल म्याटररयहलज्म’को पषृ्ठभहूमका 

अधारमा िैज्ञाहनक ‘द्रन्द्रायमक भौहतकिाद’को दशतन प्रिततन गरेपहछ नै साहहययमा समाजिादी 

यथाथतिाद िा प्रगहतिादको ईदय भएको हो।
१०२
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६६ 

 

राजनीहत, धमत, िणत, हलङ्ग र ऄथतका अधारमा ऄहभजात र सामन्ती गोष्ठीले परम्परागत 

रूपमा जनु शोषण चलाआरहकेा छन ् ययसबाट महुक्त प्राप्त गनतका हनहम्त हनम्निगत एिम ्

हनमखुाहरूलाइ पररिततन नै एक मात्र सयय हो ऄहन क्राहन्त एक मात्र मागत हो भनी हसकाईने साहहयय 

लेख्न ुनै प्रगहतिादको ईद्दशे्य हो। मनषु्यभन्दा ठुलो कुनै शहक्त छैन, मनषु्य समस्त िस्तु र हिचारको 

स्ियम ् स्रष्टा हो, मनषु्य चमयकारकतात ऄहन प्रकृहतका समस्त शहक्तको भािी स्िामी हो भनी 

हिश ् िका प्रहसि रहसयाली अख्यानकार म्याहक्सम गोकीको भनाआ पहन यस सन्दभतमा ईल्लेखनीय 

छ।
१०३
  यसैले अञ्चहलकता र प्रगहतिादमा यथाथतको कडी एईटै भए तापहन ईद्दशे्यगत हभन्नता 

स्पष्ट पररलहित ह न्छ। 

 अञ्चहलकतामा पाआने स्िच्छन्दतािादी भािकुता र गहृहिरह (नोस्टालहजया) को हिरोध नै 

प्रगहतिादमा प्रहतर्हलत भएको पाआन्छ। 

 अञ्चहलकताले यथाथतलाइ नाङ्गो रूपमा राखेर पाठकिगत मकु्त हचन्तनको हदशा तय गने 

स्ितन्त्रता हदन्छ भने प्रगहतिादले सोझै क्राहन्तको स्ित:स्रू्तत स्िर गहुञ्जत गनत ऄरसर 

तलु्याईँछ। 

 अञ्चहलकतामा सबाल्टनतहरूका जीिनमा व्याप्त द:ुख र कष्ट, पीडाको जड शोषणको 

ईद ् घाटन गरी हिरोधको मागत तय गने सङ्केत गदतछ भन ेप्रगहतिादले शोषणका हिरुि मोचात 

खोलेर प्रहतिाद गनत हसकाईँछ। ययसैले कहतपय कलािादीहरूले प्रगहतिाद िा माक्सतिादमा 

साहहययको ऄपहरण समेत दखेेका छन।् 

 अञ्चहलक साहहययमा िस्तजुगत ् का यथाथतलाइ कलायमक र भािायमक रूपमा ईतानत 

प्रयासरत रहन्छ ऄहन लोक जीिनको सामाहजक, सांस्कृहतक, धाहमतक, अहथतक, राजनीहतक 

िेत्रमा िैहभन्य र हिहशष्टतालाइ हचनाईने तथा हतनलाइ महत्त्ि प्रदान गने दृहष्टकोण राख्दछ। 

प्रगहतिादले भने ईपयुतक्त िेत्रको हिषमता हनर्नेर साम्यिादी समाज हनमातण गने अरह राख्छ। 

हनष्कर्य:   यसरी अञ्चहलकता र प्रगहतिादमा अधारभतू हभन्नता रह े  तापहन  दिैु 

साहहहययक  रचना  पिहतमा यथाथत  र  पररिततनको  कामना  समानरूपमा  रहकेो दहेखन्छ। 

सामाहजक  यथाथतका  हिहभन्न  कडीहरूलाइ  स्पष्ट  रूपमा  हचनाएर  ययसको  समालोचनायमक  

संिाद  तयार  गरी  सनु्दर  समाज  हनमातण  एिम ् लोककल्याणकारी  कायततर्त   लोकलाइ प्रेररत 

गराईने ईद्दशे्य यी दिैुिटा साहहहययकिादमा ऄन्तहनतहहत रहकेो बहुझन्छ।  
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 गणेश छेत्री य याभचन्र यामभाझी, भानिशास्त्र य सभाजशास्त्रिो ऩरयचम, ऩ.ृ ४९३ 



 

६७ 

 

 

२.१० आञ्चहलकता र प्रकृतर्ाद 

प्रकृतर्ाद पाश् चायय साहहयय जगत ् मा प्रचहलत नेचरहलज्म शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो। 

प्रकृतिादलाइ नेपालीमा प्रकृहतिाद, यथातथ्यिाद, तथ्यिाद, नग्नतािाद, नग्नयथाथतिाद, 

हनम्नयथाथतिाद अहद भहनए तापहन प्रकृतिाद नै सितसम्मत र सितप्रचहलत नाम रहकेो छ।
१०४
 

साहहयय एिम ् कला जगत ् मा ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको ईिराधतदहेख हिकहसत प्रकृतिादलाइ 

यथाथतिादकै भङ्गालो िा हाँगो माहनन्छ। रूसो, ह्यगुो र मसेुट जस्ता स्िच्छन्दतािादी 

दाशतहनकहरूका प्रभािमा अ-अफ्ना कृहत मार्त त ्फ्रान्सेली ईपन्यासकारद्रय साँ फ्लेरी र गो ँकुटतले 

प्रकृतिादको पषृ्ठभहूम तयार गरेपहछ बाल्जाक, जमतन साहहययकार कालत हङ्ेगलले पहन ईक्त 

पषृ्ठभहूममा थप योगदान पऱु् याएको माहनन्छ। यसै पषृ्ठभहूमको प्रभाि स्िरूप फ्रान्सेली ईपन्यासकार 

एहमल जोलाले यस िादको प्रिततन गरेका ह न ्। प्रारम्भमा यथाथतिादी भािभहूममा कृहत रचना गने 

जोलाले सन ्१८७१ मा हद फयवच्यनु ऄव हद र ग न्स तथा सन ्१८८० मा हल र मन एक्सपेररमेन्टल 

नामक औपन्याहसक कृहतका भहूमकामा प्रकृतिाद नाम हदइ यसबारे अफ्ना दृहष्टकोण र 

हसिान्तको व्याख्या एिम ्हििेचना गरेपहछ नै प्रकृतिादको प्रिततन भएको हो।
१०५

 

एहमल जोलापहछ हिश्वप्रहसि फ्रान्सेली कथाकार मोपासाँ सशक्त प्रकृतिादी साहहययकार 

माहनन्छन ् र फ्रान्सकै हिसङ्गहतिादी, ऄहस्तयििादी दाशतहनक ज्याँ पाल सात्रमा पहन प्रकृतिादी 

हचन्तन पाआन्छ। जमतनलेी साहहययमा जी एम कोनप्याड ,जेहाटत हाईस्टमान, होल्ज, स्लेर् अहद 

प्रकृतिादी हस्ती माहनन्छन ्भने बेलायतमा जजत मरु र अनशोनल्ड बेनेट अहदले पहन यसलाइ ऄहघ 

बढाएका छन।्
१०६
  

जोसेर् हट हसप्लेले प्रकृतिादका तीनिटा ऄथत िा हिशेषता बताएका छन ्: 

 प्रकृहत िा प्राकृहतक सौन्दयतप्रहत रुहच राख्ने र ययसैको ऄहभव्यहक्तमा केहन्रत ह ने  

साहहहययक मान्यता। 

 प्रकृहतसँग हनकटतम जीिन जगत ् को यथातथ्यायमक हचत्रण गने साहहहययक मान्यता। 
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 प्रकृहतका ऄन्य जीिजन्तुसरह िा ययसको समकिमा मानिीय जीिनको हचत्रण गने 

साहहहययक मान्यता हो प्रकृतिाद। यसमा मानिीय जीिनको धमत, हििेक, नीहत, 

अदशतहिहीन तथा सारहीनता, व्यथतता, हनकृष्टता एिम ्प्राकृहतक पाशहिकताको पहन 

हचत्रण गररन्छ।
१०७

 

