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तेस्रो अध्याय 

आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र 

हर्कास 

 

 

४. १ नेपाली आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हर्कास 

नेपाली, हहन्दी र बङ्गला अहद अधहुनक भारतीय भाषामा उपन्यास भनेर हचहनने 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 वेलेको ऄथत समाचार (न्यजू) हो। समाचारका दइुिटा 

प्रमखु गणु नव्यता र यथाथवता 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।
१
 गद्याख्यानको रूपमा जहन्मएको यो 

हिकासशील हिधाको सैिाहन्तक मानक यही हो भनेर हकटान गनत सहकँदनै। जीिन जस्तै बह रूपी, 

बह रङ्गी ह दँ ै हनरन्तर ऄहघ अआरहने भएकोले हिहिधता, िैहचत्र्यता र हचरनतूनता यसको प्रकृहत 

हो।  

हनरन्तर गहतशील यस हिधाको प्रारहम्भक लिण हर्हलप हसड्नीको अकव हडया (सन ्

१६५१) मा दखेापरेको माहनन्छ।
२
  ऄङ्रेजी ईपन्यासको जनक माहनएका ड्याहनयल हडर्ोको 

रहवन्सन कु्रस  (सन ् १७१९) ले ईपन्यास हिधाको हिकासमा महत्त्िपणूत भहूमका पालन गरेको 

माहनन्छ। यसमा िीरता, साहस, कौतहुल र हशष्ट व्यङ्ग्यले भररएको भए तापहन यथाथतबाट टाढा 

नभएको ठाहनन्छ।
३
  रहवन्सन कु्रस  भन्दा चारिषत ऄहघ छाहपएको फे्रन्चम्यान डे सेगको हगल ब्लेस  

(सन ् १७१५) पहन साहहसक हिषयमा अधाररत महत्त्िपणूत गद्याख्यानका रूपमा रहकेो छ। 

ऄङ्रेजी ईपन्यासको हिकासमा स्यामएुल ररचडतसनको पामेला र भचुवऄ ररवाडेड (सन ्१७४०) 

                                                           
१
 िृष्णचन्रलसॊि प्रधान, नेऩारी उऩन्मास य उऩन्मासिाय, ऩ.ृ १४-१५   

२
 िगेन्रप्रसाद रुइॉटेर, नेऩारी उऩन्मासिो इनतिास, ऩ.ृ ३ 

३
 एभ एच अब्राम्स, अ नरोसयी अप् लरटयेय टम्सा, ऩ.ृ १३१ 
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तथा हनेरी हर्हल्डङको  टम ज न्स (सन ्१७४६), जोन बहनयानका द ह ली वार (सन ्१७९५), द 

लाआफ एन्ड डेथ ऄफ् हमस्टर ब्याड्म्यान (सन ् १८०८), द हपहल्िम प्र िेस (सन ् १८३७), जेन 

अहस्टनका सेन्स एन्ड सेहन्सहब्लहट (सन ्१८११), प्राआड एन्ड हप्रज्यहुडस (सन ्१८१६), आटालेली 

हजयोभानी बोकाहसयोको डेकामेरााँ (सन ् १८२२), जेओफ्री चसरको द क्यान्टबवरी टेल्स (सन ्

१८६७) तथा टमस मेलोरीको म टे हड अथवर (सन ्१८६८) अहदले पहन महत्त्िपणूत भहूमका पालन 

गरेको माहनन्छ।
४
 ऄचेल जापानी अख्यानकार मरुासाकी हसहकज ु(सन ्९७८-१०१६) को गेन्जीक  

कथा (द टेल ऄि ्गेन्जी) लाइ पहन संसारको सबैभन्दा परुानो ईपन्यास माहनएको दहेखन्छ।
५
  

न्यजू (समाचार) बाट प्रसतू माहनने उपन्यासमा समाचारका दइुिटा प्रमखु गणु नव्यता र 

यथाथवता रहहरहकेो पाआन्छ। 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 सबै हिधासँग ऄङ्कमाल र हातेमालो गद ैमौहलकता ऄन्िेषण 

गरररहकेो छ।
६
  बाहख्तनका हिचारमा ईपन्यास ईर पररिततनशील यगु र प्रहिहधका प्रहतहनहधयि 

गनतसक्ने कच ् चा एिम ् ऄमतूत हिधा भएकोले हिषयगत हिहिधता, हिस्तार, बह अयाहमकता, 

बह ऄथतकता, शैली िा प्रस्तहुतगत हनयय नव्यता, प्रयोगायमकता ऄपेहित छ। अद ्भहूतक, गाहतस्थ्य, 

पाररिाररक, सामाहजक, पररष्कारिादी, रोमाहन्टक, ऐहतहाहसक, यथाथतिादी, प्रगहतिादी, 

अञ्चहलक, मनोिैज्ञाहनक, ऄहस्तयििादी, हिसङ्गहतिादी, हिहनमातणिादी अहद बनेर यगुको 

अयमालाइ कलायमकतासाथ ऄहभव्यहक्त हदने िमता यसमा रहकेो छ।
७
 

नेपाली साहहययमा यस हिधाको पखुातका रूपमा शहक्तिल्लभ ऄयातलद्रारा महाभारतबाट 

ऄनहुदत हवराटपवव (सन ्१७७०), भानदुिको हहत पदशे हमत्रलाभ, शहक्तिल्लभकृत हास्यकदम्ब 

(सन ्१७७८), हशिभक्त ऄनहुदत बेताल पच्चीसी (सन ्१७९८), बेनामीकृत श्री हपनासक  कथा 

(सन ्१८१५), मनु्सीका तीन अहान (सन ्१८१७), दसकुमार चररत (सन ्१८१८) र स्वस्थानी 

व्रतकथा (सन ् १८२१) हिष्णपुद पाध्याको लालहीराक  कथा (सन ् १९३२) ऄज्ञातकृत 

मधमुालतीक  कथा (सन ् १८५३), हसराजडेक  कथाहा (सन ् १८७१), हाहतमताइक  कथा 

अहदलाइ माहनन्छ। ईपयुतहल्लहखत कृतहरूबाट नेपाली गद्याख्यानको जग स्थापन ह नपगेुको 

                                                           
४
 िृष्णिरय फयार य नेत्र एटभ, उऩन्मास लसद्धान्त य नेऩारी उऩन्मास, ऩ.ृ ४-६ 

५
 इन्साइक्रोऩेडडमा ब्रब्रटाननिा, बाग १६, ऩ.ृ ५७७ 

६
 नेत्र एटभ, सभारोचनािो स्िरूऩ,  ऩ.ृ १८९ 

७
 ऩूिाित,्  ऩ.ृ १९२ 
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माहनन्छ।
८
 यसैले नेपाली ईपन्यास साहहययको आहतहासमा ईपयुतक्त कृहतहरूको रचनािहधलाइ 

प्राथहमक काल (सन ्१७७०-१८८८) भनी हचनाईने गररन्छ। 

नेपाली ईपन्यास हिधाको िास्तहिक रूप हनमातणमा हररकृष्णले लेखेका ऄहन हशिदि 

शमातले ऄनिुाद गरेको माहनने वीरहसक्का (सन ् १८८५) अख्यानायमक शैलीको जेठो 

औपन्याहसक कृहत बन्न ेसंज्ञाद्रारा हिभहूषत छ । यसै कृहतको लगभग तेह् िषतपहछ सन ्१९०२ मा 

सदाहशि शमातको महने्रप्रभा मौहलक नेपाली ईपन्यासको रूपमा प्रकाहशत भएको दहेखन्छ।
९
 ऄत: 

वीरहसक्काको प्रकाशनदहेख रूपमहतको प्रकाशन पिूतको कालािहध (सन ् १८८५-१९३४) लाइ 

नेपाली ईपन्यास साहहययको माध्यहमक कालमा भहनएको पाआन्छ। यस समयािहधमा केही 

मौहलक ऄहन धेरैजसो ऄनहूदत कृहतहरू प्रकाशमा अएको दहेखन्छ। हगरीशिल्लभ जोशीका 

वीरचररत्र (लेखनकाल सन ्१८९९ र प्रथम भाग प्रकाशन १९०३), बहादरु चररत्र (सन ्१९००), 

प्रारब्ध दपवण (सन ्१९०६ हतर), हचरञ्जीिी पौड्यालको प्रेम सागर (सन ्१८९०), हररहर शमातको 

शकुबहत्तरी (सन ् १८९३), कहपलदिे शमातको नल पाख्यान (सन ् १८९९), सदाहशि शमातको 

चन्रकान्ता (सन ् १८९९) र नरेन्रम हनी, नरदेि पाण्डेका ऄदु्भत हमलाप (सन ् १९०१), मेररना 

