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चौथो अ�याय 

४ नेपाल
 यु-उप�यासह�को �वषयपरक अ�ययन 

 

४.१ दो�ो �व�वयु�मा आधा�रत नेपाल� यु�-उप!यासह$को �वषयपरक अ�ययन 

सन ् १९३९ दे ख १९४५ स#म भएको दो'ो �व(वयुलाई युको इ+तहासमा 

आजस#मको सबैभ�दा भयानक युको �पमा 1च+न�छ। संसारका अ1धकांश भाषा-

सा8ह9यमा दो'ो �व(वयुको महा�वनाशको कथा पाइ�छ। यस महायुमा नेपाल
ह�को 

प+न ;यापक सहभा1गता रहेको हुनाले दो'ो �व(वयुको =भाव र प>रण+तलाई नेपाल
 

सा8ह9यले एउटा �वषयका �पमा Aहण गरेको दे ख�छ। दो'ो �व(वयुकाल
न �व�वध 

घटना =सC गलाई पा(वD वा के�Eमा राखेर नेपाल
मा धेरै उप�यासह� ले खएका छन।् 

यहाँ दो'ो �व(वयुलाई पHृठभूKम बनाएर ले खएका सुवासको लुङखमु )या*प, न�द 

हाङ खमको अक+ अनुहार, समीरण OेPी ‘�=यदशR’को ब-लबेद�, गो�व�द शमाDको ल.न 

ज!मेकाह$ र भगीरथ रावतको ओस गर
 ज#मा पाँचवटा उप�यासह�को अ�ययन-

�व(लेषण ग>रएको छ।  

   

४.१.१ लुङखमु )या*प उप!यासको �वषयपरक अ�ययन  

सुवासकृत लुङखमु )या*प उप�यासको प8हलो संTकरण सन ्१९६९ मा =काKशत 

भएको 1थयो। यस शोध =ब�धमा (याम UदसD, दािजDKलङWवारा सन ्२००६ मा =काKशत 

ते'ो संTकरणलाई अ�ययनको आधार बनाइएको छ। दो'ो �व(वयुलाई पHृठभूKम 

बनाएर ले खए ताप+न लुङखमु )या*प उप�यासमा कुनै ऐ+तहाKसक पाP र घटनाको 

1चPण छैन। लुङखमु भ�ने ठाउँमा [U8टसअधीनTथ गोखाD फौज र जापानी फौज[बच 

भएको युको =सC गले दो'ो �व(वयुकाल
न भारतको पूव^9तर सीमा�त OेPमा भएको 
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सशTP सC घषDको स#झना गराउँछ भने उप�यासमा =युaत गbलावाल शcदले प+न 

�व(वयु काल+तर सCकेत गरेको छ। नेपाल
 समाजमा गbलावाल वा गbलावाला शcदले 

ऐ+तहाKसक मह99व बोकेको छ। �व(वयु कालमा गाउँ-घरका युवाह�लाई अCAेज 

सेनामा भतR गराउने ;यिaतलाई गbलावाल भ+न�dयो। गbलावालह�ले �वKभ�न =लोभन 

देखाएर गाउँ-घरका Kसधा-सोझा युवाह�लाई सेनामा भतR गराउँथे। यी तdयह�बाट 

=Tतुत उप�यास दो'ो �व(वयुकाल
न पHृठभूKममा संर1चत रहेको बु झ�छ।  

लुङखमु )या*प युरत Kसपाह
 र उसको जीवनमा घ8टत �व�वध घटनालाई 

के�E गरेर ले खएको यु-उप�यास हो। उप�यासको =मुख पाPको भूKमकामा रहेको चाe 

गुeङ [U8टस गोखाD राइफbसको एउटा सै+नक हो। चाe गुeङ जापानी फौजलाई रोaन 

आfनो फौजसँग लुङखमु aया#पको मोचाDमा ख8टएको छ जहाँ उसको भेट एउट
 नागा 

युवती आसाङलासँग हु�छ। आसाङलासँगको =ेम स#ब�धका कारण उसको सै�य gदयमा 

यु=+त उ9प�न घणृा र �वरोध भावना, सै�य हुकुममुता[बक उसले गरेका �वKभ�न 

8हसंा9मक र आपरा1धक hiयाकलाप, 9यसका कारण उ9प�न तनाउ, उसले भोगेको 

कठोर र जो खमपूणD सै�य जीवन, यु आतC क र 9यसबाट उ9प�न भयजTता �व�वध 

�वषयको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। +यनै आधारमा उप�यासको �व(लेषण ग>रएको 

छ। 

 

४.१.१.१ यु� अपराध 

यु कालमा सै+नक माP होइन तर असै+नक नाग>रक प+न �वKभ�न अपराधका 

Kसकार ब�छन।् यु=भा�वत OेPमा सै+नकह�ले असै+नक नाग>रकसँग द;ुयDवहार गनj, 

कुट�पट गनj, मानKसक साTती 8दने, घरबार भ9काइ8दने, जलाइ8दने, गाईवTतु मा>र8दने, 

अ�नपानी नHट ग>र8दने र बबDरतापूवDक ह9या गनj जTता �वKभ�न 8हसंा9मक र 

आपरा1धक ग+त�व1धह� हुने गछDन।् लुङखमु )या*प उप�यासमा यTता युकाल
न 
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आपरा1धक घटनाह�को 1चPण ग>रएको छ। लुङखमु गाउँमा =वेश गरेका दसजना 

जापानी सै+नकह�लाई मानD अCAेज पOका गोखाD Kसपाह
ह�ले स#पूणD गाउँ नै 

जलाइ8दएर गाउलेह�लाई वास�वह
न बनाइ8दएको, आतC क फैलाएको र +नद^ष 

गाउलेह�को ह9या गरेको जTता औप�याKसक घटना�ववरण असै+नक नाग>रकस#ब�धी 

यु अपराधका mHटा�त हुन।् सै+नकह�ले घरबार जलाइ8दएप+छ गाउँका लोnनेमा�छे, 

आइमाई, केटाकेट
 र दधुमुखे बालक बोकेका आमाह� कहाKलँदै जC गल+तर भागेको 

=सC गले उप�यासमा युज�य आतC क र स�Pासको िTथ+त उ9प�न भएको छ। 

उप�यासमा व णDत घटना यस=कार छ –  

गाउँको पbलो छेउ र पुpछर गाउँबाट आगो सिbक�छ। म यहाँबाट TपHटै 

देqदैछु घरको धरु
 सिbकएर आगोको मुTला आfनै झrकामा +तखा>रएको। 

हेदाD-हेदs अक^ छेउबाट प+न आगो सिbकयो साथ ैगाउँको Kसरानबाट प+न। बस ्

मेरो निजकका साथीह�ले प+न आ-आfनो सामनेका घरह�मा आगो 

सbकाइ8दए। बस ् आगै-आगो। ठाङ-tयाङ र ठुङ-ठुङ गरेर घरको बाँसह� 

पu hकनथाbयो साथ ै राइफलको Tटेनगन र लाइट KमKसनगनको गोल
को 

आवाज। अ ँअ8हले मेरो कानले सु�दैछ – गाउँका आइमाइका तीखो आवाज। अँ 

अ8हले गाउँभ>र नै गाई बाvा बाँ-बाँ र wयां wयां गरेर कराइरहेछ साथ ै

कुकुरह�। मेरो मुटु नमा�दा-नमा�दै प+न मेरो सामनेको घरको छानामा आगो 

झोKस8द�छु। मलाई थाह छ – नP कसमले �पछD। छाना एकै Oणमा सिbकएर 

धरु
मा पुnछ। लोnने मा�छे, आइमाई र केटा-केट
ह� कहाKल�दै घरKभPबाट 

+निTकएर जC गलतरफ भाnछन;् काखमा दधू-बालक नानीह� pयापेर।१  

                                                           