जीि िैज्ञाहनक चाल्सत डाहितनको हिकासिाद र अनिुांहशकता जस्ता हसिान्तबाट 

ऄययहधक प्रभाहित प्रकृतिादले प्रकृहतलाइ केन्र हबन्दमुा राखेर मानि जीिनलाइ िस्तिुादी 

िैज्ञाहनक परीिणको अधारमा कला हसजतना गनत रुचाईँछ। अयमिादी दशतनको हिपरीत मानि 

जीिनलाइ अनिुांहशकता र पयातिरणको पररणहत मानेर मानिको प्राकृहतक, नैसहगतक आच्छा, 

हलप्सा, हक्रयाकलाप र चररत्रलाइ यथातथ्य हचत्रण गनतमा हिश्वास राख्ने प्रकृतिाद हिशिु 

भौहतकिादी दृहष्टकोण हो। यथाथतिादको चरमताबाट हिकहसत प्रकृतिाद र यथाथतिादकै ऄकशोन 

हाँगो अञ्चहलकताबारे तुलनायमक ऄध्ययन गनुत यहाँ समीचीन देहखन्छ। 

ऊहषराज बरालको हिचारमा अञ्चहलकता यथाथतिादकै भङ्गालो हो तर यसले प्रकृतिादी 

यथाथतहसत सामीप्य राख्ने ह नाले यथाथतको मलू कडीलाइ समायन सकै्तन। प्रकृतिादले मान्छेलाइ 

प्रकृहतभन्दा शे्रष्ठ र हभन्न नमानेर प्रकृहतकै एईटा ऄहभन्न ऄङ्गका रूपमा स्िीकारेको छ। यसैले 

मान्छेका अध्याहयमक एिम ् मानितािादी गणुहरूलाइ टाढा पन्छाइ ईसको जैहिकता, ऄन्य 

जीिजन्तसँुगको ईसको सहजरूपता तथा ईसको अदशतको ऄथतहीनता र व्यथतताको हचत्रण गनुत नै 

मलू प्रिहृि बनेको प्रतीत ह न्छ।
१०८
 अञ्चहलकतामा सहर िा नगरको तुलनामा पछाहडएको कुनै 

भौगोहलक ऄञ्चलको हशिा, सभ्यता, राजनीहतक, अहथतक प्रगहतबाट िहञ्चत सामाहजक 

ऄिस्था ऄहन भौगोहलक प्राकृहतकताद्रारा हनहमतत मान्छेको अहदम रहनसहन, खानपान, 

िासनायमक हक्रयाकलाप, पाशहिकता तथा ईनीहरूमा ऄन्तहनतहहत संस्कार िा संस्कृहतको हचत्रण 

ह ने ह नाले यसमा प्रकृतिादको छाप पहन पाआन्छ। अञ्चहलकता र प्रकृतिाद माझको समता र 

हिषमतालाइ हनम्न बुँदाहरूमा राख्न सहकन्छ : 

समानता 

 दिैु साहहहययक िादको स्रोत यथाथतिाद िा िस्तुिाद रह े तापहन यी यथाथतिादको  

अयमाबाट भँगाहलएर स्िच्छन्दतािादको प्रभाि िेत्रमा परेका छन।्  
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 दिैु हकहसमका लेखनीमा प्रकृहतको भहूमका ईल् लेखनीय रहकेो छ। अञ्चहलकताले 

मानि जीिन तथा ईनीहरूको हचन्तन, हक्रयाकलाप, व्यिहार र जीिनधारालाइ हनदहेशत 

गदतछ भने प्रकृतिादले पहन प्रकृहतकै समकिमा मान्छेका अहदम प्रिहृि ऄथातत ्

पाशहिकताको ऄङ्कन गदतछ। 

 दिैुले अदशतता, इश्वरीयता ऄहन अयमतत्त्िलाइ हतरष्कार गदतछन।् 

 दिैु मानि जीिनका प्राकृहतक यथाथतको प्रकटीकरणका पिमा रहकेा छन।् 

 अञ्चहलक कृहतहरूमा माहनसलाइ प्रकृहत र प्राकृहतक शहक्तका साम ुतथा सामाहजक, 

राजनैहतक, अहथतक हस्थहतका समि पराधीन, दबुतल एिम ् हनरीह दखेाएर ईनीहरूको 

शोचनीय िा हीनतर जीिनचयातको हचत्रण गररएको पाआन्छ भने प्रकृतिादले पहन 

अनिुांहशकता एिम ्सामाहजक, राजनैहतक, अहथतक ऄिस्थाका साम ुहनरीह माहनसका 

ईच्चतर िा शे्रष्ठतर पिहरू भन्दा हनम्नतर िा हीनतर पिको हचत्रण बढी मात्रामा गदतछ। 

 यथाथतिादको हचत्रण पिहत स्थलू हकहसमको ह न्छ भने अञ्चहलकता र प्रकृतिाद सकू्ष्म 

हचत्रण गने हदशाहतर ऄरसर भएको दहेखन्छ। 

असमानता 

 अञ्चहलकतािाद स्िच्छन्दतािादको प्रभािका साथ यथाथतिाद सँगसँग ैअरम्भ भएको 

लेखन पिहत हो भने प्रकृतिाद यथाथतिादको ऄिहशष्टका रूपमा हिकहसत भएको 

दहेखन्छ। 

 अञ्चहलकतािादमा स्िच्छन्दतािादको प्रभाि परेको भए तापहन मानितािादी 

दृहष्टकोणका कारणले यसमा सकरायमक एिम ् समाज सधुारायमक स्िर पाआन्छ भने 

प्रकृतिाद िैज्ञाहनकतामा बढी अस्थािान ह ने ह नाले स्िच्छन्दतािादी ऄहतकल्पना, 

भािकुता र सौन्दयतमखुी कामनारहहत दृहष्टकोण माहनन्छ। 

 अञ्चहलकतामा समदुायको प्राकृहतक चररत्र र अहदम िहृिलाइ ईताने ह दँा यो 

सामाहजक यथाथतको गहहराआमा पगु्दछ भने प्रकृतिाद व्यहक्तको प्रकृहतसम्मत अिेग, 

संिेग, हक्रयाकलाप, अहदम िासनाजन्य हचत्रणमा मग्न रहने ह नाले यौनमनोहिज्ञानको 

नहजकमा पगु्दछ। 

 प्रकृतिादमा श्लील-ऄश्लील हबघ्नबाधा ऄथिा ढाकछोपको ख्याल नगरी मानिीय 

ऄन्तमतनका पाशहिक, िीभयस, हिरुप, हिकृत िा गोप्य कामिासना, िधुा, क्रोध 
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अहदका पषृ्ठभहूममा मान्छेलाइ नङ्ग्याइ, हचरर्ार गरी हरेरन्छ भने समाज सधुारको 

ऄन्तरोद्दशे्य भएको कारणले अञ्चहलकतामा चाहह ँसामाहजकताका पषृ्ठभहूममा मानिीय 

स्थायीभाि ऄङ्कन गररन्छ। 

 िैयहक्तकता, िासनायमकता, ऄसामाहजकता तथा एकाङ्गी जस्ता प्रिहृिका कारण 

प्रकृतिाद सङ्कुहचत, सीहमत, नकारायमक हिचारिादी देहखन्छ भने सामाहजकता, 

सहानभुहूत, भािकुता, िैज्ञाहनकता तथा पररिततनकामी अञ्चहलकतािाद सकारायमक, 

प्रगहतशील र हचन्तनशील दहेखन्छ। 

 हनष्कर्य : प्रकृतिाद एिम ् अञ्चहलकता दिैु साहहहययक धाराले प्रकृहत तथा 

मानिजीिनको िस्तगुत यथाथतलाइ ऄययन्त नहजक पगेुर प्रस्तुत गछत। मानि जीिन, समाज र 

सभ्यतामलूक हक्रयाकलापको सतहमा रहकेो अहदम पाशहिकतालाइ ईद ्घाटन गने प्रकृतिाद तथा 

प्रकृहतको ऄययन्त हनकट रहरे पारम्पररक पेशा धारण गरी जीिन व्यतीत गने हनरीह मानिगोष्ठीको 