चररत्र (सन ् १९०२), रामप्रताप शमातको वीरमाल जी भ ाँसले (सन ् १९०४), हररहर अदीको 

शकुन्तल पाख्यान (सन ् १९०८), दगुातदिेी अचायातनीको ऄनसुयूा-सीत संवाद (सन ् १९०८), 

भैरिप्रसाद शमातको सनु्ने कथा (सन ् १९१४), िैजनाथ सेढाआकँो चक्रपररक्रम (सन ् १९१६), 

पारसमहण प्रधानद्रारा ऄनहूदत हहरण्यमयी चररत्र (सन ्१९१६) एिम ्संिेहपत हवलायत यात्रा (सन ्

१९१९), गम्भीरध्िज शाहको चन्रशेखर (सन ् १९१५), पहलमानहसंह स्िाँरको एक लाख 

रूपैयााँक  च री (सन ् १९१७), भक्तिीर थापाद्रारा ऄनहूदत ध्रवु (सन ् १९१८), प्रहतमानहसंह 

लामाको महाकाल जाससु (सन ् १९१८), िेदनाथ अचायतको दयाकी भावी (सन ् १९२२), 

शम्भपु्रसाद ढुङगेलको हाहतमताइ (सन ् १९२४) र गलुाबकावली (सन ् १९२४), रामप्रसाद 

सययालको ऄलीबाबा ऄथावत ् चालीस च रक  कथा (सन ् १९२४) र ऄलादीनक  हचराग (सन ्

१९२५), ऊहिबहादरु मल्लको शहमवष्ठा (सन ् १९२८), ऄम्बाहलका दिेीको राजपतू रमणी (सन ्

१९३२), हशिप्रताप शम्शेरको दगेुशनन्दनी (सन ् १९३३), अहद मौहलक तथा संस्कृत, ऄरबी, 

हहन्दी, बङ्गला र ऄङ्रेजी भाषाका ऄनहूदत कृहतहरू प्रकाहशत भएको देहखन्छ। नीहत, धमत, 

भहक्त, ऄलौहककता, रहस्य, चमयकार, रोमान्स, हतलस्मी, जाससुी, प्रेम, साहहसकता, हिस्मय, 

                                                           
८
 भोिन ऩी दािार, नेऩारी साहित्मिोश, ऩ.ृ १३९ -१४१ 

९
 ऩूिाित ्
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समाज सधुार, मनोरञ्जन अहद जस्ता हिषयिस्तुयकु्त कृहतहरूले नेपाली ईपन्यास हिधालाइ 

हिकासको पथमा ऄरसर गराएको दहेखन्छ। 

सन ् १९३४ मा अआपगेुपहछ नेपाली ईपन्यासमा आधुहनकताको बीजारोपन भएको 

माहनन्छ। माध्यहमककालीन जाससुी, हतलस्मी, रहस्य, रोमान्स अहद प्रिहृिलाइ ययागी समाज 

सधुारको चेतना, अदशत भाि, संस्कृहत, हशिा अहदको सम्प्रसारण गने हतेुले लेहखएको रूरराज 

पाण्डेको रूपमहत र हिष्णचुरण शे्रष्ठको समुहत ईपन्यास प्रकाशमा अएपहछ अधहुनकताको स्िरूप 

रहण गरेको ऄहन सन ्१९३६ मा रूपनारायण हसंहको भ्रमर प्रकाहशत भएपहछ मातै्र यसको प्रहतष्ठा 

ह नगएको माहनन्छ।
१०
 अधहुनकतालाइ लहित गने याथाहथतकता, कथायमक योजना, चररत्रहचत्रण 

योजना, अदशत हिचार, ऄलङ्कृत एिम ् माधयुतगणुयकु्त हिहशष्ठ, कोमल भाषा ऄहन सगुहठत 

शैलीको प्रयोग परम्परा भ्रमरबाटै स्थाहपत भएको मान्ने ठाकुर पराजलुीको मत राजकुमारी दाहालले 

ईितृ गरेकी छन।्
११
  

नेपालमा राणा शासन हिरुि ऄहन भारतमा हिहटस ईपहनिेश, हिहटस हशिा पिहत, स्िराज, 

स्ितन्त्रताको चाहना ऄहन क्राहन्तले राजनीहत, साहहयय, कला, हिज्ञान अहद िेत्रका हिद्रान, 

हिद्याथी ऄहन जनतामा पररिततनको नयाँ लहर ईयपन्न गऱ् यो। यी दिैु दशेमा चलेका पररिततनगामी 

लहरको स्रोतभहूम भारत नै हथयो। राजनीहतक पररिततन ऄथातत ्स्ितन्त्रताको सन्देश सम्प्रसारण गनत 

साहहययले ठुलो भहूमका हनिातह गऱ् यो। हिश् िभररकै साहहयय ऄध्ययन गरेर लेखकहरूले कथ्य ऄहन 

रूप दिैु िेत्रमा नयाँ अयाम हबस्तार गरे। ऄङ्रेजीबाट, बङ्गला, हहन्दी अहद साहहययका 

माध्यमबाट नेपाली साहहययमा पहन अधहुनकता प्रहिष्ट भएको दहेखन्छ। औपहनिेहशक भारतको 

बनारस, कलकिा अहद स्थान हशिा एिम ्साहहययको केन्र हबन्दकुा रूपमा प्रख्यात भआसकेका 

हथए ऄहन नेपाल, भटुान, दाहजतहलङ, हसहक्कम अहदका हशिा, साहहययानरुागीहरूका लाहग 

अदशत स्थान माहनन्थे। ऄत: यहाँ अइ ऄध्ययन गने नेपाल एिम ्भारतका हिहभन्न प्रान्तका धेरै 

साहहययकारहरू ऄङ्रेजी, हहन्दी, बङ्गला साहहययबाट प्रभाहित भइ नेपाली साहहययमा पहन 

पररिततनको हबगलु रु्केका ह न।् औपहनिेहशक भारतका प्रेमचन्द, धमतिीर भारती, ताराशङ्कर 

बन्दोपाध्याय, माहणक बन्दोपाध्याय, बङ्हकमचन्र चट्टोपाध्याय, रहिन्रनाथ ठाकुर, शरयचन्र 

चट्टोपाध्याय अहदका साहहययको गहहरो प्रभाि रूपनारायणहसंह, आन्र सनु्दास, हशिकुमार राइ, 

गरुुप्रसाद मैनाली, हिश् िेश् िरप्रसाद कोआराला, बालकृष्ण सम जस्ता साहहययाकरहरूमा परेको कुरा 
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स्िीकृत ह न।् ऄत: हिहभन्न साहहययक भाि, प्रिहृि तथा संरचनागत प्रभाि झै ँअञ्चहलकतािादी 

लेखन पहन नेपाली साहहययमा बङ्गला र हहन्दीबाट पहन हिशेष रूपमा प्रभाहित रहकेो मान्न 

सहकन्छ। भारतीय अधहुनक अयत भाषाहरू मध्ये बङ्गला साहहययबाटै अञ्चहलक लेखनको 

पे्ररणा प्राप्त गरेका कुरा स्ियम ्हहन्दी प्रथम अञ्चहलक ईपन्यासकार र्णीश् िरनाथ रेणलेु स्िीकार 

गरेका छन।्
12

 

यथाथत ऄहन स्िच्छन्दतािादी प्रिहृिलाइ रहण गरी लेहखएको भ्रमरबाट अधहुनक 

ईपन्यासको जग स्थापनसँगै स्थानीय रङ्ग प्रभाहित नेपाली ईपन्यासको बीजारोपन पहन भएको 

दहेखन्छ। यथाथीकरणका हनहम्त रूपनारायणले दाहजतहलङको भपू्राकृहतक, सामाहजक र सांस्कृहतक 

हिशेषता ईल्लेख गरेका छन।् रूपनारायणहसंहकै प्रिहृिलाइ अयमसात ् गरेर लेख्ने आन्र सनु्दास, 

हशिकुमार राइ अहदका ईपन्यास एिम ् कथाहरूले पहन दाहजतहलङ पाितयय िेत्रको प्राकृहतक, 

सामाहजक पररिेशकासाथ भाहषक, सांस्कृहतक पिलाइ हिशेष महत्त्िका साथ ईतारेका देहखन्छन।् 

लैनहसंह बाङ्गदेलका मलुकु बाहहर (सन ् १९४८), माआतघर (सन ् १९४९), लङ्गडाक  

साथी (सन ् १९५१) प्रकाहशत भएपहछ नेपाली ईपन्यास साहहययमा यथाथतिादी औपन्याहसक 

प्रिहृि प्रसार भएको माहनन्छ। ईनका ईपन्यासहरूमा स्थानीय रङ्ग मनग्गे प्रयोग भएको छ र यसले 

हिशेष रूपमा अञ्चहलक नेपाली ईपन्यासको पषृ्ठभहूम तयार गरेको मान्न सहकन्छ। भ्रमर,  

मलुकुबाहहर, लङ्गाक  साथी ईपन्यासहरूकै पररपाटीलाइ ऄङ्गालेर ऄच्छा राइ ‘रहसक’ को 

लगन (सन ्१९५५), हशिकुमार राइको डाकबङ्गला (१९५६), लीलबहादरु ित्रीको बसाआाँ (सन ्

१९५७), आन्र सनु्दासको मङ्गली (सन ्१९५८), कृष्णहसंह मोक्तानको चरणधलुी (सन ्१९५९), 

रृदयचन्रहसंह प्रधानको प्रगहतिादी धाराका स्वास्नी मान्छे (सन ् १९५४), एक हचहान (सन ्