१ सुवास, सन ्२००६, लुङखुम )या*प, त'ेो संTकरण, दािजDKलङ, (याम UदसD =काशन, प ृ६०-६१ 
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 Kसपाह
ह�को यTतो iूरतापूणD उpछेदनका कारण गाउँलेह� जC गल र खेत+तर डरेा 

हालेर बTन बा�य बनेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। आगोले जलेर 

खाWया�न नHट भएप+छ भोकाएका आसाङला र उसका दाजुह� खाने कुरा जोगाड गनD 

लुङखमु गाउँ आएका बेला आसाङलाका +नद^ष दाजुह�लाई Kसपाह
ह�ले गोल
 ठोकz 

मारेका औप�याKसक घटनाह�ले युका बेला हुने +नह9था जनताको ह9या र अ9याचारको 

स�दभDलाई =कट गरेको छ – 

 

मेरो मुटुले नमा�दा-नमा�दै प+न मेरो औ{लाले Tटेनगनको |यागर दबाइसकेको 

हु�छ-टररर...। आसाङलाको दइु दाजुह� 1चसो भुइँमा पिbटनुको साथ-साथ ै

आसाङला एकपbट 1चpयाएर बेहोश हु�छ।२ 

 

 यी औप�याKसक घटनाह�ले युकालमा यु=भा�वत OेPमा असै+नक 

नाग>रकह�मा1थ हुने गरेका सै�य 8हसंा र अपराधको भयानक �प =Tतुत गरेका छन ्

भने युका समय नाग>रक सुरOास#ब�धी +नयम-कानुन उbलC घन हुने गरेका तdय+तर 

प+न सC केत गरेका छन।्  

 

४.१.१.२ यु� अ-भघात  

 युभूKममा गोल
 लागेर Kसपाह
ह�को टाउको फुटेको, भँुडी फुटेको, गोखाD 

Kसपाह
ह�ले +नमDमतापूवDक जापानी Kसपाह
ह�लाई छा9ती र खोhकला+तर सC 1गनले 

घोpदै मारेको जTता घटनाह� शार
>रक अKभघातका नमूना हुन।् लुङखमु )या*प 

उप�यासले शार
>रक अKभघातभ�दा मानKसक अKभघातको 1चPणमा बढ
 e1च देखाएको 

छ। युATत प>रवेश, म9ृयुको भयावह m(य, बम र गोला-बाeदको भयानक 

                                                           

२ सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ६९ 
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�वTफोटनको भोaता र EHटा बनेका एउटा Kसपाह
KभP उ9प�न भय, Wव�Wव र तनाउको 

िTथ+तले सजृना भएको मानKसक अKभघातको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। युका 

समय शPसँुग ज#काभेट र म9ृयुसँग साOा9कार हुने, सँगैको साथी गोल
 लागेर घाइत े

भएको वा मरेको जTता भयानक m(य देqने तथा आफ�  प+न घाइते हुने िTथ+त आइपनj 

हुनाले यु कुन ैप+न Kसपाह
को +नि#त घातक हु�छ भ�ने मेहेरयार अ�नसेर
को �वचार 

छ।३  

लुङखमु )या*प उप�यासमा सै+नक चाe गुeङले भोगेको िTथ+त यTतै भयावह र 

तनाउपूणD छ। शPकुो भय, अC गभC ग हुने भय र म9ृयुको भयका कारणले चाe गुeङले 

मानKसक अKभघातको िTथ+त भोगेको छ। घनाजC गल[बच अविTथत सै+नक aया#पमा 

रा[Pको पहरादार
 ग>ररहेको चाe गुeङ शPलेु aया#पमा1थ अचानक हमला गनj हो hक, 

शP ुचाल मारेर aया#पको Kभ9तामा च8ढरहेको छ hक, शPलेु अचानक मKसनगन तानरे 

घाँट
 अ�याउँने हो hक, शPकुो गोल
 लागेर अथवा शPWुवारा ओ�याइएका माइनमा परेर 

म>रने पो हो hक भ�ने भय र आशC काले आiा�त छ। चाe गुeङको भयभीत र 

स�PTत िTथ+तलाई उप�यासमा यसर
 वणDन ग>रएको छ –  

 

uयुट
 सhक�दै गए ताप+न घ>र-घ>र निजकैमा रा खएको 1Aनेटका 1चसा 

डbलाह� सुमसुमाउँछु साथ ै लाइट-KमKसनगनमा चढाइएको अठाइस राउ�ड 

गोल
 भ>रएको #यागिजन सुमसुमाउँछु। मन बोbछ – ‘8ठकै छ – अचानक 

खाँचो परे’ म घ>र-घ>र बC करको दलुोमा अनुहार जोतेर बC करको Kभ9ता+तर 

1चयाउँछु – हुनसaछ छपक्-छपक् चाल मारेर aया#पको पखाDलमा च�ने 

कोKसस ग>ररहेका। मेरो मनलाई पुरा-पुरा थाहा छ – शPकुो के भरोसा।  
                                                           

३ मेहेरयार अ�नसेर
, सन ्२०१२, ए 5टडी अफ ए:फकेसी अफ् कगने=टभ �वहे�वयार >ुप थेरापी अन ए!जाइट�, 

AडBेसन, वेल CबइD ए!ड सेEफ-इि5टम अफ वार हेि!ड)याGड, �पएचडी शोध =ब�ध, अ=काKशत, च�डीगड, 

यु+नभKसDट
 अफ् प�जाब, प ृ२ 
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.....म अ8हले बC करको Kभ9ता+तर आँखा डुलाइरहेछु – अचानक आएर मेरो 

KमKसनगन नतानोस ्भएन मेरो घाँट
 नसमातोस।् म चनाखो भएर बKसनँ भन े

मेरो ढाडमा राइफलको तीखो संगीन चो[बन के बेर। 8ढलाउँदै गएको मेरो कान 

फे>र ठा�ड�छ – शPकुा लुकz-चोर
 आवाज चाल पाउनलाई।४  

 