जीिनधारालाइ ईद ्घाटन गने अञ्चहलकतामा केही प्रिहृिगत समानता भए तापहन दिैु ऄलग 

ऄलग दृहष्टकोण िा लेखनशैली भएको स्पष्ट छ। प्रकृतिादले अदशतलाइ पन्साएर हनतान्त 

िस्तिुादी ढङ्गमा मानिीय िासना, लालसा र हिकृहतको हचत्रण गने ह नाले अञ्चहलकतासँग 

यसको ईद्दशे्यगत हभन्नता पररलहित ह न्छ। अञ्चहलकतामा प्रकृहत तथा मानिीय सिासँग सङ्घषत 

गद ै अदशतपणूत जीिन बाँच्न चाहने मान्छेको प्रयासलाइ प्रमखुता हदआएको दहेखन्छ। र्लतः 

अञ्चहलकतामा मानि जीिन जगत ् लाइ हनेे दृहष्टकोणमा भािकुता, सहानभूहूत तथा अदशत 

दहेखन्छ। अञ्चहलकतामा प्रकृतिादले जस्तै िैज्ञाहनकतालाइ बढी मान्यता हदइ मानि जीिनको 

लाज, सङ्कोचहिहीन प्राकृहतक हक्रयाकलापलाइ पारदशी ढङ्गमा प्रकाश पानतको साटो गोष्ठीबि 

जीिनले बाँच्ने ईपक्रममा भोग्न ुपरेको लज्जास्पद हस्थहतका कारणहरू ऄिगत गराईँद ैसहानभुहूत र 

सधुारको भाि प्रकट गररएको ह न्छ। यसैले अञ्चहलकता अदशत र प्रगहतशील हिचारधारातर्त  

ईन्मखु दहेखन्छ।    

२.११ आञ्चहलकता र मनोहर्ज्ञान 

अञ्चहलकता र मनोहिज्ञान दिैु ऄलग ऄलग हिधा ह न।् अञ्चहलकता साहहहययक लेखन 

पिहतका रूपमा हिकहसत हिधा हो भने मनोहिज्ञान िैज्ञाहनक हचहकयसा पिहतबाट हिकहसत हिधा 

हो। अञ्चहलकता ईपन्यास तथा ऄन्य साहहहययक हिधाहरूमा प्रिहृिको रूपमा हचहत्रत ह नेगदतछ 
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भने मनोहिज्ञान मनोदशाको ऄध्ययन गने शाह्लका रूपमा पररहचत छ। जागहतक संसारमा व्याप्त 

‘यथाथत’ झै ँमनोहिज्ञान पहन साहहययमा अहदकालदहेख नै छद ् म र ऄजे्ञय रूपमा प्रयकु्त भआअएको 

दहेखन्छ। मनलाइ अनन्द, स्िस्थ, मनोरहञ्जत तलु्याईनहतेु रहचत साहहयय मनोहिज्ञानको एईटा 

पिका रूपमा प्रायोहजत भआअएको छ। मनोिैज्ञाहनक ऄध्ययन िा हिशे्लषण गने िैज्ञाहनक पिहत 

हिकहसत ह न ऄगािै रहचत साहहययहरूमा पहन पात्रहरूका ऄन्तमतनका सपु्त आच्छा र प्रचेष्टाहरूलाइ 

प्रकट गने प्रयास गररएको पाआन्छ भन े हसजतनायमक साहहयय एिम ् समालोचना पिहतमा 

मनोिैज्ञाहनक हिशे्लषणको प्रारम्भ भने बीसौ ँ  शताब्दीको प्रथम चरणदहेख हसग्मन्ड फ्रायडद्रारा 

भएको माहनन्छ। 

ऄहस्रयाको राजधानी हभएनाका मनोहचहकयसक रहकेा हसग्मन्ड फ्रायडले कामिहृि र स्िप्न 

सम्बन्धी व्याख्या, मनोहिशे्लषण सम्बन्धी रूपरेखा तथा मानि मनका तीन तहहरू (ऄचेतन, ऄित 

चेतन र चेतन) को हिशे्लषण गरेपहछ मनोहिशे्लषणको हिकास भएको हो। यसमा फ्रायडका 

हशष्यहरू ऄल्फे्रड एडलर र कालत गसु्ताि जङ्ुगको पहन अ-अफ्ना योगदान रहकेो छ। ईनीहरूले 

शोधका अधारमा फ्रायडभन्दा हभन्न हिचार एिम ् दृहष्टकोण थपेपहछ मनोहिशे्लषणले 

हिश्वसाहहययमा व्यापक प्रभाि पारेको दहेखन्छ। साहहययकारहरूले अफ्ना कृहतमा समाजका 

हिहभन्न शे्रणीका माहनसहरूका हक्रयाकलाप, बोली, हिचार, स्िभािमा यौन र सामाहजक िहृिगत 

कुण्ठा, दहमत आच्छा र प्रकृत चररत्रलाइ प्रकाशमा ल्याईने प्रयास गरे। अलोचना हिधाले पहन 

साहहययमा मनोिैज्ञाहनक मानदण्डका अधारमा कृहतगत पात्रका ऄन्तजतगत ् ऄहन बाह्य जगत ् मा 

कारक बनेर रहकेा तत्त्िलाइ खोज्ने र हिशे्लषण गने परम्परा प्रारम्भ गऱ्यो।
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हसग्मन्ड फ्रायडले मानि मनका तीन ऄिस्था  बताईँद ैमानि मनमा ऄन्तहनतहहत यौन िहृि, 

यौन चेतना नै सबैभन्दा प्रबल शहक्त मानेका छन।् ईनको मतानसुार मान्छेका प्रययेक कामकुराहरू 

यही यौनिहृि िा कामेच्छा ऄथिा कामिासना (हलहिडो) द्रारा प्रभाहित, सञ्चाहलत र हनदेहशत 

ह न्छ। माहनसको कामिासना िा कामेच्छा शैशिािस्थादहेख नै हिकहसत र प्रकहटत ह न्छ ऄहन 

ईमेरसँगै यसले िहृि पाईँछ तर सामाहजक, सांस्कृहतक, नैहतक मलू्यका कारण हनबातध पररपहूतत ह न 

नसकेपहछ ऄचेतनािस्थामा दहमत भएर रहन्छ। ऄचेतनािस्थामा दहमत यी आच्छा, अिेगहरू 

ऄिचेतन िा ऄधतचेतनािस्था, मौका र हिशेष ऄिस्थामा हिस्र्ोट ह न जान्छ। यसरी यौन कुण्ठाका 
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 ऩायसभखण बण्डायी, भाधिप्रसाद ऩौडरे, साहित्मशास्त्र य नेऩारी सभारोचना, ऩ.ृ १६५, १६६ 
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कारण हिहिहप्त, ऄसामान्य हिध्िंशता, हीनतर हक्रयाकलाप बाहके ईच्चतर िा हसजतनायमक 

हक्रयाकलाप सम्पन्न ह न्छ।
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एडलरले कामेच्छाको धारणालाइ नकाद ै सामाहजक शहक्तको अधारलाइ महत्त्िपणूत मानी 

हीनभािनाको मत ऄहघ सारेका छन।् ईनको हिचारानसुार कुनै पहन मान्छे जन्मजात रूपमा 

शारीररक, मानहसक, सामाहजक, अहथतक, सांस्कृहतक अहद रूपले ऄसिम िा ऄपणूत भएको 

खण्डमा स्ितः ईसको आगो िा ऄह् ममा धक्का लागेको ह न्छ ऄथातत ्ऄह्  म पीहडत ह न्छ। ऄतः 

हीनभािनाद्रारा ईसको व्यहक्तयि रस्त बनेको ह न्छ। ईक्त हीनभािनाको िहतपहूतत गनत ऄहन 

ऄह्  मलाइ जोगाआराख्नका लाहग अरु्लाइ शे्रष्ठ दखेाईने प्रयासका क्रममा सामाहजक व्यिहार, 

हसजतनायमक हक्रयाकलाप सम्पन्न गदतछ।
१११

 