१९६०) अहद ईपन्यासहरूले अञ्चहलक ईपन्यासको पषृ्ठभहूममा मलजल छरेका छन।् 

हयनै स्िच्छन्दतािादी, यथाथतिादी एिम ् प्रगहतिादी नेपाली ईपन्यासहरूले तयार पारेको 

पषृ्ठभहूममा टेकेर पहहलो नेपाली अञ्चहलक ईपन्यासको रूपमा शङ्कर कोआरालाको खैररनी घाट 

(सन ् १९६१) प्रकाश भयो। यसैक्रममा ईनको ऄकशोन ईपन्यास हलेम्ब ु मेर  गाईाँ (सन ् १९७५), 

ध्रिुचन्र गौतमको ऄहलहखत (सन ् १९८३), धनषुचन्र गोतामेको यहााँदहेख त्यहााँसम्म (सन ्

१९८५) जस्ता ईपन्यासहरू अञ्चहलक कृहतका रूपमा दखेापरेका छन।् यी बाहके आन्र बहादरु 

राइको अज रहमता छ (सन ् १९६१), चेतन काकीको अत्मा बेचेक  छैन (सन ् १९६५), ताना 

शमातको ओझेल पदाव (सन ् १९६६ ) र मेर  कथा (सन ् १९७६), कृष्णहसंह मोक्तानको जीवन 
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पररक्रमा (सन ् १९६७), दौलतहिक्रम हिष्टको एक पालवुा ऄनेकौं याम (सन ् १९६९), सिुास 

हघहसङका मने (सन ् १९७०) र  फुलमाया (सन ् १९७१), जगदीश हघहमरेको लीलाम (सन ्

१९७०), हिश्वेश्वर प्रसाद कोआरालाको नरेन्र दाआ (सन ्१९७०), हिनोदप्रसाद हधतालको ईज्याल  

हुनऄुहघ (सन ्१९७१), भिानी हभिकुो अगत (सन ्१९७५) डोरबहादरु हिष्टका स ताला (सन ्

१९७७), धनषुचन्र गोतामेको घामका पाआलाहरू (सन ्१९७८), आन्र सनु्दासको जनेुली रेखा (सन ्

१९७९), हनयहत (सन ्१९८२) र सहारा (सन ्१९९५), ऄसीत राइको नयााँ हिहतजक  ख ज (सन ्

१९८१), प्रकाश कोहिदको तर कहहले? (सन ्१९८३), लील बहादरु ित्रीको ब्रह्मपतु्रक  छेईछाई 

(सन ् १९८६), हहमाल र मान्छे (सन ् १९८८), रमेश हिकलको ऄहवरल बग्छ आन्रावती (सन ्

१९८३) जस्ता ईपन्यासहरूलाइ अञ्चहलक संस्पशतयकु्त कृहतहरूका रूपमा हलन सहकन्छ। 

यसबाहके अञ्चहलकताको झलक हदने केही ईपन्यासहरूमा हिनोदप्रसाद हधतालको य जनगन्धा 

(सन ् १९९५), बहुिसागरको कनावली ब्लजु (सन ् २०१०), नयनराज पाण्डेको ल ू (सन ् २०११) 

अहदको नाम ईल्लेख गनत सहकन्छ। 

 

४.२ बङ्गला आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हर्कास 

हिहटस औपहनिेहशक भारतमा बङ्गाल एईटा महत्त्िपणूत केन्र हथयो। हिहटसहरूले 

बङ्गालमा शासन कायम गरेपहछ कलकिा प्रशासन, िाहणज्य, इसाआ धमतप्रसार, हशिा, साहहयय 

अहदको केन्रस्थल बन्यो। बङ्गालबाट अरम्भ गरेर भारतभरर अफ्नो साम्राज्य हबस्तार गरी 

हिहटशहरूले आस्ट आहन्डया कम्पनी र शासन व्यिस्थाका हनहम्त चाहहने मान्छे तयार पानतका साथै 

अफ्ना छोराछोरी पढाईनका हनहम्त कहतपय स्कुल, कलेज, पसु्तकालयहरू स्थापन गरे। 

कलकिामा र्ोटत हिहलयम कलेज (सन ्१८००), कलकिा स्कुल बकु सोसाआटी (सन ्१८१७), 

हहन्द ू कलेज (सन ् १८१७), सेरामपरु हमसन (सन ् १८१८) अहदको स्थापनाले बङ्गालको 

सांस्कृहतक, शैहिक, साहहहययक र सामाहजक जीिनमा महत्त्िपणूत पररिततन ल्याएको हथयो।
१३
  

बङ्गाल ग्याजेट (सन ् १८१८), समाचार दपवण (सन ् १८१८), सम्वाद कौमदुी (सन ् १८२०), 

बङ्गदतू (सन ् १८२९), सम्वाद प्रभाकर (सन ् १८३१), हवहवधाथव संिह (सन ् १८५१) जस्ता 

पत्रपहत्रकाहरूको प्रकाशनले संस्कृत, र्ारसी, ऄङ्रेजी अहद भाषाका ऄनहूदत हिहिध हिषयक 
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रन्थहरूले बङ्गला गद्य भाषाको पररष्कृहत र पररमाजतनमा सहयोग पऱु् याएको माहनन्छ।
१४
  पोतुतगीज 

पारी मानोएल द अस्समु्पसाईँले सन ्१७४३ मा ऄहन ऄन्यान्य हिदेशी लेखकहरू (न्याथहनयल 

िेसी ह्यालेड, हिहलयम केरी, हटन, जोन हबम्स अहद) ले ऄङ्रेजी भाषामा बङ्गला भाषाको 

व्याकरण लेहखसकेको पषृ्ठभहूममा राजाराममोहन रायले सितप्रथम हिद्याथीका हनहम्त बङ्गला 

भाषामा गौडीय व्याकरण (सन ्१८८३) लेखे।
१५
  यी हिहभन्न हक्रयाकलापको र्लस्िरूप बङ्गला 

गद्यको प्रचलन र साहहययमा निजागरण दखेापरेको बोध ह न्छ।  

गद्यभाषाको पररमाजतन र पररष्कृहतसँगै ईन्नाआसौ ँ शताब्दीको प्रथमारि्दहेख शैहिक, 

अहथतक, सामाहजक दृहष्टले निधनाढ्य बन्द ैगएका बङ्गाली पररिार, ईनीहरूका छोराहरू, हिहटश 

प्रशासहनक र ऄहर्समा काम गने बाबहुरूको हिलाहसता, ईच्छृङ्खलता, ईद्दण्डता अहदका 

हिषयमा अधाररत बाबरु ईपाख्यान (सन ्१८२१), नवबाब ुहवलास (सन ्१८२५), अलालेर घरेर 

दलुाल (सन ् १८५८) अहद अख्यानायमक कृहतहरू प्रकाशनमा अएपहछ अधहुनक बङ्गला 

ईपन्यासको पषृ्ठभहूम तयार भएको दहेखन्छ।
१६
  बङ्गला ईपन्यास हिधामा शरयचन्र चट्टोपाध्यायले 

यथाथतिादी धाराको प्रिततन गरेपहछ चाहह ँ अञ्चहलक ईपन्यासको पषृ्ठभहूम हनमातण ह नगएको 

माहनन्छ।
१७
  जी डी सोन्थेमेरले साउथ एहसयन ड्ाइजेस्ि अि् ररजनल राइहिङ नामक पसु्तकमा 

बताए ऄनसुार ‘रिीन्रनाथको ऄहतन्रीय एिम ्ऄध्यायमिादी दृहष्टकोण लगायत ऄन्तरातहष्रयता र 

हिश्वमानििादी धारणाबाट हिरक्त बनेका कल्ल ल पहत्रकाका यिुा लेखकहरूले पहन अफ्ना 

भौगोहलक तथा समसामहयक सांस्कृहतक धरातलमा हनहमतत मानिलाइ प्रहतष्ठाहपत गने प्रयास गदात 

ईनीहरूको लेखन अञ्चहलक जीिनजगत ् तर्त  ऄरसररत भएको दहेखन्छ। कला र जीिनको 

समसामहयक एिम ् हनयहमत रूपबाट िाक्क भएका कल्ल ल (पहत्रका) पन्थी लेखकहरू 

बहुिजीिीहरूलाइ साधारण जनतातर्त  ऄहभमखु गराईन चाहन्थे। यस्ता यिुा साहहययकारहरू मध्ये 