शPलेु आiमण गछD hक भनेर सतकD  रहनु, कान र आँखा चनाखो राqनु, 1Aनेट 

र लाइट मKसनगन घ>र घ>र सुमसु#याइरहनु, बC करको दलुोबाट घ>र घ>र हे>ररहनु, 

बाटामा शPलेु ए#बुस ओ�याएर मानj योजना गदs होला भनेर 1चि�तत हुन ु जTता 

आभास र अनुभू+त अ+न गोला-बाeद र ब�दकुKसतको आ9मीयता र +नभDरता यु 

आतC कका कारणले चाe गुeङKभP उ9प�न मानKसक भयकै प>रण+त हुन।् वाTतवमा 

एउटा Kसपाह
 मानKसक �पमा क+त आiा�त हु�छ र युको आतC कले उसको 

मानKसक धरातलमा क+त स�Pास फैलाएको हु�छ भ�ने चाe गुeङको अवTथाबाट बु�न 

सhक�छ। iूर र +नदDयी दे खने Kसपाह
 प+न मानKसक �पमा भयाiा�त हु�छ hकनभने 

ऊ Kसपाह
भ�दा प8हले मा�छे हो र मा�छे युज�य आतC hकत प>रवेश[बच भयभीत 

िTथ+तमा बाँpन बा�य रहेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ।   

मानKसक Wव�Wवका कारणले चाe गुeङ तनाउको िTथ+तमा पुगेको छ। मानKसक 

Wव�Wवमा ;यिaतका अ�तमDनका पीडा, ;यथा, वेदना, छटपट
, उकुसमुकुस, मनमा 

उठेका �ववतृ भाव र मनो�वकार आ8द पदDछन।् मनोवै�ा+नक पOसँग +नकटता =कट 

गनj मानKसक Wव�Wवले बढ
 ग#भीर बनाउने, 1च�ता र तनाउATत बनाउने अ+न 

KभPKभPै हँुडलो मpचाउने काम गदDछ।५ लुङखमु )या*प उप�यासको पाP चाe गुeङ 

एका+तर माया र मानवताको पO Kलएर यु=+त ती� घणृा ;यaत गछD भने अकाD+तर 
                                                           

४ सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ८ 
५ यादव=काश लाKमछाने, �व स २०६३, आधुHनक नेपाल� उप!यासमा �वसD गHतबोध, काठमाड�, �वWयाथR 

पुTतक भ�डार, प ृ३८६ 
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कतD;यको नाममा आफूजTतै हाड छालाले बनेका जापानी सै+नकह�को बबDरतापूवDक ह9या 

गछD। आधा रातस#म 8ढकzमा धान कुटेर सै+नकह�लाई खाना खवुाउने आसाङला र 

उसका दाजुह�=+त सहानुभू+त राqछ तर सै�य हुकुम भएप+छ आसाङलाका दाजुह�को 

+नमDमतापूवDक ह9या गछD र घरबार प+न जलाइ8द�छ। यह
 �वरोधाभासपूणD िTथ+तले 

चाe गुeङ मानKसक Wव�Wवमा परेको छ। यु hकन र केका ला1ग? भ�ने =(नको 

ग#भीरताले उसKभP वैचा>रक Wव�Wव सजृना भएको छ। यTतो िTथ+तमा ऊ युज�य 

iूरता, +नदDयता र अमानवीयताको भ9सDना गछD र युको िTथ+त सजृना गनj Kसा�त 

र सिृHटकताDह�को आलोचना गछD। युको वीभ9सता र बबDरता =9यO भोगेका चाe 

गुeङKभP यु=+त iोध, घणृा, �वरोधजTता भाव उ9प�न भए ताप+न यस�वपर
त 

hiयाकलापमा संलnन हुनु परेकाले ऊ मानKसक छटपट
 र तनाउको िTथ+तमा पुगेको 

1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। 

=ेम र कतD;य[बचको Wव�Wवा9मक िTथ+तले प+न चाe गुeङ तनाउको िTथ+तमा 

पुगेको छ। =ेम र कतD;यम�ये एउटालाई छा�नु पनj िTथ+तले चाe गुeङKभP मानKसक 

Wव�Wव सजृना भएको छ। चाe गुeङKभPको =ेमीले आसाङलालाई नै उसको सवDTव 

ठा�छ र गोल
-ब�दकु fयाँकेर आसाङलालाई [बहे गनj �वचार गछD तर उसKभPको 

Kसपाह
ले Kसपाह
को काम =ेम गनुD होइन शPु मानुD हो भ�ने तकD  गरेर कतD;यबोध 

गराउँछ। लुङखमु गाउँ जलाइ8दने सै�य हुकुम भएप+छ चाe गुeङको =ेमी मनले गाउँ 

जलाउने सै�य योजना सुनाएर आसाङला र उसका दाजुलाई गाउँबाट भगाउने [बचार गछD 

तर उसKभPको Kसपाह
ले यसको =+तकार गछD। यह
 मानKसक W�व�वधाले चाe गुeङKभP 

मानKसक Wव�Wव उ9प�न भएको छ र ऊ तनाउको िTथ+तमा पुगेको छ। आसाङलाको 

गाउँ जलाइ8दएप+छ र उसका दाजुह�को ह9या गरेप+छ चाe गुeङ झन तनाउATत ब�न 

पुगेको छ। आसाङलाले उसलाई Tवीकार गनj हो hक होइन, घर जलेप+छ आसाङला कहाँ 

गई होल
, जC गल+तर भाnदा ओ�ने-ओ�याउने लगी hक ल1गन, ओ�ने-ओ�याउन े



१ २३  

 

ल1गन भने रात कसर
 काtछे होल
, जC गलमा [बमार भई भने दवाई प+न पाउँ8दन र 

ददुDशा भएर मछj होल
 भ�ने 1च�ताका कारण चाe गुeङले तनाउको िTथ+त भोगेको छ। 

आसाङलाको 1च�ताले उसलाई खो�न जाने हुटहुट
 लगाए ताप+न 9यTतो कुनै आदेश 

नभएकाले चाe गुeङ �ववश छ। एक मनले हुकुम तोडरे आसाङलाको खोजी गनj �वचार 

प+न गछD तर अक^ मनले टाउकोभ>र आकाश खसेको अनुभव गछD। चारै+तर �ववशताको 

पखाDल अनुभव गछD। +नद^ष गाउँलेह�का घर जलाउनु र आसाङलाका दाजुह�को ह9या 

गनुD उ1चत होइन भ�न ेबुझकेो चाe गुeङ सै�य हुकुमको �वपर
त केह
 गनD सaदैन र 

9यह
 केह
 गनD नसaनाको आ9माnला+नले �वषादको िTथ+तमा पुगेको छ। अझ 

आसाङलाका दाजुह�को ह9याप+छ चाe गुeङ अपराधबोध, आशC का र 1च�ताका कारणले 

ती� तनाउमा परेको छ। यसर
 लुङखमु )या*प उप�यासमा युका कारणले उ9प�न 

भएको मानKसक Wव�Wव, भय, 1च�ता, आशC का र तनाउको िTथ+तWवारा एउटा युरत 

Kसपाह
को मानKसक अKभघातको 1चPण ग>रएको छ। 

 

४.१.१.३ यु�ज!य अमानवीयताको �वरोध  

लुङखमु )या*प यु�वरोधी उप�यास हो। यु�वरोधी धारणा उप�यासमा +नकै 

बKलयो गर
 उKभएको छ। युज�य अमानवीयताको घोर भ9सDना गदs उप�यासले शाि�त 

र मानवताको पOमा आवाज उठाएको छ। यु�वरोधी दशDनलाई उप�यासको पाP चाe 

गुeङले उप�यासभ>र =Tतुत गरेको छ। युभूKममा माया र मानवताको कुरा गरेर चाe 

गुeङले यु=+तको आfनो घणृा अKभ;यaत गरेको छ। चाe गुeङ भ�छ - मलाई त 

-भ)टो�रया-Kस होइन, माया र मानवता चा=हएको छ।६ युमा वीरता र पराiम =दशDन 

गरेबापत अCAेज सरकारबाट =दान ग>रने Kभaटो>रया iस बहादरु
को माP नभएर 

युज�य iूरता, +नदDयता र संहारको प+न =तीक हो। 9यTतो स#मानको +तरTकार गरेर 

                                                           

६ सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ७३ 
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माया र मानवताको चाहना राqनु यु=+तको �वतHृणा हो। युलाई मानव स�यताको 

�वनाश ठा�दै उप�यासमा यु�वरोधी धारणा यसर
 अKभ;यaत भएको छ –  

 