जङ्ुगले फ्रायड र एडलरभन्दा हभन्न मत प्रकट गद ै हसजतना माहनसमा हनहहत सामहुहक 

ऄचेतन मनको अरह मानेका छन।् ईनले माहनसको मनलाइ ईनका गरुुले झै ँतीन तहमै तर हभन्न 

हकहसमले हिभक्त गरेका छन ्: 

१. चेतन मन - यसमा माहनसका हनजी धारणा, स्महृत, ऄनभुि अहद सङ्कहलत रहन्छन।् 

२. रै्यहिक अचेतन मन - यसमा व्यहक्तहिशेषका आच्छा, अकाङ्िा, चाहना, रहर, िीण 

स्महृत तथा कुहण्ठत ऄनभुिहरू सङ्कहलत रहन्छन।् 

३. सामूहिक अचेतन मन - यसमा िंशानगुत तथा पयातिरणीय संस्कारका रूपमा अफ्ना 

हिगत हपँढी तथा अहदकालीन पिूतजहरूका हिहभन्न ऄनभुिहरू सहञ्चत रहकेा ह न्छन।् 

हतनै ऄनन्तकालदहेख सहञ्चत साितभौम ऄनभुि एिम ् संस्कारहरू व्यहक्तहिशेषका 

ऄन्तमुतखी तथा बहहतमखुी प्रिहृिहसत समहन्ित ऄिस्थामा पगु्दा हिहभन्न हबम्ब, प्रतीक 

तथा हमथकका माध्यमबाट हसजतनायमक रूपमा बाहहर प्रस्रु्हटत ह न्छ।
११२
  

यसरी बीसौ ँशताब्दीका प्रख्यात मनोहिज्ञानी फ्रायड तथा ईनका दइु सहयोगी एिम ्हशष्यले 

ऄलग ऄलग हकहसमका मत व्यक्त गरे पहन मानि मनलाइ तीन तहमा हिभाजन गरी ऄध्ययन गने 

प्रणाली स्थाहपत भएको छ। यसै प्रणालीमा व्यहक्तहिशेषको व्यहक्तयिको ऄन्तजतगत ् मा हक्रयाशील 

तत्त्ि एिम ् ययसद्रारा प्रभाहित, हनदहेशत बहहतजगत ् मा प्रकहटत स्िभािलाइ हिशे्लषण तथा 

मलू्याङ्कन गने, लेख्नेकायत साहहययमा पहन प्रयोग भइ प्रहसि ह न पगेुको देहखन्छ। 

                                                           
११०

 ऩायसभखण बण्डायी, भाधिप्रसाद ऩौडरे, साहित्मशास्त्र य नेऩारी सभारोचना, ऩ.ृ १६६ 
१११

 ईश्िय िुभाय शे्रष्ठ, ऩूिीम एिभ ्ऩाश्चात्म साहित्म सभारोचना : लसद्धान्त, िाद य प्रणारी, ऩ.ृ २२५ 
११२

 ऩूिाित,् ऩ.ृ २२६ 
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अञ्चहलकता ऄञ्चलको जीिनलाइ बहृद ् रूपमा ईद ् घाटन गने पिहत भएकोले 

अञ्चहलक कृहतहरूमा अधहुनकता, औद्योहगकता, यातायात, सञ्चार क्राहन्त अहदबाट टाढामा 

रहकेो ऄययन्त दगुतम, पछौटे िेत्र, गाईँ ऄहन ययहाँका हनिासीहरूका जीिनलाइ यथाथतिादी एिम ्

स्िच्छन्दतािादी ढङ्गमा ऄङ्कन गररन्छ। अञ्चहलक कृहतमा पयातिरण तत्त्ि बाहके पात्र एिम ्

चररत्राङ्कनमा हिशेष बल हदआएको ह न्छ र यस्ता कृहतहरूमा धेरै संख्यामा पात्र प्रयोग गररएका 

ह न्छन।् तर बह संख्यक पात्रको ऄन्तजतगत ् मा पगेुर ईनीहरूको व्यहक्तयिको हिशे्लषण गने 

अिश्यकता िा ऄहनिायतता अञ्चहलक लेखकले ऄनभुतू गरेको दहेखँदनै। हकनभने पात्रहरूका 

चररत्रगत िैहभन्यताका हचत्रणको माध्यमद्रारा ऄञ्चलका हिशेषता ईद ्घाहटत गनुत नै अञ्चहलक 

कृहतको ईद्दशे्य हो। अञ्चहलक कृहतमा ऄञ्चलका हनिासीहरू पात्रका रूपमा भेला गररने ह नाले 

हतनीहरूले िैयहक्तक चाररहत्रक हिशेषताको प्रहतहनहधयि होआन तर िगतगत चररत्रको प्रहतहनहधयि 

गदतछन।् कुनै एईटा दगुतम र पछौटे ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतक हिशेषता तथा ययहाँका हनम्निगीय 

माहनसहरूको सामाहजक, सांस्कृहतक, राजनीहतक, अहथतक तथा ऐहतहाहसकतालाइ दशातईन ु

अञ्चहलक लेखकको प्राथहमक ध्येय दहेखन्छ। िहणतत ऄञ्चलका हनिासीका शोषणरस्त 

जीिनधारा, गररबी, भोक, कुपोषणका हसकार बनेका, ईपचार, हशिाबाट िहञ्चत सन्तानको 

ऄिस्था दखेेर, बझेुर तथा केही गनत चाहरे पहन केही गनत नसक्ने लाचारीपनको ईद ् घाटन नै 

अञ्चहलक लेखनको लक्ष्य भएकोले मनोहिज्ञानको प्रयोग स्ित: गौण ह नजान्छ। यद्यहप समाजका 

प्रययेक व्यहक्त हनजी मनोहस्थहतका अधारमा हक्रयाकलाप गने ह नाले को कुन हिचार िा कुन पे्ररणा 

र कुन ईद्दशे्यद्रारा ऄहभप्रेररत छ ययसको मनोिैज्ञाहनक दृहष्टले हनेे िा व्याख्या गने प्रचेष्टा रहकेो 

ह न्छ। यसैले अञ्चहलक कृहतहरूमा पहन कहतपय पात्रको मन खोतल्ने चेष्टा गररएको पाआन्छ। 

ऄञ्चलिासीहरूका सामाहजक जीिनको यथाथत ऄङ्कन गद ै जाँदा कहतपय पात्रका चररत्रमा 

रहकेो यौन दरुाचार, मानहसक हिकृहत, जगुपु्सा, दहमत यौनेच्छा अहदको हचत्रणमा स्ितः 

मनोहिज्ञानको प्रयोग भएको पाआन्छ। 

सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक, धाहमतक, लैङ्हगक भेदभािका हसकार बनेका 

ऄञ्चलिासीहरूको जीिनधारा, ईनीहरूको हनरीहता, बाध्यता र ऄिमतालाइ मानितािादी 

संिेदनाका दृहष्टले ऄङ्कन गने क्रममा मनोिैज्ञाहनक ऄध्ययन एिम ् हिशे्लषणको हिशेष 

अिश्यकता रहदँनै। ऄञ्चलका हनरीह जनतामा दहेखएका ऄसन्तोस, हिहिहप्त, ऄसामान्य 

पररहस्थहतहरू िैयहक्तक नभएर सितदशेीय ह न।् हनष्कषततः अञ्चहलकता र मनोहिज्ञान दइु ऄलग 

दृहष्टकोण र लेखन पिहत ह न।् तथाहप दिैु लेखन पिहतको मलू हिषयिस्त ुमानि जीिन नै हो। 

मनोहिज्ञानले मान्छे ऄहन ईसको मानहसक जगय को ईद ् घाटन गने ईद्दशे्य हलएको ह न्छ भने 
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अञ्चहलक लेखनमा मान्छेको बहहजतगत ् तथा अिश्यकता ऄनसुार ऄन्तजतगत ् पहन ईद ् घाटन 

गररने ह नाले ययहाँ न्यनूरूपमै भए तापहन मनोहिज्ञानको प्रभाि रहकैे ह न्छ। मनोहिशे्लषणायमक 

साहहहययक रचनाहरूमा ऄसामान्य पात्रहरूको मनोदशा र हिकृत मानहसकताको ईद ्घाटन िा 

ऄध्ययन ह न्छ भने गैर मनोहिशे्लषणायमक रचनाहरूमा चाहह ँ सामान्य पात्रहरूको मनोदशाको 