शैलजानन्द मखुोपाध्याय, ताराशङ्कर बन्दोपाध्याय, हिभहूतभषूण बन्दोपाध्याय अहदले 

अञ्चहलकतािादी लेखनलाइ प्रमखुता हदएको दहेखन्छ। यसक्रममा हिभहूतभषूणको पथेर पााँचाली 

(सन ्१९२९), ऄपराहजता (सन ्१९२९), माहणक बन्दोपाध्यायको जननी (सन ्१९३५), पद ्मा 

नदीर माझी (सन ्१९३६), ताराशङ्करको चैताली घहुणव (कथा, सन ्१९३२) अहदले महत्त्िपणूत 
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भहूमका हनिातह गरेको माहनन्छ।
१८
  बङ्गला ईपन्यास हिधामा ऄितीणत ह न ऄहघ कल्ल ल समहूका 

शैलजानन्दको क यलाकुिी (सन ् १९३०), हदनमजरु (सन ् १९३२) जस्ता कथाहरूबाट 

अञ्चहलकता लेखन अरम्भ भएको दहेखन्छ। हतनका ईहल्लहखत कथाहरूमा कोआलाखानीमा 

दहैनक ज्यालामा काम गने सौतँाल मजदरुहरूको जीिन, रीहतहथहत, पित, ईयसि, धमत, हिश ् िास 

तथा ईनीहरूका समाजमा पाआने स्ितन्त्र प्रणय-लीला अहदको हिस्ततृ रूपमा, सकू्ष्म र जीिन्त 

हचत्रण पाआन्छ। बङ्गला गद्याख्यानमा अञ्चहलकताको प्रिेश हयनै कथाकृहतहरूबाट तथा 

पणूातङ्ग अञ्चहलक ईपन्यासको श्रीगणेश भने ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायबाट नै भएको माहनन्छ। 

ताराशङ्करका कहव (सन ्१९४४), गणदवेता (सन ्१९४३), पञ्चिाम (सन ्१९५०),  हााँसलुी 

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

बङ्गला अञ्चहलक लेखन परम्पराको हिकासमा ईल्लेखनीय भहूमका हलएका छन।् बङ्गालको 

राड ऄञ्चल (िीरभमू हजल्ला ऄन्तगततका िेत्रहरू) मा बसोिास गने कहार (डोले) जाहतको 

सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक जीिनधारा, लोकसंस्कृहत, लोकहिश्वास, भाषा अहदको जीिन्त 

हचत्रण गररएको ताराशङ्करकृत हााँसलुी बााँकेर ईपकथालाइ बङ्गला साहहययका 

समालोचकहरूले सितशे्रष्ठ अञ्चहलक ईपन्यास ठहऱ् याएका छन।्
१९
  

ताराशङ्करपहछ माहणक बन्दोपाध्याय (सन ् १९०८-१९५६) ले पहन अञ्चहलक 

ईपन्यासको धारामा यथोहचत योगदान हदएका छन।् ईनका पद ्मा नदीर माझी (सन ्१९३६), सबजु 

वन (सन ् १९५६) ईपन्यासहरू अञ्चहलक कृहत ह न।् बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको 

आहतहासमा सतीनाथ भादडुी (सन ्१९०६-१९६०) पहन एकजना शे्रष्ठ हशल्पी माहनएका छन।् ईनको 

ढ ाँडाइ चररत मानस (सन ् १९४९) हबहारको अहदिासीहरूको जीिन सम्बन्धी लेहखएको 

ईल्लेखनीय अञ्चहलक ईपन्यास हो।  

अञ्चहलक ईपन्यासको पषृ्ठभहूम हसञ्चन गने हिभहूतभषूण बन्दोपाध्याय (सन ् १८९४-

१९५०) का पथेर पााँचाली (सन ्१९२४), ऄपराहजता (सन ्१९३२), अरण्यक (सन ्१९३८) र 

आच्छामती (सन ्१९४९) ईपन्यासहरूमा एईटा हिशेष ऄञ्चलमा बस्ने मानि गोष्ठीको जीिनधारा, 

ईनीहरूको भौगोहलक-प्राकृहतक, सामाहजक पररिेश, ऐहतहाहसकता अहदलाइ यथातथ्य, 

यथासक्य हचत्रण गररए तापहन बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासहरूका शोधकतात महीतोष हिश् िासले 

ईनका कृहतहरू पणूातङ्ग अञ्चहलक ह न नसकेको ठान्छन।् ईपयुतक्त चारिटा ईपन्याहरूमध्ये 
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अरण्यक अञ्चहलक ईपन्यासको ऄययन्त नजीक पगेुको दहेखन्छ। भ-ूप्रकृहतलाइ प्रमखुता हदए 

तापहन मानि जीिनलाइ ऄययन्त गौण तलु्याआको कारण यसलाइ अञ्चहलक मान्न सहकँदनै भन्ने 

महीतोष हिश्वासको हिचार रहकेो छ।
२०
  प्रकृहतलाइ एईटा स्ितन्त्र एिम ् शहक्तशाली चररत्रका 

रूपमा ईभ्याआए तापहन गोष्ठीबि मानिजीिन नै अञ्चहलक ईपन्यासको प्रमखु ध्येय माहनन्छ।  

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको पररचचातमा स्ितः ईल्लेख ह ने ऄकशोन नाम सरोजकुमार राय 

चौधरुी (सन ् १९०२-१९७२) हो। ईनको नतनू फसल नामक कृहतमा सङ्कहलत ईपन्यास त्रय 

मयरुािी (सन ् १९४३), गहृकप ती (सन ् १९४४) र स मलता (सन ् १९४५) मा महुशतदाबाद 

हजल्लाको गाईँल ेजीिन, ईनीहरूको सामाहजक रीहतनीहत, धमत, व्यिसाय अहदको यथाथत हचत्रण 

गररए तापहन ती ताराशङकर, सतीनाथ र ऄद्रतै मल्लिमतनका ईपन्यासहरू झै ँअञ्चहलक ह न 

सकेका छैनन।्
२१
  

बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको धारामा अञ्चहलकताका सम्पणूत तत्त्िहरू पणूतरूपले 

नपाआए तापहन अञ्चहलक संस्पशतयकु्त ईपन्यास लेख्नेहरूमा प्रमथनाथ हिशी (सन ् १९०१-

१९८५), नारायण गङ्गोपाध्याय (सन ् १९१८-१९७०) को नाम हिशेष स्मरणीय रहकेो छ। 

प्राकृहतक हचत्रणद्रारा सौन्दयत हसजतना गनत सिम प्रमथनाथको पद ्मा (सन ् १९३६), ज डाहदहघर 

चौधरुी पररवार (सन ् १९४६), क पवती (सन ् १९४७), ऄश्वथेर ऄहभशाप (सन ् १९४८), 

चलनहबल (सन ् १९५०), लालकेल्ला (सन ् १९६४) अहद ईपन्यासमा अञ्चहलक जीिनको 

स्थाहनक िैहचत्र्य हकंिा आहतहासको हिशाल पे्रिापट पाआन्छ। ईिर बङ्गाललाइ पटभहूमको रूपमा 

रहण गरी सम्राट ओ शे्रष्ठी (सन ्१९४५), महानन्दा (सन ्१९४७) र लालमाटी (सन ्१९५२) लेख्न े

नारायण गङ्गोपाध्यायको ईपहनवेश (सन ् १९४४) नामक ईपन्यास अञ्चहलकताको ऄययन्त 

नहजक पगेु तापहन पणूततः अञ्चहलक भन ेबन्न सकेको छैन र अञ्चहलक ईपन्यासका चररत्रहरूमा 

ह नपुने सङ्गहत, ईनीहरूका जीिनधारामा पाआने ऄखण्ड जीिनबोधको ऄभाि नै यसको मखु्य 

कारण दहेखन्छ।
२२
  

ऄद्रतै मल्लिमतनको सन ्१९४४-४५ हभत्र लेहखएको ऄहन सन ्१९५१ मा प्रकाहशत भएको 

हततास एकटी नदीर नाम बङ्गला अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परामा ऄन्यतम कृहतको रूपमा 

दखेापरेको छ। यस कृहतमा स्िाधीनतापिूत बङ्गालको हत्रपरुा ऄन्तगतत कुहमल्ला िाह्मणबेहडयादहेख 

                                                           
२० भिीतोि विश्िास, फाङ्गरा उऩन्मास : प्रसङ्ग आञ्चलरिता,  ऩ.ृ १२६ 
२१ ऩूिाित,् ऩ.ृ १२१ 
२२

 ऩूिाित,् ऩ.ृ १३६ 



 

९२ 

 

तीन माआल टाढामा पने गोकणत रामाञ्चल ऄहन मयस्यजीिी मालोहरूको जीिनचयात, सामाहजक 

ऄिस्था, अहथतक ऄिस्था, संस्कार-संस्कृहत र हिश्वासको सिातङ्गीण हचत्रण पाआन्छ। सन ्१९५० 