उफ्, यो मायादे ख टा�डएको यु।...;यथsको यु, मा�छे-मा�छेमाझ। खोई 

मा�छेले मा�छेलाई 1चनेको?....खोई मानव-स�यता? के मानुD नै मानव-

स�यता? यो �या#मै हुनै सaदैन – माया र मानवता[बना स�यताको ज�म। 

मारेर, कुटेर ध#काएर त केवल दास9व माP जि�म�छ। तब? मलाई राइफल 

fयाँकेर +तनीह� भएका ठाउँमा गएर अकंमाल गनD मन लाnछ।७  

 

युकालमा सबैभ�दा प8हले र सबैभ�दा बढ
 सै+नकह� =भा�वत ब�छन।् युरत 

Kसपाह
ले युभूKमको यातना, गोला-बाeदबाट हुने अC गभC ग, कHट=द म9ृयु, शPकुो 

=ताडनाजTता भयावह र पीडादायक िTथ+त भोnनु पनj हु�छ। उप�यासमा शPकुो गोल
 

लागेर Kसपाह
ह�को टाउको फुटेको, भँुडी फुटेको, Kसपाह
ह�को कHट=द म9ृयु, जC गलमा 

Kसपाह
ह�को लास Tयाल र 1गले खाएको जTता घटना�ववरणWवारा युज�य 

वीभ9सता र अमानवीयता उWघा8टत भएको छ। [U8टस पOका गोखाD Kसपाह
ह�को 

एउटा यु गTती समूहले घेरा हालेर कैय� 8दनको भोक र +तखाD मेटाउन खोलाको माछा 

मारेर खान ला1गरहेका जापानी Kसपाह
ह�मा1थ +नमDमतापूवDक गोल
 चलाएको अ+न 

अधमरो भएर छटपटाइरहेका घाइते Kसपाह
ह�को छा9ती र खोhकला+तर राइफलको 

सC 1गनले +नमDमतापूवDक घोpदै ह9या गरेको, भोका Kसपाह
ह�को पेट भनD आधा 

रातस#म 8ढकzमा धान कुटेर सै+नक Kश�वरमा पु� याइ8दने आसाङलाको घरबार +तन ै

Kसपाह
ह�ले जलाइ8दएको र उसका दाजुह�को iूरतापूवDक ह9या गरेको जTता 

घटनाह�ले युको बबDरता र पाश�वकताका उदाहरण =Tतुत गरेका छन।् यी 
                                                           

७ सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ२९ 
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घटनाह�बाट यु क+तको iूर, +नदDयी र अमानवीय हु�छ भ�ने TपHट हु�छ। 

उप�यासले युको यTतै बबDर, पाश�वक र अमानवीय =विृ9तको घोर �वरोध गरेको छ र 

�वरोधको वैचा>रक आधारचा8हँ मानवतावाद
 रहेको छ। उप�यासका पाP चाe गुeङले 

जापानी शPमुा1थ सहानुभू+त राqनु, उनीह�लाई शPभु�दा प8हले आफूजTतै हाड र 

छालाले ब+नएको मा�छे देqनु, शPलुाई अC कमाल गनj चाहना राqन ुआ8द मानवतावाद
 

1च�तनका लOणह� हुन।् =ेम प+न मानवतावादको एउटा मह99वपूणD पO हो। Kसपाह
 

चाe गुeङ आसाङला नाउँ गरेकz एउट
 न1गनीलाई असा�य =ेम गछD। �व(वयुमा 

मा�छे मानD +नTकेको एउटा Kसपाह
Wवारा युभूKममा यसर
 =ेम ग>रनु वाTतवमा 

यु=+तको �वरोध =दशDन हो। =ेमKभP सgदयता, उदारता, दयाजTता मानवीय गुणह� 

+नह
त हु�छन ् जुन यु�वपर
त त99वह� हुन।् संवेदनशील चाe गुeङ यह
 =ेममा 

आTथा राqछ तर कतD;यको बोझले 1थ1चएर हुकुमको नोकर बनेको Kसपाह
 चाe गुeङ 

आfना इpछा-आकाCOा�वपर
त युWवारा सिृजत मा�छे मानj खेल खेbन बा�य बनेको 

छ।  

एक गोल
 एक द(ुमनको दशDनले सै+नकह� ह9या गनj य�Pमा प>रणत 

भइसकेको, 9यसले मानुD भ�दा अ+घ 9यसलाई माछुD भ�ने मानKसकता बोकेर Kसपाह
ह� 

iूर, +नदDयी र 8ह'ंक ब+नसकेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। आफूKभP 

+नह
त =ेम, दया, मायाजTता मानवीय गुणह�लाई कुbचरे आफूजTतै हाड, मासु र 

रगतले ब+नएका शPकुो ह9या गनD चाe गुeङजTता Kसपाह
ह� बा�य प+न बनेका छन ्

तर माया र मानवताको पOमा रहेको चाe गुeङ उप�यासको अ�9यस#मै युको 

�वरोधमा उKभएको छ। आसाङलालाई साथमा Kलएर युभूKमबाट भाnनु चाe गुeङको 

यु=+तको वैचा>रक �वरोधको ;यावहा>रक hiया�वयन हो। यसको चरम �प अ�तमा 

दे खएको छ ज+त बेला चाe गुeङले आफूले लगाएको सै+नक बद� (ह>रयो टोपी, कमेज, 
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पतलुन र जु9ता) फुकालेर खोलामा fयाँhक8द�छ। चाe गुeङको यस कायDले उप�यासमा 

यु�वरोधी भावनाले उ9कषDता =ाwत गरेको छ। 

 

४.१.१.४ कठोर र जोNखमपूणQ सै!य जीवन 

 यु लेखन योा जीवनको 8टपोट हो भ�ने अ�येताह�को भनाइ छ।८ 9यसैले यु 

सा8ह9यमा सै�य जीवनसँग स#बि�धत �वषय मह99वपूणD हँुदछ। लुङखमु )या*प 

उप�यासको पाP चाe गुeङले भोगेको कठोर, जो खम र चनुौ+तपूणD प>रिTथ+तले सै�य 

जीवनलाई साधारण जीवन शैल
भ�दा Kभ�न �पमा =Tतुत गरेको छ। युकालमा 

सै+नकले भोnनु पनj ज8टल प>रिTथ+तलाई उप�यासमा दसाDइएको छ। एउटा Kसपाह
को 

जीवन सै�य अनुशासन र हुकुमWवारा +नयि�Pत र स�चाKलत हुने हुनाले कठोर र 

कHटमय हु�छ भ�ने उप�यासमा सC केत ग>रएको छ। बेTवा8दलो र बेटुC गाको खान-

पान, आराम�वह
न जीवन अ+न स�तर
 बTदा र यु गTती गदाD चाe गुeङले भोगेका 

शार
>रक र मानKसक साTतीको वणDनले सै�य जीवनको कठोर र कHटमय पO =क8टत 

भएको छ। एउटा Kसपाह
को जीवनमा सै�य अनुशासन र हुकुमले धेरै मह99व राqदछ 

भ�ने कुरा बाबु मरेको खबरले �व�वल भएर ओ�यानमा ढिbकएको चाe गुeङ 

अनुशासन भC ग गरेको आरोपमा जेलब�द
 हुनु, उसले आfनो पOका कुरा राqन 

नपाउनु, बाबुको अि�तम संTकार गनD नपाउनु, आफूले माया गरेकz आसाङलाका 

दाजुह�लाई आfनो इpछा�वपर
त हबbदारको हुकुममा गोल
 ठोकz मानुD र उसको गाउँमा 

आगो लगाइ8दनुजTता औप�याKसक घटनाह�बाट TपHट हँुदछ। उप�यासमा यTता अ�य 

घटनाह� प+न छन ् जसले Kसपाह
लाई सै�य अनुशासन र हुकुमको पालक र कुनै 

पुतल
का �पमा उ�याएको छ। सै�य हुकुमको कुन ैजवाब हँुदैन भ�ने चाe गुeङको यस 

संवादबाट TपHट हु�छ –  

                                                           