हचत्रण िा ऄङ्कन मात्र पाआन्छ। अञ्चहलक रचनाहरू दोस्रो थरीमा पछतन।् 

 

२.१२ आञ्चहलकता र परररे्श हर्मशय 

ऄङ्रेजी इकोहिहिहसज्म शब्दको रूपान्तरण स्िरूप नेपालीमा ‘र्ातासमीक्षा’,
113
 

‘र्ातार्रणीय/पररर्ृिीय समालोचना’,
114
 परररे्श हर्मशय अहद प्रयोग गररएको दहेखन्छ। 

‘इकोहिहिहसज्म  इकोलजी र हिहिहसज्मको समस्त पदको रूपमा सन ्१९७० दहेख प्रयोगमा 

अएको माहनन्छ।
115
  यस शब्दको प्रथम प्रयोग ऄमेररकी अलोचक हिहलयम रूक्रयेटले सन ्

१९७८ मा अफ्नो लेख ‘हलटरेचर एयान्ड आक लजी : एन एक्सपेररमेन्ट आन आक हक्रहटहसज्म’मा 

गरेका हथए।
११६
  आकोलजीको नेपाली पयातयस्िरूप पाररहस्थहतकी, पररििृीय िा िातािरणीयशाह्ल, 

पररिेश हिज्ञान अहद शब्दहरू प्रयकु्त भएका दहेखन्छन।्  

आकोलजी हिज्ञानको एईटा शाखा हो। प्राथहमक रूपमा प्रकृहत, िातािरण िा पयातिरणलाइ 

बझुाईने इकोलजी शब्द हरसेली भाषाको ओइकस र लजी शब्द हमलेर बनेको छ। ओइकसको 

ऄथत घरगृिस्थी ऄथिा कुिुम्ब, नातागोता ऄहन लजीले ऄध्ययन, शाह्ल बझुाईँछ। यसैले 

आकोलजीको व्ययुपहिगत ऄथत पथृ्िीमा भएका जैहिक ऄजैहिक प्राणी एिम ् िस्तहुरूको 

पाररिाररक सम्बन्धको ऄध्ययन भन्ने बहुझन्छ। यसले िैज्ञाहनक अधारमा प्रकृहतमा भएका 

सबैप्रकारका जैहिक ईहद्भद, जल-थल-नभिासी सकू्ष्म जीिाणदुहेख हलएर ससाना पशपुिी, 

हिशालकाय पश,ु मानि, समाज, संस्कृहत तथा ऄजैहिक िस्तुहरू (माटो, हािा, पानी, अरता, 

प्रकाश, ताप) का पारस्पररक ऄहिच्छेद्य सम्बन्ध, हनभतरता, महत्त्ि र हिशेषताको ऄध्ययन 

                                                           
११३
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मलू्याङ्कन गदतछ। ऄत: साहहययमा आकोलजी िा पररििृीय हिशेषता र समस्याबारे सचेतनताको 

हिमशतलाइ आकोहक्रहटहसज्म िा परररे्श हर्मशय भहनन्छ। पररिेश हिमशत एकप्रकारले पयातिरणिादी 

लेखन हो।  

ररचडत काहडतजले पयातिरणीय ऄिधारणाका अधारमा साहहहययक र सांस्कृहतक 

अलोचनालाइ पररिेश हिमशत मानेका छन ्भने लरेन्स ब्यलुले पयातिरणीय अचरणको ऄहभप्राय 

बोकेर साहहयय र पयातिरणको ऄध्ययनलाइ पररिेश हिमशत हो भनेका छन।् कृष्ण गौतमको 

हिचारानसुार साहहययको पठनमा थहपन अएको ‘िातािरणकाव्यशाह्ल’ िातारणलाइ प्राथहमकता 

हदने, िातािरणमा जोड हदने, प्राणी र िातािरणलाइ सहयात्री मान्ने साहहयय हसिान्त हो। ऄठारौ ँ

शताब्दीदेहख पहश् चमी दशेहरूमा अएको िैज्ञाहनक हिकास, कलकारखाना, ईद्योगधन्धा, व्यापार, 

बजारीकरण र सहरीकरणको र्लस्िरूप पथृ्िीको प्राकृहतक जङ्गल, नदीनाला, पहाड अहदका 

दोहन ऄहन यसले ल्याएको पयातिरणीय दषु्प्रभािबारे ईन्नाआसौ ँशताब्दीको मध्यािहधदेहख हनेरी 

डेहिड थोऱ् यो (िाल्डेन, १८५४) ऄहन ऄन्यान्य ऄमेररकी एिम ् हिटेनका लेखकहरूले कलम 

चलाए। यसै शताब्दीको ऄन्तदहेख पयातिरणिादी अन्दोलनको सतू्रपात भयो। रामचन्र गहुको 

मतानसुार भहूम संस्कार, िैज्ञाहनक संरिण तथा ऄरण्य हचन्तनको र्लस्िरूप औद्योगीकरण, नैहतक 

र सांस्कृहतक स्खलनबाट जोहगन भहूमप्रहत ध्यान केहन्रत गने सन्दशे हदआयो। प्रकृहतको संरिणबोध 

गररयो ऄहन ऄरण्य हचन्तन (िाआल्डरनेस ्अआहडया) ऄनसुार नैहतकता, हिज्ञान र सौन्दयततत्त्ि-

तीनैिटालाइ हमलाईन खोहजयो। प्राकृहतक सौन्दयत र कला सौन्दयतको ईभयमखुी अस्िादमा 

सचतेता बढेको हो।
117

 

बीसौ ँ शताब्दीमा अआपगेुर िैज्ञाहनक ऄहन पयातिरण संरिणिादीहरूको स्िर ऄझ प्रखर 

भयो। सन ्१९४९ मा प्रकाहशत ऄल्डो लोयोपोल्डको अ स्यान्ड् कन्री अल्मनाक र सन ्१९६२ 

मा प्रकाहशत राचेल कासतनको साइलेन्ि इहस्प्रङ नामक पसु्तकहरूले पयातिरणमा हनरन्तर िहृि 

भआरहकेो ह्ास र रासायहनक कीटनाशक औषहधहरूको प्रयोगले िन्यप्राणी, माटो र पानीमा 

बढ्नथालेको कुप्रभािबारे प्रभािशाली अिाज प्रसार गऱ् यो। िातादशतनको स्थापनामा मखु्य 

भहूमका हनिातह गनेहरूमध्ये निेली दाशतहनक ऄने नेआस तथा ऄमेररकी दाशतहनक तथा प्रकृहत 

िैज्ञाहनक ऄल्डो हलयोपोल्डलाइ ह न।् सन ्१९७० को दशकमा नेआसले गम्भीर िातािरणहिज्ञान 

(हडपआकोलजी) को धारणा स्थापना गरे।
११८
  क्रमश: िैज्ञाहनक एिम ्पयातिरणिादीहरूले हिहभन्न 

                                                           
११७

 िृष्ण गौतभ,  उत्तयआधुननि न्जज्ञास, ऩ.ृ २०७-२०९ 
११८

 ऩूिाित ्
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प्रदषूणका कारण बायोस्रे्यरमा बहनन लागेका प्िाँल ऄहन पराबैजनी हिहकरणका दषु्प्रभािहरूबारे 

जागरुक र सचेत तलु्याईने ऄहभयान प्रारम्भ गरे। यही जागरुकता ऄहन पयातिरण अन्दोलनको 

र्लस्िरूप सन ्१९९० मा साहहयय र पयातिरण ऄध्ययनका ईद्दशे्यले ‘एसोहसएसन र्र ् द स्टडी 

ऄि ्हलटरेचर एन्ड एन्भाआरोन्मेट’ (ए एस एल आ) गठन ह नगयो। यस संगठनको आन्टरहडहसहप्लनरी 

स्टहडज ऄव ्हलटरेचर एयान्ड एन्भाआर न्मेन्ट शीषतक जनतलमा प्रकाहशत साहहययमा पयातिरण ऄहन 

पयातिरण र साहहयय सम्बन्धी लेखहरूले पररिेश हिमशतको हिकासमा महत्त्िपणूत योगदान पऱु् याएको 