पहछ पहन ऄपररहचत रहकेा ऄञ्चलको, खण्डको जीिन यात्रा, हिशेषगरी िहृिकेहन्रत हिषयिस्तु 

हलएर ऄनेक बङ्गला ईपन्यासहरू लेहखएका छन।् तीमध्ये सैयद ऄलीईलाहको लाल साल ु(सन ्

१९४८), ऄमरेन्र घोषको चरकाशेम (सन ्१९५०), मनोज बसकुो जल जङ्गल (सन ् १९५१), 

ऄब ुइसाकको सयूव दीघल बाडी (सन ्१९५५), समरेश बसकुो गङ्गा (सन ्१९५७) र वाथान (सन ्

१९८५), प्ररु्ल ् ल रायको नागाहरूको अहदम जीिनिहृि र सङ्घषतलाइ समेटेर लेहखएको पवूव 

पाववती (सन ्१९५७), अकाशेर हनचेर मानसु (सन ्१९८१), ऄहमयभषूण मजमुदारको गडश्रीखण्ड 

(सन ् १९५७), ऄतीन बन्दोपाध्यायको नीलकण्ि पाहखर ख जे (सन ् १९७०), सबुोध घोषको 

शतहकया (सन ् १९८५), दिेेश रायको हतस्ता पारेर वतृान्त (सन ् १९८८), गनुमय मान्नाको मटेु 

(सन ्१९९२), ऄहभहजत सेनको रहु चन्डालेर हाड (सन ्१९८५), भगीरथ हमश्रको चारन भहूम (सन ्

१९९४), अखतारुज्जमान आहलयासको ख यावनमा (सन ् १९९६) जस्ता कृहतलाइ ऄधत 

अञ्चहलक ईपन्यास मान्न सहकन्छ।  

प्ररु्ल्ल रायको पवूवपाववतीलाइ धेरैले अञ्चहलक ईपन्यासको ईपाहध हदएका छन।् यस 

कृहतमा नागाहरूको भ-ूप्राकृहतक हस्थहत, अहदम जीिन िहृि, सङघतष अहदको हचत्रण, िणतन भए 

तापहन प्रकृहतलाइ हिहशष्ट सिा िा चररत्रको रूपमा प्रस्ततु नगररएकोले प्रकृहत र मानि 

जीिनमाझको सम्बन्ध र सङ्घषतको पररणाम शनू्य रहकेोले तथा जीिनबोधको समेत ऄभाि रहकेो 

यसलाइ पणूत अञ्चहलक ईपन्यासका रूपमा गणना गररएको छैन।
23

 

३. ३ हिन्दी आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हर्कास 

हहन्दी साहहययमा अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परा सन ्१९५४ मा प्रकाहशत र्णीश् िरनाथ 

रेणकुो मैला अाँचलबाट अरम्भ भएको माहनन्छ। सन ्१९५३ सालमा पटना (हबहार) को एईटा 

स्थानीय प्रकाशनद्रारा प्रकाहशत भए पहन यसको हितरण एिम ् प्रसारण नभएकोले यसको दोस्रो 

प्रकाशन िषत (सन ्१९५४) लाइ नै प्रथम मान्ने परम्परा प्राय रूढ बहनसकेको देहखन्छ।
२४
  बङ्गला 

साहहययका सतीनाथ भादडुीको ढ ाँडाआ चररत मानस (सन ् १९४९) बाट प्रभाहित भइ रेणलेु 

ईहल्लहखत कृहत रचना गरेका भए तापहन हहन्दी ईपन्यास हिधाको आहतहासमा मनु्सी पे्रमचन्दद्रारा 
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रहचत यथाथतिादी ईपन्यासहरूले अञ्चहलकताको पषृ्ठभहूम तयार गनतथालेको कुरा 

समालोचकहरूले बताएका छन।्
२५
  पे्रमचन्दले अफ्ना ईपन्यासहरूमा रामाञ्चललाइ नै कथाभहूम 

बनाएर ययहाँका िाहसन्दाहरूको हिपन्न जीिनको हचत्रण गरेका छन।् यसका साथै शोहषत 

कृहषजीिी जनताको धमतभीरुता, ऄज्ञानता, लोकहिश् िास, लोकाचार, सांस्कृहतक छटाहरूको पहन 

िणतन गरेका छन।् हिशेषगरी ईनका प्रेमाश्रम (सन ्१९२२), रङ्गभहूम (सन ्१९२४), कमवभहूम (सन ्

१९३२) र ग दान ( सन ् १९३६) जस्ता ईपन्यासहरूमा अञ्चहलकता केही तत्त्िहरू हिद्यमान 

रहकेो ईल्लेख पाआन्छ।
२६
    

प्रेमचन्दपहछ हहन्दी ईपन्यास जगय मा ‘िाल्टर स्कट’ माहनने िनृ्दािनलाल िमातको  

ऐहतहाहसक हिषय प्रधान ईपन्यासहरूमा प्रयकु्त गाढा स्थानीय रङ्गले पहन अञ्चहलकताको मधरु 

संस्पशत गराएको माहनन्छ। ईनका गढकुण्डार (सन ् १९२०), हवराटा की पहद ्मनी (सन ् १९३०), 

झााँसी की रानी लक्ष्मीबाइ (सन ्१९४६), कचनार (सन ्१९४७), मगृनयनी (सन ्१९५०) अहदमा 

बनु्दलेखण्डको अञ्चहलक पीहठका पाआन्छ। यसकै्रममा थप योगदान हदनेहरूमा हशिपजून 

सहायको देहाती दहुनयााँ (सन ् १९२५), नागाजुतनको रहतनाथ की चाची (सन ् १९४८), बलिन्त 

हसंहको रात च र और चााँद (सन ् १९४९) अहदले पहन स्थानीय रङगको प्रयहुक्तद्रारा हहन्दी 

अञ्चहलक ईपन्यासको पषृ्ठभहूम हनमातणमा महत्त्िपणूत भहूमका पालन गरेका छन।्  

रेणकुो मैला अाँचल प्रकाहशत ह नपिूत नागाजुतनको अञ्चहलक ईपन्यास माहनने बलचनमा 

(सन ् १९५२) प्रकाहशत भएको ईल्लेख पाआन्छ।
२७
  नागाजुतनका ऄन्य ईपन्यासहरू मध्ये बाबा 

बटेश् वरनाथ (सन ्१९५४) र वरूण के बेटे (सन ्१९५७) पहन ईल् लखेनीय अञ्चहलक कृहत ह न।् 

हयनमा हबहारको दरभङ्गा र हमहथला ऄञ्चलका हनिासीको जीिनधारा, लोकहिश् िास, संस्कृहत, 

लोकाचार, खानपान, बोलीिचन अहदको सजीि हचत्रण पाआन्छ। हयनै ईपन्यासकारहरूका 

समकालीन हशिप्रसाद हमश्र ‘रूर’ को बहती गङ्गा  (सन ्१९५२) लाइ पहन काशीको लगभग 

दइुसय िषतको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक, धाहमतक, सांस्कृहतक अहदको पि ईद ्घाटन गने 

अञ्चहलक संस्पहशतत कृहत माहनएको छ।
२८

 

यसरी रेण ु पिूत नै हहन्दी ईपन्यासको पषृ्ठभहूम र प्रारम्भ भएको दहेखए तापहन पणूातङ्ग 

अञ्चहलकताको प्रहतष्ठापन र परम्परा भने रेणकुो मैला अाँचलबाटै भएको हो भन्ने ह के कडिेको 
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९४ 

 

मतलाइ राजकुमारी दाहालले पहन स्िीकारेकी छन।्
२९
  हहन्दी अलोचक मधरेुश ऄनसुार ऄमेररकी 

एिम ्ऄङ्रेजी ईपन्यासहरूका अञ्चहलकतालाइ अधार मानेर हरेेका खण्डमा कुनै पहन हहन्दी 

ईपन्यास अञ्चहलक मान्न कहठन पने हस्थहत छ। ईहडया लेखक गोपीनाथ मोहन्तीको एक मात्र 

भारतीय ईपन्यास ऄमतृ सन्तान पणूातङ्ग अञ्चहलक कृहत दहेखन अईँछ। तथाहप दशेीय 

पररहस्थहत र समयानकु्रहमक पररिततनगत स्िरूपलाइ ध्यानमा राखेर सितमान्य रूपमा रेण,ु ईदयशंकर 

भट्ट, दिेेन्र सययाथी, राही मासमु रजा, रामदरश हमश्र, हििेकी राय, शैलेश महटयानी,  राजेन्र 

ऄिस्थी अहदलाइ  हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासकार माहनएको छ।
३०
  

हबहारको पहूणतया हजल् लाको मेररगञ्जका हनिासीहरूको स्ितन्त्रतापिूतको जीिनयात्रा, 

समाज, राजनीहत, अहथतक ऄिस्था, परम्परा, लोकहिश् िास, लोकसंस्कृहत, लोकसाहहयय र 

प्राकृहतक पयातिरणको साङ्गोपाङ्ग हचत्रण गररएको मैला अाँचल शे्रष्ठ हहन्दी अञ्चहलक 

ईपन्यास बन्न पगेुको मत सितस्िीकृत दहेखन्छ। ईनको परती पररकथा (सन ्१९५७) नामक दोस्रो 