८ गणेश राई र अ�य, सन ्२०१४, यु�सा=हSय : -स�ा!त र -सजQनाह$, बेलायत, =+तभा =काशन, प ृ१५ 
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...म केवल सोpन सaछु हवीbदारको अडर ख�डन गनD सिaदनँ। कारण 

फौजमा अडर इज अडर अरे। चाहे आfनो टाउको फुटोस ्चाहे मीतकै टाउको 

फुटोस ्कमा�डरको हुकुम मा�नैपछD।९  

 

 उप�यासमा सै�य जीवनको अ+नि(चत र जो खम पOलाई प+न हे>रएको छ। 

युभूKममा शPसँुग आकिTमक ज#काभेट हुने, पाइला-पाइलामा [बTफोटकको सामना 

गनुD पनj हुनाले Kसपाह
को जीवन अ+नि(चत र जो खमपूणD हु�छ। Kसपाह
को जीवनलाई 

हरपल म9ृयुको छायाँले घेरेको हुनाले शPकुो गोल
बाट बाँचकेो चाe गुeङ बाँpनाको 

साथDकता ;यथD ठा�दछ – 

केह
 8दनअ+घ मलाई प+न त झ�ड ैमारेका 1थए। अKलकताले बाँच�; बाँच� भनेर 

घम�ड गनD प+न ;यथs छ। भोKलका 8दनह�मा aया हो aयो हो। भरोसा छैन। 

+छः म प+न के भइरहेको Kस�वल मा�छेको जीवनको त भरोसा हँुदैन भने थोड ै

फौजी Kसपाह
को जीवनको भरोसा हुनसaछ ! लौ त भनौ भन ेअKलकता प+न 

भरोसा हँुदैन। भरोसा�वह
न जीवन भने प+न हु�छ। चtुकzमा अन1ग�ती 

Kसपाह
को म9ृयु हुनसaछ। कारण म9ृयुको मैदानमा पाइला राखेप+छ म9ृयु धेरै 

टाडाको कुरो भ�नु ;यथs। मेरै साथीह� आजस#म क+त म>रसके। हुन सaछ म 

प+न...१० 

 

चाe गुeङको यTतो �वचार उसको अनुभवको सार हो। चाe गुeङजTता अनेक� 

Kसपाह
ह�ले यTतो िTथ+त भोगेका हुनाले यो चाe गुeङको ;यिaतगत माP नभएर 

सै+नकका +नि#त ;यaत सावDजनीन जीवन-mिHट हो। 

                                                           

९ सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ५९-६० 
१० सुवास, लङुखुम )या*प, पूवDवत,् प ृ१० 
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४.१.१.५ Bेम BसD ग  

लुङखमु )या*प उप�यासमा युरत Kसपाह
 र युपी�डत Aामीण युवती[बच 

=ेमको =सC ग रहेको छ जुन =ेमले युलाई ठुलो हाँक 8दएको छ। युरत Kसपाह
KभP 

दया, कeणा, उदारताजTता मानवीय संवेदना उ9प�न गराएर उसKभP यु�वरोधी भाव 

जगाउन, युभूKमको पीडा र स�Pासबाट Kसपाह
लाई मानKसक राहत 8दन अ+न म9ृयु र 

�वनाशको खेल[बच जीवनमुखी mिHटको =+तTथापना गनD =ेम एउटा कारक त99व बनेको 

छ। यु �वभी�षकाको कहाल
लाnदो प>रवेश[बच पलाएको =ेमले मानवीय सदाचार र 

सW भावनाको स�चार गरेको छ। उप�यासका सै+नक पाP चाe गुeङ र नागा युवती 

आसाङला[बच =गाढ =ेम स#ब�ध छ। आसाङलालाई भेtने छटपट
, आसाङला[बना 

बाँpन नसaन े सोच, आफू मरे आसाङलाको ददुDशा होला भ�ने 1च�ता, आसाङलालाई 

भेtन जाँदा केह
 उपहार लगेर जाने र आसाङलाका साना साना खसुीलाई �यानमा राqन े

;यवहारबाट आसाङला=+त चाe गुeङको =गाढ =ेम रहेको बु�न सhक�छ। चाe गुeङ 

पा>रजातको -शर�षको फूल उप�यासका सै+नक पाP सुयोगवीरजTतो बला9कार
 र 

आपरा1धक मनोविृ9तको छैन। उसको =ेम सुयोगवीरको जTतो वासना9मक र 

�व(वासघाती छैन। चाe गुeङले सुयोगवीरले आfनी =ेKमकाह�को बला9कार र ह9या 

गरेजTतो कुकृ9य गरेको छैन। ब� आसाङलालाई दलुह
 बनाएर घर लैजान ेसपना बुनेको 

छ। यु समाwत भएप+छ सेनाबाट नाम कटाएर आसाङलाकै गाउँमा बसेर दोकान 

खोbने, गाईवTतु पाbने र सुखमय जीवन [बताउने सु�दर भ�वHयको कbपनाले प+न 

चाe गुeङको =ेमलाई साँचो र इमा�दार �पमा =Tतुत गरेको छ तर युले चाe गुeङको 

=ेममय संसारलाई धराशायी ग>र8दएको छ।  

जापानी शPहु�लाई मानD आfनी =ेयसीको घर र गाउँ जलाइ8दनु पनj अ+न 

उसका दईु दाजुह�लाई मानुD पनj बा�यताले चाe गुeङको =ेमलाई ज8टल िTथ+तमा 

पु� याइ8दएको छ तर यTतो ज8टल प>रिTथ+तमा प+न आसाङला र चाe गुeङको 



१ २९  

 

एकअकाD=+तको =ेम अटल छ। अ�ततः कतD;य र =ेम[बच =ेमलाई अगँालेर चाe गुeङले 

असहाय आसाङलालाई आKलC गन गनुD अ+न आसाङलाले प+न आfनो गाउँ-घर 

जलाइ8दने र आfना दाजुको ह9या गनj Kसपाह
 चाe गुeङलाई घणृा र �वरोध नगर
 

Tवीकार गनुD यसको उदाहरण हो। युको भयावह र स�PTत प>रवेश[बच हुकj को चाe 

गुeङ र आसाङलाको =ेमले =ेमालापको उपयुaत प>रवेश भन े पाएको छैन। =ायः 

�वयोगा9मक िTथ+त भोगेको उनीह�को =ेम अ�ततः संयोगा9मक िTथ+तमा पुगेको छ। 

यसो भए ताप+न �वयोगा9मक िTथ+तमा प+न एउटा कठोर सै�य gदयKभP दया, कeणा, 

मायाजTता मानवीय गणुह� =Tफुटन गर
 यु�वरोधी भाव उ9प�न गनDमा भने =ेम 

त99व सफल बनेको छ। 

माया र मानवतालाई कुbचरे मानव स�यताको संहार गनj यु iूर, +नदDयी र 

अमानवीय हु�छ। Kसपाह
ह�लाई हुकुमको नोकर बनाएर मा�छे मानुD Kसपाह
को कतD;य 

हो भ�ने मानKसकता तयार पा>र8दई मा�छे मानj खेल खेbन लगाउने युजTतो दानवी 

स�यताबाट अशाि�त, दःुख र पीडाबाहेक केह
 पाउन सhकँदैन भ�ने �वचार रहेको 

लुङखमु )या*प उप�यासमा माया र मानवताको पO Kलएर �व(वब�ध9ुवको आAह 

रा खएको छ। 

 