दहेखन्छ। 

पिूत ऄहन पहश् चम दिैुहतरका साहहययमा अहदकालदहेख नै प्रकृहतको हचत्रण ऄपररहायत तत्त्ि 

झै ँ भएको छ। पिूतमा िैहदक कालदहेख ऄहन पहश् चममा हहि ू बाआबलदेहख नै प्रकृहत हचत्रण 

ईल्लेखनीय छ। ‘हरसेली पौराहणक पौराहणक अख्यानमा पथृ्िी र ईितरताकी दिेी गेआया 

कहलाईँहछन ् जसको प्राच्यरूप गाइ हो। श्रीमद्भागर्तम्ा गाइ र साँढेलाइ कष्ट पीहडत दखेाएर 

प्रदषूण, खराबी र हिकृहतहतर र कृहष सभ्यताको पतनहतर सङ्केत गररएको छ। बेलायती िैज्ञाहनक 

जेम्स लभलकले गेआया हाआप थेहससको अधार हलएर पथृ्िीलाइ जीिन्त व्यिस्थाको रूपमा 

हचहत्रत गद ै जीि र ऄजीिको भेद मेटी समहष्ट हरेाआ राख्नपुने सन्दशे हदए।’
119
  जैन तथा बौि 

ऄहहसंािाद, भहक्तिाद, ऄध्यायमिाद एिम ् मानितािादहरूले पहन यसलाइ सामरी ईपलब्ध 

गराएका छन।्
१२०
  रोमन कहि भहजतलदेहख हलएर ऄङ्रेजी कहि जेम्स थोम्सन ( द हसजन, सन ्

१७२६-३०), हगल्िटत ह्ऱाआट (न्याचुरल हिस्री एयान्ड् एहन्िहक्र्हिज अर् ्सेल्र्नय, सन ्१७८९), 

ऄमेररकी कहि हिहलयम बरेम (राभल्स, सन ् १७९१), काहलदास (अहभज्ञान शाकुन्तलम,् 

मेघदूत) अहदका कृहतमा हामी प्राकृहतक सौन्दयत, शाहन्त, सरलता, सम्प्रीहत र सखुको सोच र 

चेतनाको बीज दखे्न पाईँछौ।ँ  

ईन्नाआसौ ँ शताब्दीदहेख नै साहहययमा अएको स्िच्छन्दतािादी र अञ्चहलकतािादी 

साहहयय लेखनले पयातिरणिादी भािनाको हदशामा महत्त्िपणूत योगदान पऱु् याएको बोध ह न्छ। मेररया 

एजिथतको क्यासल रेकरेन्ट, एहमली िन्टीको वेदररङ हाआट्स, िाल्टर स्कटको वेवली, थोमस 

हाडीको फार फ्रम हद मेहडङ क्राईड, द ररटनव ऄव हद नेहटव, द वडुल्यान्डसव, जजत आहलयटको एडम 

हबड, माकत  ट्िेनको लाआफ ऄन ्द हमहसहसपी, सराह ओनत हजिेटको द कन्ट्री ऄव ्द प्वाआन्टेड फसव 

अहद ईपन्यासहरूमा पयातिरण र मानि जीिनको सम्बन्ध र साहचयत ऄङ्हकत भएको पाआन्छ। 

                                                           
११९ िृष्ण गौतभ,  उत्तयआधुननि न्जज्ञास, ऩ.ृ २०७-२०९ 
१२०

 एभ एच अब्रािभ,  अ नरोसयी अि ्लरटयेयी टभा, ऩ.ृ  ७४ 
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यसैक्रममा िडतस्िथत, शेली, हकट्स, िाआरन अहद कहिहरूका काव्यकृहत ऄययन्त प्रभािकारी, 

पथप्रदहशतका र पररिेश हिमशतको पषृ्ठभहूम बनेको माहनन्छ।   

बीसौ ँशताब्दीमा पयातिरणिादी समालोचनायमक लेखहरूमा पाररहस्थहतकीमा अएको ह्ास 

र हिनाशमा पहश् चमी जगत ् को मानि केहन्रत एिम् पयातिरण हिरोधी धाहमतक र भौहतकिादी 

दृहष्टकोणलाइ ईिरदायी बताईँद ै पयातिरणको ईयथानमा हलनपुने ईपाय अहदबारे हिहभन्न 

हिद्रानहरूले लेख्नथाले। ऄष्रेहलयन दाशतहनक जोन पासमोरको म्यानस ् रेस्पोन्सीब्लीिी िर 

नेचर : इकोलहजकल प्रब्लेम्स एयान्ड् रे्स्िनय र्याहड्सन (सन ्१९७४), रोबटत हर्न्चर जोन 

एल्डरद्रारा सम्पाहदत द नोियन बुक अर् ् नेचर राइहिङ (सन ् १९९०) अहद यस हिषयका 

ईल् लखेनीय कृहत माहनन्छन।् 

‘पररिेश हिमशतको हिकासक्रममा आकोरे्हमहनज्मिादी अलोचना पहन चचातको हिषय बनेको 

दहेखन्छ। परुुष लेखक तथा कहिहरूका कृहतमा नारीलाइ धरती ऄथिा प्रकृहतको रूपमा 

मानिीकरण गरी हतनको शोषण, चररत्र हनन, कुमारीयि हनन ्जस्ता ऄसमान व्यिहार अहदको 

हचत्रणको हिरोधमा एहनहट कोलोन्डी, हिरा नोरिडु अहदले गरेका अलोचनाले पहन पररिेश 

हिमशतको चचातलाइ ऄहघ बढाएको माहनन्छ।’ 
१२१
  

यस्ता हचन्तन, सचेतता र गहतहिहधको पररणहतस्िरूप साहहययमा आकोहक्रहटहसज्म िा पररिेश 

हिमशतको ऄध्ययन र लेखन अरम्भ भएको हो। साहहयय ऄहन पयातिरणको सम्बन्धमा ऄध्ययन 

परम्पराको सतू्रपात गने शे्रय चेररल ग्लटरे्ल्टीलाइ हदआन्छ। ईनल ेसन ्१९९६ मा हलेोल्ड फ्रोमसँग 

हमलेर द इकोहिहिहसज्म ररड्र, लेनमकय स इन हलिरेरर इकोलजी नामक पसु्तक प्रकाशन 

गरेपहछ पररिेश हिमशतको सैिाहन्तक रूपले ईद ्घोषणा भएको माहनन्छ।
१२२

 

ऄत: पररिेश हिमशतको प्रिहृिगत हिशेषता भन्न ु नै पयातिरण केहन्रत हसजतना र साहहययको 

मलू्याङ्कन गनुत एिम ् कृहत हिशे्लषणमा मानिेतर जगत ्िा पयातिरणीय भौहतक जगत ् प्रहत चासो 

राख्न ु पयातिरण संरिणप्रहत जागरुकता बढाईन ु प्रतीत ह न्छ। पयातिरण अन्दोलनको प्रभाि र 

पयातिरणका अधारमा कृहतको हििेचना गनुत र प्रकृहत तथा मानिबीचको सम्बन्धलाइ हिशे्लषण 

गरेर पयातिरणको रािसी दोहन, प्रदषूण, ग्लोबल िहमतङ अहदबाट रुतरूपमा पथृ्िीको घट्दो 

अयलुाइ हनयन्त्रण गने चेष्टालाइ बल प्रदान गनुत हो भन्ने बहुझन्छ।  

                                                           
१२१

 देिचन्र सुब्फा, ऩरयिेश विभशािा (नेऩारी अिादभी जनार, ििा ५, अङ्ि ६, भाचा २०१०),ऩ.ृ ५३ 
१२२

 ऩूिाित ्
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पररिेश हिमशतको ऄध्ययनबाट अञ्चहलकता एकप्रकारले पयातिरणिादी साहहयय लेखन 

पिहत हो भन्ने कुरा स्पष्ट ह न्छ। सचेष्ट पररिेशिादी हचन्तनका िेत्रमा अँखीझ्याल बनेको 