अञ्चहलक ईपन्यासमा चाहह ँ स्िातन्त्र्योिर राहष्रय रामीण हिकास योजना ऄन्तगतत रहकेा 

कायतक्रमको िस्तहुस्थहतबाट रै्हलएको हनराशाको स्पष्ट छाप परेको छ। रेणकुा पहछल्ला 

ईपन्यासहरू दीघवतपा (सन ्१९६२), जलुसू (सन ्१९६५), हकतने चौराह े(सन ्१९६६) र पल्टू बाब ु

र ड (मरणोप्रान्त, सन ् १९७९ मा प्रकाहशत) अहदमा अञ्चहलकताका तत्त्िहरू ऄनपुहस्थत 

रहनकुा पहछ पहन ईपयुतक्त कारण प्रभािी भएको हो भन्ने मधरेुशको हिचार रहकेो छ।
३१
  

रेणपुहछ भैरिप्रसाद गपु्तले गङ्गा मैया (सन ्१९५१), सत्ती मैया का चौरा (सन ्१९५९) र 

धरती (सन ् १९६४) जस्ता ईपन्यासहरू रामीण जीिनको पषृ्ठभहूममा लेखेका ह नाले हतनमा 

अञ्चहलकताका केही हिशेषताहरू दखे्न सहकन्छ।  यसै र्ाँटमा बलभर ठाकुरको नाम पहन हिशेष 

रूपमा हलने गररन्छ। ईनले ‘हहमालय कथामाला’ ऄन्तगतत ऄनेक ईपन्यासहरू रचना गरेका छन।् 

हहमालयको लोकजीिनमाहथ लेहखएका ईनका ईपन्यासहरूलाइ यसकोहटमा राख्न सहकन्छ। 

ईनका अहदत्यनाथ (सन ्१९५८) र दवेताओ ंके दशे में (सन ्१९५९) मा कुल्लघुाटीको जनजीिन 

तथा ईनीहरूको रहनसहन, रीहतहथहतको हचत्रण पाआन्छ। नेपाल की व  बेटीमा पहचातमी नेपालको 

मध्यहिि शे्रणीका माहनसहरूको हिस्ततृ िणतन पाआन्छ।
३२
  यसै परम्परामा ईदयशङ्कर भट्टका 

सागर, लहरे ाँ और मनषु्य (सन ् १९५५) र ल क परल क (सन ् १९५८) नामक ईपन्यासहरू 
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९५ 

 

अञ्चहलकताका दृष्टकोणले महत्त्िपणूत कृहतहरू ह न।्  सागर, लहरें और मनषु्य ममु्बइको पहचातमी 

समरुीतटमा ऄिहस्थत बरसोिा गाईँ र ययहाँका जालहारीहरूको जीिनमा अधाररत ईपन्यास हो। 

यसमा ईनीहरूको जीिनयापन, प्रेम, ऄनैहतक प्रणय, मनोद्रन्द्र, बोली, पररिेश अहदको ऄङ्कन 

पाआन्छ। हयनका ऄन्य ईपन्यासहरू वह ज  मैने दखेा (सन ्१९४५), अधार (सन ्१९६६) ह न।्
३३

 

हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यास लेखन परम्परामा देिेन्र सययाथीले हिहभन्न प्रान्तका संस्कृहत र 

जनजीिन ध्यानमा राखी ईपन्यासहरू लेखेका छन।् गोडँको जीिनमा अधाररत रथ के पहहए (सन ्

१९५०), केरला, ऄसम र ओहडसाका संस्कृहतलाइ अधार बनाएर लेहखएका दधूगाछ (१९५४), 

ब्रह्मपतु्र (सन ्१९५५) ऄहन कथा कह  ईववशी (सन ्१९५६) अहद पहन अञ्चहलक ईपन्यासकै 

ितृमा पछतन।्
३४

 

राही मासमु रजा पहन हहन्दीका एकजना पररहचत अञ्चहलक ईपन्यासकार ह न ् र ईनको 

अधा गााँव (सन ्१९६६) ईल्लेखनीय अञ्चहलक कृहत हो। यसमा ईिरप्रदशेको गाजीपरु हजल्ला 

ऄन्तगतत पने अफ्नो जन्मभहूम गंगोली र ययहाँका मसुलमान समाजको हचत्रण पाआन्छ। गंगोलीिासी 

मसुलमानहरूको जीिनमा स्िाधीनता अन्दोलन र हिभाजनले पारेको प्रभाि, ईनीहरूका समस्या 

अहदलाइ ईनीहरूकै पररिेश, संस्कृहत, राजनीहत र बोलीका साथ ईताररएको छ। ईनका परिती 

ईपन्यासहरू ट पी शकु्ला (सन ् १९६९), हहम्मत जौनपरुी (सन ् १९६९), ओस की बूंद (सन ्

१९७०), हदल एक सादा कागज (सन ्१९७३), सीन-७५ र कटरा बी-अजूव (सन ्१९७८) अहद 

ह न।् हयनमा ईनले भारतीय समाज र राजनीहतमा दखेापरेका पररिततन र मानि जीिनमा ययसको 

प्रभाि ऄङ्कन गरेका छन।्
३५
   हशिप्रसाद हसंह पहन हहन्दी अञ्चहलक ईपन्यासको चचातमा अईने 

ऄकशोन नाम हो। ईनको ऄलग ऄलग वैतरणी (सन ् १९६७) लाइ करैता गाईँको सामाहजक 

पषृ्ठभहूममा लेहखएको अञ्चहलक ईपन्यास माहनन्छ। स्िाधीनतापहछ जहमन्दारी व्यिस्था समाप्त 

भए तापहन ययसमा सधुार नअएको तथा ऄहशिा, अपसी झगडा, ऄन्धहिश्वास, रूहढ, हनधतनता, 

हबमारी, अलस्य, राजपतु र चमारमाझको सङ्घषत, हयया, नारीहरूको सङ्कटरस्त हस्थहत, 

राजपतुहरूको चमानीहरूसँगको ऄिैध सम्बन्ध अहदको हचत्रण गररएको यस ईपन्यासमा 

समालोचक हििेकी रायले गाईँको अयमा पाआने कुरा ईल्लेख गरेका छन।्
३६
  अफ्नो बाल्य एिम ्

हकशोरािस्था गाईँमा हबताएर रोजगारको हनहम्त सहर पसेका रामदरश हमश्र पहन हहन्दी अञ्चहलक 

ईपन्यास लेखनमा ईल्लेख्य छन।् नागर जीिनको हिरहक्त, बाल्यकालीन र हकशोरािस्थाको अफ्नो 
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९६ 

 

गाईँ एिम ् ययहाँको सामाहजक तथा प्राकृहतक पररिेशको मोहपाशमा भािाहभभतू बनी लेखेका 

ईनका पानी के प्राचीर  (सन ् १९६१) ऄहन यसैको ईिराधत माहनएको जल टूटता हुअ (सन ्

१९६९) अञ्चहलक ईपन्यास ह न।् यी दिैु ईपन्यासमा बाढ, ऄभाि र हिहभन्न समस्याद्रारा 

ऄहभशप्त बनकेो पिूी ईिरप्रदशेको गोरात-राप्ती नदीको भौगोहलक िेत्र हचहत्रत भएको पाआन्छ। यसै 

भ-ूभागका िाहसन्दा हमश्रका ईहल्लहखत ईपन्यासहरू िस्त ुयथाथतका दृहष्टले हिश्वसनीय छन।् ईनको 

ऄकशोन ईपन्यास सखूता हुअ तालाब (सन ् १९७२) मा गाईँले जीिनको भग्नािस्था, हिहिध 

सम्प्रदायका भोज-भतेर र हिकृहत अहदको िणतन एिम ् हचत्रण गररएको पाआन्छ। ईनले सहरी 

जीिनको ऄनभुिलाइ अधार बनाएर पहन बीचका समय (सन ् १९७०), रात का सफर (सन ्

१९७६), ऄपने ल ग (सन ्१९७६), अकाश की छत (सन ्१९७९), हबना दरवाजे का मकान (सन ्

१९८४) ऄहन दसूरा घर (सन ् १९८६) जस्ता ईपन्यास रचना गरेका छन।्
३७
  अञ्चहलक 

ईपन्यासकार ह नका साथै गाईँ केहन्रत कथा, अलोचना ऄहन शोधकायतसँग सम्बहन्धत व्यहक्त 

हििेकी राय ह न।् ईनका बबलू (सन ्१९६७), परुुष परुाण (सन ्१९७५), ल क-ऋण (सन ्१९७७), 

श्वेत पत्र (सन ् १९७९), स नामाटी (सन ् १९८३), समर शेष ह ै (सन ् १९८८), मंगल भवन (सन ्