४.१.२ ब-लवेद� उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

उप�यासकार समीरण छेPी ‘�=यदशR’कृत ब-लवेद� उप�यासको प8हलो संTकरण 

सन ् १९७० मा =काKशत भएको हो। यस शोध =ब�धमा गा�तोकको म�दाhकनी 

=काशनबाट सन ्२००३ मा =काKशत ते'ो संTकरणलाई अ�ययनको आधार बनाइएको 

छ। ब-लवेद� उप�यास युरत Kसपाह
 र सै�य प>रवारलाई के�E गरेर ले खएको 

उप�यास हो। यस उप�यासमा यु अपराध, युका कारणले हुने �वनाश, युकालमा 

सै+नकको प>रवारले भोnनु परेका पीडा र कHट, युज�य अमानवीयता, युका कारणले 
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उ9प�न भएको शरणाथR समTया र दो'ो �व(वयुकाल
न ऐ+तहाKसक =सC गह�को 

1चPण रहेको छ। +यनै आधारमा ब-लवेद� उप�यासको अ�ययन ग>रएको छ।  

 

४.१.२.१ यु� अपराध  

ब-लवेद� उप�यासमा व णDत युब�द
ह�लाई कठोर प>र�म गराएर भरपेट खाना 

न8दइएको, उनीह�सँग द;ुयDवहार ग>रएको, घाइते, कमजोर र [बमार
 युब�द
ह�को 

+नमDमतापूवDक ह9या ग>रएको जTता मानवता�वरोधी घटनाह� यु अपराधका उदाहरण 

हुन।् दो'ो �व(वयुका समय जापानी सै+नकको युब�द
मा परेका सेके�ड गोखाD 

राइफbसका भूतपूवD सै+नक भaतKसँह पुन मगरले जापानीह�ले युब�द
सँग कTतो 

;यवहार गथj भ�ने कुरा एउटा अ�तवाDताDमा बताएका छन ् -...जापानीह$ Hनकै नराWो 

Xयवहार गथY। नम[!जेल बाँचोस ् भने ज5तो गर� यHत थोरै खान =द!थे :क भोकले 

सास धा!न पHन मुि5कल।...क=हEयै पHन पेट भनY गर� खान पाइएन। साथीह$ कHत त 

Sयसै सुकेर मरे।११ KसC गापुरको फौजी सेbयुलर जेलमा जापानी सै+नकह�ले 

युब�द
ह�मा1थ गरेका यTता अमानवीय र iूर ;यवहारको 1चPण ब-लवेद� उप�यासमा 

ग>रएको छ। युब�द
ह�लाई कठोर प>र�म गराएर भरपेट खान न8दइएको जसका 

कारण उनीह� शार
>रक �पमा दबुDल ब�दै गएको वणDन उप�यासमा यस=कार छ – 

 

8दनभर जC गल फाँडरे बाटो बनाउने काम पछD। 8दनमा दईुपbट बमjल
 बगडा र 

मुसुर
 दाल थाल-थालमा घोwटाइ8दइ�छ। हाड र छालाबाहेक केह
 छैन, =ाण 

राqनै प+न ह#मे भइसaयो।१२  

                                                           

११ झलक सुवेद
, सन ्२०१२, C]=टस साWा^यका नेपाल� मोहरा, काठमाड�, 8हमाल hकताब =ा Kल, प ृ६७ 
१२ समीरण छेPी �=यदशR, सन ्२००३, ब-लवेद�, त'ेो संTकरण, गा�तोक, म�दाhकनी =काशन, प ृ४६  
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  बमाDको Kलयु जC गलमा खाWया�नको कमी हँुदै गएप+छ जापानी सै+नकह�ले 

अCAेज पOका दबुDल, घाइते र [बमार
 हcसी, आइ>रस, अCAेज र Tक8टस 

सै+नकह�लाई खोलाको hकनारमा उ�याएर गोल
 ठोकz मारेको, मोहनकुमार र जापानी 

Kसपाह
ह�ले मतृ लाखमान राईको चाँद
को औ{ठ� र घडी चोरेको जTता अमानु�षक 

घटनाह� उप�यासमा 1च[Pत यु अपराधका अ�य उदाहरण हुन।् युब�द
ह�लाई 

भरपेट र रा�ो खाना 8दनु पनj, घाइतेह�को उपचार गनुD पनj, उनीह�सँग द;ुयDवहार गनD 

र उनीह�को ह9या गनD नपाइने, घाइते र मतृ सै+नकह�लाई लुtन नपाइने जTता 

अ�तराDिH|य यु +नयम भए ताप+न युका समय यTता +नयमह�को उbलC घन हुने 

गरेका तdय+तर उपयुDaत औप�याKसक घटनाह�ले सC केत गरेका छन।् बमाDको 

जनघन9व भएका सहरह�मा जापानीह�ले बमबार
 गरेको र बमबार
का कारणले 

जनसाधारण �वTथा�पत भएको जTता घटनाह� प+न यु अपराधका mHटा�त हुन।् 

 

४.१.२.२ यु� �वनाशको भयावहता 

 ब-लवेद� उप�यासमा युभूKममा हुने अC गभC ग र म9ृयुको स�दभDबाट यु 

�वनाशको भयावहता =दKशDत भएको छ। गोल
बार
 र बमबार
का कारण सै+नकह�को 

आँखा फुटेको, टाउको फुटेको, हात चुँ�डएको, भँुडी फुटेको जTता अC गभC गका भयावह 

घटनाह� उप�यासमा 1च[Pत छन।् उप�यासमा व णDत लुआ पहाडको युमा शPकुो 

गोल
 लागेर एउटा गोरा Kसपाह
को आ�Eाभँुडी बा8हर +निTकएको र [U8टस गोखाD 

राइफbसका Kसपाह
 धनहाङ सुcबाको 1गद
 बा8हर +निTकएको जTता घटनाह� वीभ9स र 

भयानक छन।् जापानी सै+नकह�ले ब�द
गहृमा [U8टस सेनाका युब�द
ह�लाई 

+नदDयतापूवDक सC 1गनले घोचरे मारेको, जC गलमा भोका र [बमार
 युब�द
ह�लाई गोल
 

ठोकz ह9या गरेको जTता घटनाह� अमानु�षक र +न�दनीय छन।् युभूKममा गोल
बार
 

र बम-�वTफोटका कारणले हुने यTता अC गभC ग र म9ृयु युका कारणले हुने मानव 
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संहारका भयानक उदाहरण हुन।् मानव संहार यु �वनाशको डरलाnदो प>रणाम हुनाले 

उप�यासमा यु मानव जा+तको संहार गनj महा�वनाशका �पमा =Tतुत भएको बु झ�छ। 

युको �वनाशलाई �व+नत गनj अC गभC ग र म9ृयुको एउटा =सC ग उप�यासमा 

यस=कार छ –  

9यस साँझ धेरै घाइतेह� ड>ेरनबाट रेलमा bयाइएको 1थयो। कसैको हात 1थएन, 

कसैको टाउकोमा पt 8ट बाँ1धएका 1थए...क+तको आँखा 1थएनन।् कसैले मु�टो 

लPाइसकेका 1थए...क+त आउँदा-आउँदै बाटैमा मरेका 1थए। िजउँदा र मुदाDह� 

खाँदाखाँद एउटै �डcबामा रहेछन।्...१३  

 