अञ्चहलकतािादी कृहतहरूमा पररिेश हिमशतका हिहिध पिहरूलाइ ऄध्ययन एिम ् हिशे्लषण 

गरेर पथृ्िीकाका िाहसन्दा, समाज र संस्कृहतलाइ जोगाईने प्रयासमा थप बल प्रदान गनत सहकन्छ। 

२.१३ आञ्चहलकता र लोकहर्श्वास 

अञ्चहलक लेखनमा लोकहिश्वासको ठुलो भहूमका रहकेो छ। लोकले मान्द ै अएको 

परम्परागत हिश् िासलाइ नै लोकहर्श् र्ास भन्ने गररएको पाआन्छ। प्रययेक मानि समदुायमा कुनै न 

कुनै प्रकारको हिश् िास हनश्वास झै ँ रहकेो पाआन्छ। यस्तो हिश् िास स्थान, जातजाहत, भाषाभाषी र 

संस्कृहत ऄनसुार हभन्नहभन्न प्रकारका ह न्छन।् कुनैकुनै हिषयमा भने यस्तो हिश् िासमा समानता 

रहकेो पहन भेहटन्छ। 

लोकहिश्वास लोक र हर्श् र्ास दइु शब्दको मेलद्रारा हनहमतत समस्त पद हो। संस्कृत ‘लोक’ 

शब्दको व्ययुपहि लोकृदशयने धातमुा घञ ्(ऄ) प्रययय जोडेर भएको हो। लोकृदशतने धातकुो ऄथत 

हनेुत, दखे्न ु ह न्छ। यसै धातबुाट हनहमतत लोकते शब्दको सन्दभतबाट लोकको ऄथत हनेेिाला, 

दखे्नेिाला भन्ने ह न्छ। यसै पररप्रेक्ष्यबाट लोक शब्दको सामान्य ऄथत हनेे िा दखे्ने कायत सम्पन्न गने 

समस्त जनसमदुाय ह न अईँछ।
१२३

 

नेपाली बहृत ्शब्दक शमा लोक शब्दको ऄथत (१) िह् माण्डको कुनै एक भाग ऄथिा खण्ड; 

संसार; जगत;् दहुनयाँ। (२) परुाण ऄनसुार स्िगत, मययत र पाताल तीन स्थान िा पथृ्िीसहहत ईँभोका 

भलूशोनक, भिुलशोनक,  स्िलशोनक, महलशोनक, जनलोक, तपलोक र सययलोक सात र ईँधोका ऄतल, 

सतुल, हितल, तलातल, रसातल, महातल र पाताल सातसमेत चौध भिुन। (३) रहमण्डल 

(जस्तो- सयूतलोक, चन्रलोक, ध्रिुलोक अहद)। (४) मखु्य दिेताको हनिासस्थल (जस्तो- 

हशिलोक, हिष्णलुोक, िह् मलोक अहद)। (५) परुाणऄनसुार, प्राणी जीहित छँदा भोग गने र 

मरेपहछ पगु्ने ठाईँ; आहलोक र परलोक। (६) समान संस्कृहत, भािना र सामाहजक हस्थहत भएका 

खास भौगोहलक एकाआमा रहने माहनसको समदुाय; जनसमहू भहनएको पाआन्छ।
१२४
   

                                                           
१२३

 भोिनयाज शभाा य िगेन्रप्रसाद रुइॉटेर, रोििातााविज्ञान य रोिसाहित्म, ऩ.ृ १२-१३ 
१२४

 नेऩारी फिृत ्शब्दिोश, ऩ.ृ ११२०   
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प्रय गात्मक नेपाली शब्दक श ऄनसुार (१) संसारको कुनै भागमा बस्ने माहनसको समहू, 

जनता, दहुनयाँ, (२) परम्परामा बाँहधएको समाज, समदुाय, जनसमहू, सितसाधारण जनता।
१२५
 

ईपयुतक्त शब्दकोशहरूमा ‘लोक’ शब्दको  स्थानिाचकता र  मानििाचकता गरी दइुप्रकारको ऄथत 

जनाआएको दहेखन्छ। 

प्राचीनकालदहेख नै यी हिहिध ऄथतमा प्रयकु्त ह दँ ै अएको लोक शब्दको पयातयिाचीका 

रूपमा ‘जन’ शब्द पहन चलाईने गरेको दहेखन्छ। ऊग्िेदमा पहन जन शब्दको प्रयोग गररएको 

पाआन्छ। ययसैले कहतपय लेखक एिम ्ऄनसुन्धाताहरूले लोकको ठाईँमा जन शब्दको प्रयोग गरी 

लोक हिश् िासलाइ जन हर्श् र्ास पहन भन्ने गरेको पाआन्छ। 

तर लोक शब्द नै ऄहधक लोकहप्रय बनेर दहेखन्छ। ऄचेल जन शब्द हिशेषगरी माक्सतिादी 

िा प्रगहतिादी सोच, हिचार, हसिान्त एिम ् लेखनसँग सम्बि भइ अएको छ। जस्तै- जनिादी 

साहहयय, जनिादी सङ्गीत, जनिादी राजनीहत, जनिादी लेख अहद। यसरी माक्सतिादी 

हिचारधारालाइ जनाईन जन शब्दको प्रयोग सहिशेष ह दँ ैअएकोले यसको ऄथत केही सङ्कुहचत 

बन्न पगेुको छ भन ेलोक शब्द सितराह्य बन्न पगेुको छ। 

लोकजीिनमा घट्ने ऄनेक घटनाहरू लोकहिश् िासको जन्मका कारण र कारक तत्त्ि 

माहनन्छ। यसमा प्रकृहतको पयातप्त योगदान रहकेो दहेखन्छ। प्राकृहतक घटना र अकहस्मकता लोकमा 

लोकहिश् िास जन्माईने र ययस्ता हिश् िास स्थाहपत गराईने प्रमखु कारण ह न।् ययसैले 

लोकहर्श् र्ासलाइ परम्परादहेख माहनँद ै अआएको चालचलन, रीहतररिाज िा कायतपिहत 

अहदप्रहत ह ने दृढ अस्था एिम ्पययार भन्न सहकन्छ। हसंपरेु सिेुदीका हिचारमा लोकहिश् िासले 

अफ्नो परम्पररत पिहत, प्रथा िा रीहतहथहत, चालचलन र लोकसंस्कृहत हिशेष अहदप्रहत गररने 

पययारलाइ सङ्केत गनत पगु्छ।
१२६
  सङ्गहठत र एकहत्रत भइ बाँचौ ँ ऄहन बाँच्न हदउँ भन्ने मन्त्र 

रृदयमा हखलेर लोकले ऄहलहखत रूपमा हनमातण गद ै अएको धारणा, मान्यता, अस्था र 

हिश् िासल ेतयार परम्परारूपी अधारभहूम नै लोकहिश् िास हो। 

लोकहिश् िासलाइ ऄन्धहिश् िास र रूहढको रूपमा पहन हलआन्छ। तर सबै लोकहिश् िासहरू 

ऄन्धहिश् िास िा रूहढ नह न पहन सक्छन।् ऄन्धहिश् िास िा रूहढ भन्नका लाहग ती हिश् िासहरूको 

िैज्ञाहनक परीिण अिश्यक छ। लोकहिश् िासलाइ रूहढ, परम्परा र ऄन्धहिश् िास भन्नका पहछ 
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हिज्ञान, सभ्यता, संस्कृहत, आहतहास र सितराह्य गणुका कमीले गदात हो। हयनै गणुका ऄभािको 

कारण लोकहिश् िास ऄनसुरण गने मान्छेलाइ रूहढिादी, परुातनपन्थी, ऄन्धहिश् िासी भन्ने गररएको 

पाआन्छ। हिचारणीय कुरा के भने दीघत भोगाआ र दीघत ऄनभुिमा अधाररत भएका कहतपय 

लोकहिश् िासहरू िैज्ञाहनक र व्यािहाररक हसि पहन लाग्दछन ् भने कुनै कुनै चाहह ँ काल र 

पररहस्थहतको हपसाआबाट ऄसयय बन्न पगु्दछन।् ऄतः लोकहिश् िास, ऄन्धहिश् िास िा रूहढ मातै्र 