१९९४) जस्ता औपन्याहसक कृहतहरू प्रकाहशत छन।् स नामाटी र समर शेष हैं-बाट हिशेष प्रहसहि 

अजतन गने हििेकी रायका ईपन्यासहरूमा गाजीपरु, मह िारी, लखनउ, िाराणसी, बहलया, गहठया 

अहद गाईँ र सहरका कथा बहुनएका छन।् हतनमा गाईँका हकसान, दहलत, हिधिा, श्रहमकहरूको 

समस्या, सामन्ती शोषण, बेरोजगारी, गररबी, हिषमता, सरकारी योजनामा भएका भ्रष्टाचार, 

ईपभोक्तािादी संस्कृहत, राजनीहत, नौकरशाही, छल, हिश्वासघात अहदको गम्भीर एिम ्

व्यङ्ग्यायमक शैलीमा ईद ्घाटन गररएको पाआन्छ। अञ्चहलकताका दृहष्टले पणूातङ्ग नभए तापहन 

लोकतत्त्ि र लोकभाषाको ऄप्रचहलत रूपका ऄङ्कन नै ईनका ईपन्यासमा पाआने हिहशष्टता 

माहनन्छ।
३८
 हकशोरािस्थामा कुमाउँको ऄल्मोडा ऄन्तगतत पने अफ्नो गाईँ बाडेछीना छाडेर 

बाहहररएका शैलेश महटयानीले पहन अफ्नो स्महृतमा रहकेो गाईँले जीिन केन्रमा राखेर हौलदार 

(सन ्१९६०), हचट्ठी रसैन र चौथी मटु्ठी (सन ्१९६२) नामक ईपन्यास रचना गरेका छन।् ईनका यी 

ईपन्यासहरूमा कुमाउनी जनजीिनप्रहतका अयमीयता, संिेदना तथा कुमाउनी बोली एिम ्

भाषाको सरुम्य प्रयोग पाआन्छ। रोजगारका हनहम्त ममु्बइ प्रिासको ऄिहधमा प्राप्त ऄनभुिलाइ 

सँगालेर पहन ईनले ब रीवली से ब रीबंदर तक (सन ्१९५९) नामक ईपन्यासको पहन रचना गरेका 
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३८

 ऩूिाित ्



 

९७ 

 

छन।् ईनका ऄन्य ईल्लेखनीय औपन्याहसक कृहतहरू यस प्रकार छन-् अकाश हकतना ऄनंत ह,ै 

बावन नहदयों का संगम, जल तरंग (सन ्१९७४), छ टे छ टे पिी (सन ्१९७७) र  मठुभेड अहद।
३९

 

हहन्दी साहहययमा राजेन्र ऄिस्थी ‘तहृषत’ नामले पररहचत ईपन्यासकार मलूरूपमा 

मध्यप्रदशेका िाहसन्दा ह न।् मध्यप्रदशेको दहिणमा ऄिहस्थत घना िन, नद-नदी, घाटी अहद 

प्राकृहतक तत्त्िले गहठत बस्तर िेत्रको ७० प्रहतशतभन्दा ऄहधक संख्यामा रहने अहदिासी 

समाजको अहदम जीिनधारालाइ हिषयिस्त ुबनाएर ईनले सरूज हकरण की छावाँ (सन ्१९५९) र 

जंगल के फूल (सन ् १९५९) नामक दइुिटा अञ्चहलक ईपन्यास लेखेका छन।् ईहल्लहखत 

ऄञ्चलका िाहसन्दाहरूको सामाहजक र सांस्कृहतक िैभिलाइ केहन्रत गरी ईनले दशेकै 

सांस्कृहतक पनुरान्िेषणमा जोड हदएका छन।् जंगल के फूल ईपन्यासमा अहदिासी समाजको 

पे्रमकथा, हिरोह, घोटल ुप्रथा, यथु सहम्मलन, नयृय ऄहन सांस्कृहतक जीिनका प्राय: सबै पिलाइ 

समाहहत गरेका छन।् यसमा अञ्चहलक लोकगीत र भाषाको प्रयोगद्रारा तयस्थानको जीिनलाइ 

सजीि तलु्याएका छन।् बीमार शहर ((सन ्१९७३) र मछली बजार (सन ्१९७७) ईनका ऄन्य 

ईपन्यासहरू ह न।्
४०
 नागाजुतन र राजेन्र ऄिस्थी झै ँ कुनै हिशेष ऄञ्चलमा बसोिास गने जाहतको 

सामाहजक परम्परा र पयातिरणलाइ हिषय बनाएर लेख्ने अञ्चहलकतािादी ईपन्यासकारहरूमा 

राँगेय राघिको नाम ईल्लेखनीय छ। राजस्थानको नट जाहतलाइ हलएर लेहखएको ईनको कब तक 

पकुारूाँ  (सन ्१९५८) तथा ययस राज्यकै लोहार हजप्सी जाहतलाइ हलएर लेहखएको धरती मेरा घर 

(सन ्१९६१) मा अञ्चहलकताका प्रशस्त हिशेषता रहकेो माहनएको छ।
४१
  

 हहन्दी औपन्याहसक हिधामा साहहहययक र सांस्कृहतक अन्दोलनको रूपमा प्रसाररत 

अञ्चहलक लेखन पहन नेपालीमा झै ँ लामो ऄिहधसम्म सशक्त रहकेो दहेखँदनै। स्िाधीनता 

ईिरकालमा दशेमा चलेको सरकारी हिकास योजनाबाट मोहभङ्ग भएका लेखकहरूले यसतर्त  

अफ्नो कलम चलाईन छाडेपहछ अञ्चहलक लेखन दबुतल भएको देहखन्छ। यसपहछ हहन्दी 

साहहययमा केिल अलोचना र शोधकायतमा मात्र अञ्चहलकताको चचात र पररचचात भएको 

पाआन्छ। तथाहप एकाध ईपन्यासकारहरूले यसतर्त  रुहच दखेाएका छन।् हतनीहरूमध्ये जय हसंहको 

कलावे, कृष्ण चन्र शमात ‘हभक्ख’ु को लाल ढांग ऄहन हिश्वम्भर नाथ ईपाध्यायको रीछ अहद 

ईल्लेखनीय छन।्
४२
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 भधुयेश, हिन्दी उऩन्मास िा वििास, ऩ.ृ १४१ 
४०

 ऩूिाित ्
४१
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९८ 

 

 

 ३. ४ अङ्गे्रजी आञ्चहलक उपन्यासको प्रारम्भ, परम्परा र हर्कास 

अञ्चहलक ईपन्यासको जन्म ऄङ्रेजी यथाथतिादी औपन्याहसक कृहतहरूको धरातलमा 

ईहभएर मेररया एजिथत (सन ्१७६७-१८४९) द्रारा हलहखत क्यासल रेकरेन्ट (सन ्१८००) भएको 

माहनन्छ। तयकालीन अयरल्यान्डका कृषकहरूको सामाहजक, अहथतक हस्थहतको िणतन गरेर 

लेहखएको यस ईपन्यासपहछ एजिथतको बेहलन्डा (सन ् १८०१ ) मा पहन ईही हिषयिस्तुलाइ 

अधार बनाएको माहनन्छ।
४३

 ऐहतहाहसक ईपन्यासकार माहनएका स्कटल्यान्डिासी िाल्टर स्कट 

(सन ् १७७१-१८३२) ले मेररया एजिथतका औपन्याहसक कृहतहरूबाट प्रभाहित भइ अफ्ना 

दशेिासीका जीिनलाइ अधार बनाइ ईपन्यासहरू लेखे । ईनको वेवली (सन ्१८१४ ) ऄययन्त 

लोकहप्रय भएपहछ अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परामा सदुृढता अईन थालेको माहनन्छ । यस 

ईपन्यासको थपैु्र हसररज प्रकाहशत भएका छन।् हतनमा ईनले स्कटल्यान्डका पहाडी ऄञ्चलमा 

बसोिास गने जनजीिनको जीिनपिहत, हचन्तन अहदलाइ स्थानीय रङ्गले यकु्त गरी हचत्रण गरेका 

छन ् । स्कटभन्दा पिूत स्कहटस कृषकहरूका जीिन र समस्यालाइ हिषयिस्त ु बनाएर एहलजाबेथ 

हहेमल्टन, सोहर्या लीज, जेन पोटतर अहदका औपन्याहसक गणुयकु्त कृहतहरूले पहन 

अञ्चहलकताको पषृ्ठभहूम तयार पानत सहयोग गरेको माहनन्छ।
४४

   

अञ्चहलक ईपन्यासको प्रिहृि एिम ्स्िरूप हिकासमा सालेट िन्टी, जजत आहलयट, थमस 

हाडी, अनतल्ड अहदले थप सहयोग पऱु् याएका दहेखन्छ। सालेटका आङ्ग्ल्यान्डको पहाडी 

ऄञ्चलमा भेडी गोठाला र जलुाहाहरूको जीिन हचहत्रत भएको जेन अयर (सन ् १८४७), 

योकत सायरको िेस्ट रायहडङ्ग िेत्रमा उनी िह्ल ईद्योग चलाएर जीिन हनिातह गने माहनसहरूको 