 अC गभC ग भएका घायल सै+नक र मतृ सै+नकह�का लासले भ>रएको रेलका 

डcबाह� यु �वनाशका =तीक हुन।्  

 

४.१.२.३ ऐHतहा-सक स!दभQ 

ब-लवेद� उप�यासमा दो'ो �व(वयुकाल
न �वKभ�न ऐ+तहाKसक घटनाह�को 

1चPण रहेको छ। उप�यासको सुeमा नै दो'ो �व(वयु आर#भ हुन अ+घ दािजDKलङका 

युवाह� गbलावालह�को षडय�Pमा परेर जोरबC गलामा अविTथत गोखाD >रiु8टङ �डपो 

(िजआरडी) बाट सेनामा भतR भएको अ+न भतR भएका गोखाD सै+नकलाई बमाD ल1गएको, 

सन ्१९३९ सालको अ�9य+तर 8हटलरले पोbया�डमा1थ आiमण गरेको, यस आiमणको 

सफलताले उ9सा8हत भई 8हटलरले युरोप महादेशमा आfनो आ1धप9य Tथा�पत गदs 

लगेको, पूवD एKसयामा जापानले गदाD यु सुe भएको, बमाDमा अविTथत [U8टस गोखाD 

सै+नकह�लाई यु मोचाDमा ल1गएको जTता ऐ+तहाKसक घटनाह�को चचाD छ। दो'ो 

                                                           

१३ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ२१ 
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�व(वयु कालमा गाउँ-बTतीबाट युवकह�लाई सै+नक भतR के�Eस#म पु� याउने काम 

गbलावालह�ले गथj। यTता गbलावालह� गोखाD Kसपाह
ह� नै हु�थे। अCAेज सरकारले 

पठाएका यTता गbलावालह�ले �वKभ�न =लोभन देखाएर गाउँ-बTतीका Kसधा-सोझा 

युवाह�लाई सेनामा भतR हुन =े>रत गथj।१४ ब-लवेद� उप�यासको पाP मोहन थापा 

गbलावालह�को षडय�Pमा परेर दािजDKलङको जलपहाडिTथत गोखाD >रiु8टङ �डपोबाट 

[U8टस गोखाD सेनामा भतR भएको =सC ग तdया9मक छ। दो'ो �व(वयुका समय 

[U8टस गोखाD राइफbसका सै+नकह�ले भारतको पूव^9तर सीमा�त OेP र बमाDमा धेरै 

यु लड।े �वशषे को8हमा, म णपुर, इ#फाल अ+न बमाD [U8टस गोखाD फौजले लडकेा 

=मुख युOेPह� हुन।् यी OेPह�मा दो'ो �व(वयुका समयमा [U8टस गोखाD 

राइफbसका सै+नकह�ले जापानी फौज�वe यु लड ेभने युमा जापानी फौजले ब�द
 

बनाएका गोखाD सै+नकह�ले आजाद 8ह�द फौज (आइएनए) मा भतR भएर अCAेज 

फौज�वe प+न लड।े 

 ब-लवेद� उप�यासमा +यनै युOेPह�मा [U8टसअधीनTथ गोखाD फौज र 

आइएनएले लडकेा �वKभ�न यु घटनाह�को वणDन छ। उप�यासमा [U8टसअधीनTथ 

गोखाD फौजभ�दा आइएनएका गोखाD (नेपाल
) सै+नकह�ले अCAेज�वe लडकेा यु 

घटनालाई बढ
 मह99व 8दइएको छ। यसो गनाDको मूल उ�े(य भारत Tवत�Pताका 

+नि#त नेपाल
ह�ले 8दएको योगदानमा1थ =काश पानुD रहेको बु झ�छ। उप�यासमा 

आइएनएसँग स#बि�धत धेरै ऐ+तहाKसक पाPह�लाई उ�याएर उनीह�ले भारतको 

Tवत�Pताका +नि#त 8दएको बKलदानको 1चPण ग>रएको छ। इ�Eेणी थापा र सा�वPी 

थापा यTतै ऐ+तहाKसक पाPह� हुन ्जो आइएनएको बाल सेनासँग स#ब 1थए। सन ्

१९४४ सालमा यी दईु hकशोर
ह�ले नेताजी सुभाषच�E बोसलाई बचाउन आfनो शर
रमा 

                                                           

१४ रणशूर Kल#बु, �व स २०१८, बमाQको स*झना, काठमाड�, जगद#बा =ेस, प ृ३५-३६ 
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बम बाँधेर अCAेजको tयाC क �वTत ग>र8दएका 1थए।१५ नेपाल
 वीरता र बKलदानको 

यस ऐ+तहाKसक =सC गको 1चPण उप�यासमा पाइ�छ। दो'ो �व(वयुको अि�तम 

वषD+तर आइएनएका Kसपाह
ह� पiा पनD थाले र धेरै युब�द
ह�लाई अCAेज सरकारले 

=ाणद�ड 8दयो। यसर
 =ाणद�ड भोnनेह�मा गोखाD सै+नकह� प+न 1थए। उप�यासमा 

मेजर दगुाD मbल र कKमसन अhफसर दलबहादरु थापालाई अCAेज सरकारले =ाणद�ड 

8दएको वणDन छ तर ऐ+तहाKसक तdय भने केह
 P8ुटपूणD छ। उप�यासमा सन ्१९४४ 

सालको अगTत म8हनामा 8दbल
को लाल hकbलामा दगुाD मbल र दलबहादरु थापालाई 

फाँसी 8दइएको वणDन यस=कार छ – 

 

...योभ�दा अ+घbलो साल [U8टशह�ले 8दbल
को चाँदनी चोक अ+घिbतर 

उKभएको ऐ+तहाKसक लाल hकbलामा आइएनएका धेरैजना अhफसर र 

सै+नकह�लाई फाँसी 8दएको 1थयो। पोहोर अगTत मह
ना च�वाल
समा मेजर 

दगुाD मbल र कKमशन अhफसर दलबहादरु थापालाई फाँसीको द�ड भएको 

1थयो। दगुाD मbल आइएनएमा गुwतचर �वभागका कमा�डर 1थए। उनलाई 

को8हमामा अCAेजह�ले पiाउ गरेका 1थए।१६  

 

 १५ अगTत १९४४ का 8दन दगुाD मbललाई लाल hकbलाबाट 8दbल
 से�|ल जेलमा 

Tथाना�तरण गरेर २५ अगTत १९४४ का 8दन फाँसी 8दइएको 1थयो१७ भने दलबहादरु 

थापालाई १५ माचD १९४५ मा लाल hकbलाबाट 8दbल
 से�|ल जेलमा Tथाना�तरण गरेर 

३ मई १९४५ का 8दन फाँसी 8दइएको 1थयो।१८ मेजर दगुाD मbल २७ माचD १९४४ का 

                                                           