होआन, यो लोकजीिनको ज्ञान र ऄनभुिबाट जन्मेर स्थाहपत भएको लोकको हिश् िास हो भन्न 

सहकन्छ।  लोकहिश् िासलाइ पररभाहषत गने क्रममा प्रय गात्मक नेपाली शब्दक शमा लोकहिश् िास 

सितसाधारण जनतामा प्रचहलत हिश् िास, लोकपरम्पराले मान्द ैअएका कुरा ह न।् भतूपे्रत, पनुतजन्म 

अहद लोकहिश् िासका कुरा ह न ्भहनएको छ।
१२७

 

लोकहिश् िासलाइ धेरै अधारहरूमा िगीकरण गनत सहकन्छ। जाहतको अधारमा, 

भाषाभाषीको अधारमा, स्थानको अधारमा, िस्त ुर हिषयको अधारमा। जातजाहत ऄनसुार िा 

भाषाभाषी ऄनसुार पहन लोकहिश् िासमा हभन्नता पाआन्छ। स्थान र कालऄनसुार पहन 

लोकहिश् िासमा हभन्नता ह न्छ। तर सबैलाइ केलाईँदा हिषय र िस्त ुनै लोकहिश् िास िगीकरणका 

मखु्य अधार ह न भन्ने दहेखन्छ। तलुसी हदिसले हधमाल जाहतमा प्रचहलत लोकहिश्वासका 

अधारमा हनम्नानसुार िगीकरण गरेका छन ्: 

१) शभु तथा कल्याणको हनहमि गररने कमतकाण्डी हिश् िासहरू, २) पशपुिी हिषयक 

हिश् िासहरू, ३) अंहगक हक्रया हिषयक हिश् िासहरू, ४) शारीररक हचन्ह हिषयक हिश् िासहरू, 

५) साआत-हबसाआत हिषयक हिश् िासहरू, ६) िस्तकुो हनमातण र ईपयोग हिषयक हिश् िासहरू, ७) 

भहिष्य सचूना हिषयक हिश् िासहरू, ८) स्िप्न हिषयक हिश् िासहरू, ९) हनषेध हिषयक 

हिश् िासहरू।
१२८

 

कृष्णदिे ईपाध्यायले लोकसंस्कृहत की रूपरेखा नामक पसु्तकमा भारतमा बसोिास गने 

जात-जाहतहरूमा प्रचहलत लोकहिश् िासहरूलाइ हनम्नानसुार हरेेका कुरा नेपाली लोकहिश्वास 

सम्बन्धी हिहकहपहडयामा ईल्लेख गररएको पाआन्छ : 

 १) अकाशीय हपण्डसम्बन्धी लोकहिश् िास, २) पथृ्िीसम्बन्धी लोकहिश् िास, ३) प्राणी 

जगत ् सम्बन्धी लोकहिश् िास, ४) मानि शरीर सम्बन्धी लोकहिश् िास, ५) हिहिध लोकहिश् िास। 
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यसबाहके हिहिध ऄन्तगतत महहना, हदन, बार तथा घरेल ु िस्त ु सम्बन्धी लोकहिश् िासहरूलाइ 

समािेश गररएको छ।
१२९

 

हसंपरेु सिेुदीले नेपाली लोकजीिनमा प्रचहलत लोकहिश् िासहरूलाइ हनम्न शीषतकहरूमा 

चचात गरेका छन ्: 

  १) शकुन-ऄपशकुन, २) पापपणु्य-स्िगतनकत , ३) श्रािकमत-कुलायन पजूा, ४) लागोभागो-

जोखना, ५) नजरलाग्न-ुअँखा लाग्न,ु ६) टुनामन्तर िा मोहनी, ७) धामी पतनुुत तथा दिेता चढ्न ु, 

८) डाआनी बोक्सी र बोक्सेरो, ९) हकचकन्नी तथा भयांनी, १०) रािस पजूा, ११) भतूपे्रत, मसान, 

मकुत ट्टा, ख्याक, १२) आन्रजाल र जाद।ू
१३०
  

माहथ प्रस्ततु िगीकरणहरूमध्ये ईपाध्यायको िगीकरण िस्तकुो अधारमा भएको छ भने 

ऄन्य दिैु िगीकरणमा हिषय र िस्त ु दिैु हमहसएर अएका छन ् । कुनै एईटालाइ अधार मानेर 

गररएको िगीकरण बढी िैज्ञाहनक ह नाले िस्तलुाइ मखु्य र हिषयलाइ सहायक अधार मानेर 

लोकहिश् िासको हनम्न प्रकारले िगीकरण गररएको छ : 

१) प्रकृहत र प्राकृहतक घटना सम्बन्धी लोकहिश् िास, २) ऊत,ु महहना, हदन, बार सम्बन्धी 

लोकहिश् िास, ३) सङ्ख्या सम्बन्धी लोकहिश् िास, ४) पश-ुपिी सम्बन्धी लोकहिश् िास, ५) 

मानि ऄङ्ग िा अङ्हगक हक्रया सम्बन्धी लोकहिश् िास, ६) स्िगत-नकत  तथा पाप-पणू्य सम्बन्धी 

लोकहिश् िास, ७) टुना, मोहनी, मन्त्र, दिेता, रािस, डाआनी, बोक्सी, भतूपे्रत, धामीझाँक्री, 

हकच् चकनी सम्बन्धी लोकहिश् िास, ८) शकुन-ऄपशकुन सम्बन्धी लोकहिश् िास, ९) कल्याण-

ऄकल्याण सम्बन्धी लोकहिश् िास १०) भहिष्य सचूना सम्बन्धी लोकहिश् िास, ११) स्िप्न 

सम्बन्धी लोकहिश् िास, १२) ऄन्य ईपलब्ध केही लोकहिश् िासहरू। 

लोकहिश् िास स्थान, काल र संस्कृहतको अधारमा हनहमतत भइ हतनले स्थानीय 

लोकजीिनको ऄनभुि, सङ्घषत, बचाआ र अदु्भहतकतालाइ  द्योतन गदतछ । यसैले कुनैकुनै 

हिश्वासमा हभन्नता र कुनैकुनैमा जतासकैु समानता पाआन्छ। यही लोकको जीिनलाइ यथाथत, 

अदु्भहतक, स्नेह, सहानभुहूतपणूत ढङ्गमा ऄङ्कन गनत लोकहिश्वासलाइ पहन सकू्ष्मता र सदुिताका 

साथ हटप्न ु अञ्चहलक ईपन्यासको अिश्यकता एिम ् हिशेषता हो। अञ्चहलक ईपन्यासमा 

अधहुनक सभ्यता र लोकहिश्वास माझको सङ्घषत ईद ्घाटन ह न्छ। हशहित र सभ्य समाजका दृहष्टमा 
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ऄन्धहिश्वास र रूहढ लाग्ने मान्यता र अस्थालाइ लोकले इश्वरीय हनयम, पखुातद्रारा माहनअएको 

परम्परा, इश्वरको अदशे र दण्डका रूपमा अयमसात ्गछत। यसको हिरोध गनुत हिरोह िा ऄपराध 

माहनन्छ। लोक जीिनमा नदी-नाला िा जङ्घार पार गदात; पहाड चढ्दा-झदात दिेी-दईेराली पकुानुत 

पछत। दिेीदिेतालाइ भाकल गरेकाले कुखरुा, खसी बहल हदन ु पछत। पानी नपरे दिेीपजूा गनुतपछत, 

पानी ज्याद ै परे पहन आन्रदेिलाइ भाक्न ु पछत। हबरालोले बाटो काटे पखतनपुछत। यात्रामा हनस्कँदा 

गारोभरर पानी बोकेर अएको दखेे शभु माहनन्छ, ररिो दखेे ऄशभु माहनन्छ। 

हनष्कर्य : अञ्चहलक लेखन लोकहिश्वास हनरपेि ह दँनै। ऄतः अञ्चहलक ईपन्यासका 

हनहम्त पहन यो ऄपररहायत तत्त्ि हो। यसमा रहकेो अदु्भहतकता नै अञ्चहलकताको पयातय भएकोले 

ऄन्यान्य औपन्याहसक कृहतहरूभन्दा अञ्चहलक ईपन्यास हभन्न र हिहशष्ट प्रकृहतका ह न्छन।् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