ऄिस्था; स्थानीय पररिेश र भाषाको प्रयोग गररएको साले (सन ्१८४९) अञ्चहलक ईपन्यासका 

रूपमा प्रहसि भएको हथयो । जजत आहलयटको एडम हबड (सन ् १८५९) मा आङ्ग्ल्यान्डको 

स्टेर्डतशायर र डहितशायर िेत्रको रामीण जनजीिनको हचत्रण पाआन्छ भने राम ला (सन ्१८६३) 

आटलीको निजागरणसँग सम्बहन्धत छ। ईनैको हमडल माचव (सन ्१८७२) नामक ईपन्यासमा भने 

पिूी आङ्ग्ल्यान्डको रामीण जीिनलाइ सकू्ष्मताका ईताररएकोले अञ्चहलक कृहतका रूपमा 

लोकहप्रय ह नपगेुको हो।
४५
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९९ 

 

ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परामा ऄकात ईल्लेखनीय ईपन्यासकारका ह न ्थोमस 

हाडी (सन ् १८४०-१९२८)। ईनका ऄन्डर हद हिनईड ट्री (सन ् १८७२), फार फ्रम हद मेहडङ्ग 

क्राईड (सन ्१८७४), ररटनव ऄव ्हद नेहटव (सन ्१८७८), हद वडुल्यान्ड (सन ्१८८७), टेस ऄव ्हद 

डरवसहवल े(सन ्१८९१), जडु हद ऄब्स्क्य र (सन ्१८९५) अहद बह चहचतत ईपन्यास ह न।् ईनका 

यी कृहतहरूमा आङ्ग्ल्यान्डका िेसेक्स लगायत हिहभन्न प्रदशेहरूका कृषक, गोपालक र 

भेडीगोठालाहरूको जीिन, लोकहिश्वास, लोकपरम्परा, लोकसंस्कृहत अहदलाइ स्थानीय 

भौगोहलक, प्राकृहतक िैहशष््टयकासाथ ईताररएको छ। अनातल्ड बनेट (सन ् १८६७-१९३१) का 

ऄन्ना ऄव हद फाआव टाईन्स (सन ्१९०२), हद ओल्ड वाआव्स टेल (सन ्१९०८), क्लेहङ्गर (सन ्

१९१०) अहद ईपन्यासहरूले पहन अञ्चहलकताको झलक प्रस्ततु गरेको पाआन्छ । यसका 

ऄहतररक्त िाल्टर स्कटको अञ्चहलकतािादी प्रिहृिलाइ हिकहसत गनेमा एन्थोनी रोलोपको नाम 

ईल्लेखनीय छ। ईनको िाचेस्टरको केहथड्रल हिभाग एिम ्ययस िररपररका रामीण जनजीिनलाइ 

लेहखएका वाचेस्टर हसररजका ईपन्यासहरू मध्ये वाचेस्टर टावर (सन ् १८५७) तथा एहमहल 

िन्टीको योकत सायरको भ-ूप्राकृहतक सौन्दयतलाइ कायतपीहठका बनाएर लेहखएको हवदररङ हाआट्स 

(सन ् १८४७) अहदले पहन ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यास साहहययलाइ समिृ बनाएका 

माहनन्छ।
४६

 

ऄङ्रेजी अञ्चहलक ईपन्यासको हिकासमा ल्याहटन ऄमेररकी साहहययमा चलेको 

अञ्चहलकतािादी लेखन अन्दोलनले ठुलो टेिा पऱु्याएको माहनन्छ । ऄमेररकी गहृयिकाल 

(सन ्१८६१-१८६५) मा चलेको ईक्त साहहहययक अन्दोलन हक्रओहलस्म  नामले पहन हचहनन्छ।
४७
 

यसै कालािहधमा लेहखएका ईपन्यासहरूलाइ हिहभन्न अलोचकहरूले न वल ऄव ् हद स येल,् 

ररजनल न वल्स अहद नामले हचनाएका छन ् । ऄठारौ ँ शताब्दीको ईिराितमै लेहखएको हबट 

हाटतको ऄहफहलस ऄव ्साराज, हद एन्सेस्टसव ऄव ्हपटर अथरली; ह्याररएट हियर स्टोको ओल्ड 

टाईन ऄक्, ऄङ्कल टम्स केहबन (सन ् १८५२) अहदले अञ्चहलकताको हिकासमा अधार 

हनमातण गरेको माहनन्छ । यसबाहके जजत िाहशङ्टन केिल, आगल्टन, च्याडन्लर हरेरस, हसडनी पोटतर 

अहदका स्थानीय रङ्गयकु्त ईपन्यासहरूले पहन अञ्चहलकतालाइ ऄहघ बढाईन सहायता गरेका 

छन।् सराह ओनत हजिेटको हद कन्ट्री ऄव ्हद प्वाआन्टेड फसव (सन ्१८९६) ले ऄमेररकी ऄङ्रेजी 

अञ्चहलक ईपन्यासको परम्परालाइ एक र्ड्को ऄहघ बढाएको माहनएको छ।
४८
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१०० 

 

प्रथम हिश्वयिुपहछ ऄमेररकी ईपन्यास साहहययका प्रहसि लेखकहरू माकत  ट्िेन (सन ्

१८३५-१९१०), हिला केथर (सन ्१८७६-१९४७), हिहलयम र्कनर (सन ्१८९७-१९६२), रास 

लकररज (सन ् १८१४-१९४८), हिहलयम हडन हिेेल्स, हनेरी जेम्स स्टेनबेक, सइु हसंक्लेयरले 

अञ्चहलकताको हदशामा थप योगदान पऱु् याएका छन ्। हमहसहसपी नदीको हकनारमा बसोिास गने 

जीिनको हिशद ्हचत्रण भएको माकत  ट्िेनको लाआफ ऄन हद हमहसहसपी (सन ्१८८३) अञ्चहलक 

कृहतको रूपमा प्रहसि भएको दहेखन्छ। नेिास्का िेत्रको जनजीिनलाइ हलएर लेहखएको हिला 

केथरको ओ पाय हनयसव (सन ्१९१३), ओ. इ. रोल्िाग (सन ्१८७६-१९३१) को डाकोटा िेत्रको 

जनजीिनलाइ समेटेर लेहखएको जाएन्टस आन द ऄथव (सन ् १९२५) तथा लकररजको ऄमेररकी 

आहन्डयाना िेत्रसँग सम्बहन्धत रेन हट्र कन्ट्रीले पहन अञ्चहलक लेखनमा थप सहयोग पऱु् याएको 

दहेखन्छ । सन ् १९४९ को नोिेल परुस्कार जयी हिहलयम र्कनरको ल्याहटन ऄमेररकीहरूको 

जीिनलाइ हलएर लेहखएका हद साईन्ड एन्ड हद फ्यरुी (सन ्१९२९), याज अइ ले डाआङ्ग (सन ्

१९३०) अहद पहन अञ्चहलक ईपन्यासका कारण चहचतत छन।्
४९
 अञ्चहलक जीिन जगत ् र 

चररत्रहरूलाइ हचनाईँद ैथमस हाडी, अनतल्ड बनेट, हिहलयम र्कनर, हमखाआल सोलोकोि बाहके 

स्पेनकी एहमहलया पाडशोन िाजान, साहडतहनयाका राहजया डेलहडेा तथा हजन हगयानो अहदको 

भहूमका पहन यस िेत्रमा ईल्लेखनीय रहकेो पाआन्छ।
५०
  यसरी यरुोप एिम ् ऄमेररकी ऄङ्रेजी 

भाषाका हयनै हिहभन्न ईपन्यासहरूले हिहभन्न िेत्रका भौगोहलक, प्राकृहतक हिशेषताका साथ 

ययहाँका हनिासीहरूको सामाहजक, अहथतक, राजनीहतक ऄिस्था; लोकसंस्कृहत, लोकपरम्परा, 

चलनका साथ ईनीहरूको जीिनको रहस्य र रोमान्सलाइ ईद ्घाटन गद ै ल्याएपहछ 

अञ्चहलकतािादी ईपन्यास हिधाको हिकास ह नपगेुको हो। सहर िा नगरदहेख टाढामा रहकेा 

ऄञ्चलको भ-ूप्राकृहतक हिशेषता तथा ययहाँका हनिासीहरूको सामाहजक, अहथतक, सांस्कृहतक 

ऄिस्था, रीहतहथहत, परम्परा, संस्कार, हिश्वासमा अबि जीिनको यथाथत एिम ्रोमान्सलाइ प्रस्ततु 

गने अञ्चहलक लेखन हिश्वभरर रुहच तथा पे्ररणाको स्रोत बनेर रै्हलएको बहुझन्छ।  
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