१५ परशुराम भ�डार
, सन ्२०१९, =ह5a� अफ् गोखाQज इन आइएनए, म णपुर, गोखाD �यो+त =काशन, प ृ१७३ 
१६ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDतत,् प ृ७९ 
१७ एम पी राई, सन ्१९९२, वीर जाHतको अमर कहानी, गा�तोक, आजको Kसिaकम =काशन, प ृ९७ 
१८ गC गा=साद भt टराई, सन ्२००९, रगतले लेNखएको इHतहास, खरसाङ, रजनी शमाD, प ृ२९ 
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8दन को8हमानिजक म णपुरको उखeल भ�ने ठाउँमा पiा परेका हुनाले१९ को8हमामा 

ब�द
 बनाइएको =सC ग प+न P8ुटपूणD छ। ऐ+तहाKसक �ववरणमा क+तपय P8ुट भए 

ताप+न यTता घटनाह�को 1चPणले एका+तर गोखाD फौजको वीरता र बKलदानको कथा 

=Tतुत गरेको छ भने अकाD+तर आइएनए र गोखाD सै+नकह�को =गाढ स#ब�धलाई 

देखाएर भारत Tवत�Pताका +नि#त नेपाल
/गोखाDह�ले 8दएको बKलदानको गौरवपूणD 

इ+तहास उप�यासले =Tतुत गरेको छ।  

सन ् १९४२ मा KसC गापुरमा [U8टस गोखाD फौजका लगभग १५००० सै+नकह� 

आइएनएमा भनाD भएका 1थए।२० ब-लवेद� उप�यासमा KसC गापुरमा जापानी फौजले 

युब�द
 बनाएका [U8टस गोखाD राइफbसका Kसपाह
ह� आइएनएमा भनD भएको वणDन 

छ। आइएनएमा भनाD भएका गोखाD सै+नकह�ले अCAेज फौज�वe बमाDका घनाजC गल, 

नद
-नाला, पहाड-पवDत, Aामीण र सहर
 OेPमा वीरतापूवDक यु लडकेा 1थए। बमाDका 

कालेब, लुआ, आराकान, मायु, बासा, 1चन 8हल, इरावद
, 1चद�वन आ8द OेPमा गोखाD 

राइफbसका सै+नकह�ले लडकेा युह� इ+तहास=Kस छन।् ब-लवेद� उप�यासमा कालेब, 

लुआ, आराकान OेPह�मा गोखाD राइफbसका सै+नकह�ले लडकेा यु घटनाह�को चचाD 

छ। बमाDको कालेब पहाडमा आजाद 8ह�द फौजका गोखाD सै+नकह�ले लडकेो ऐ+तहाKसक 

युलाई सC केत गनj एउटा औप�याKसक घटना यस=कार छ –  

 

कालेबमा [U8टस गोखाDह� नै अ+घ रहेका 1थए। घमासान यु भयो। हजार� 

गोखाDह� 9यह
{ सhकए। aयाwटन कुलवीर थापाले भारतमाताको नारा लाउँदै डच 

फौजीह�लाई खकुुर
ले नै काटेर सके। अT|ेKलयन फौजलाई बहादरु Aुपको अ+घ 

                                                           

१९ एम पी राई, वीर जाHतको अमर कहानी, पूवDवत,् प ृ९६ 
२० परशुराम भ�डार
, =ह5a� अफ् गोखाQज इन आइएनए, पूवDवत,् प ृ१३९  
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8टaन ह#मे प� यो... अ+घ ब�न लागेका गोराह�लाई समेत Kमpदै आइएनए 

फौज ब�यो।२१  

 

 दो'ो �व(वयुकाल
न बमाDका �वKभ�न युOेPमा गोखाD सै+नकह�ले वीरतापूवDक 

लडकेा ऐ+तहाKसक यु+तर सC केत गनj यTता धेरै औप�याKसक घटनाह� उप�यासमा 

पाइ�छन।् उप�यासका क+तपय घटनाह�ले त9काल
न बमाD युOेPमा आजाद 8ह�द 

फौजका गोखाD सै+नक र [U8टस गोखाD फौजका सै+नकह� एकअकाD�वe यु गनD बा�य 

बनेका तdय+तर प+न सC केत गरेका छन।् उप�यासमा लुआ पहाडको युको वणDनले 

यह
 तdय+तर सC केत गरेको बु झ�छ – 

 

रणधोज, मोहन र उनका अe पाँच साथीह� जापानी सेनाKसत KमKसएर लुआ 

पहाडमा चढे। यो पहाडमा फोर जी आर र अमे>रकन एt क#पनीले aया#प 

बनाएर बसेको 1थयो। जापानीह�ले आजाद 8ह�द फौजका Kसपाह
ह�लाई अ+घ 

लगाए।...२२  

 

सयजनाको जापानी र आजाद 8ह�द फौजी दल साँझ परेप+छ डाँडाबाट झरे 

अ+न aया#पमा धावा बोले। घमासान यु भयो। धेरै Kसपाह
 मरे। 

मोहनकुमारले माP सय फायर हानेछ। �पथj र रणधोजले प+न धेरैलाई मारे। 

गोखjह� अ1धकतर घाइते प+न 1थए।२३  

 

                                                           

२१ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ५८ 
२२ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ५०-५१ 
२३ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ५२ 
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 यसर
 लुआ पहाडमा अCAेज पOका फोर जी आर र अमे>रकन एt क#पनी aया#प 

बनाएर बसेको बेला जापानी र आइएनए फौजले आiमण गरेको, दवुै पO[बच घमासान 

यु भएको, यस युमा धेरै गोखाD सै+नकह� घाइते भएका र मा>रएका, आएनएका 

Kसपाह
 मोहनकुमार थापाले [U8टस गोखाD फौजका जमदार लाखमान राईलाई गोल
 ठोकz 

मारेको जTता औप�याKसक घटनाह�मा दो'ो �व(वयुका समय गोखाD सै+नकह� 

एकअकाD�वe लडकेो ऐ+तहाKसक आभास पाइ�छ। बमाDदे ख अ+घ ब�दै आएका जापानी 

फौज र आइएनएका Kसपाह
ह�ले को8हमा, म णपुर, इ#फाल आ8द OेPह�मा प+न 

अCAेज फौज�वe यु लडकेा 1थए। सन ् १९४४ मा इ#फालमा घमासान यु भएको 

1थयो। आइएनएले पलेलको हवाई अu डामा1थ आiमण गरेर �वTत पा>र8दएको 1थयो। 

इ+तहासकारह�ले जापानी फौजको सहयोगमा पलेलको हवाई अu डामा1थ आiमण गनुD 

एउटा मह99वपूणD घटना मानेका छन।्२४ उप�यासमा पलेल हवाई अu डा �वनाशको चचाD 

छ –  

यो दो'ो �व(वयुको इ+तहासमा इ#फाल ��टको युको �वशषे कथा छ। यु 

सुe भयो। पालेलको हवाइ अu डा �वTत गराइसकेप+छ मेजर =ीतम Kसहंको 

फौज पाहाड+तर च�न लाnयो।...२५  

 

 इ#फाल ��टमा आइएनएका सुवास, गा�धी र आजाद तीनवटा [Uगेuसले यु 

लडकेा 1थए।२६ उप�यासमा अमे>रकz वायु सेनाले गा�धी [Uगेडमा1थ बमबार
 गरेको, 

आजाद [Uगेडका Kसपाह
ह�ले तीन 8दनस#म भोको पेट शPसँुग यु लडकेो, शPकुो 

                                                           

२४ आर सी मजुमदार, सन ्१९८८, =ह5a� अफ् द :bडम मुभमे!ट इन इि!डया, कलक9ता, फारमा केएलएम 

=ाइभेट KलKमटेड, प ृ५९९ 
२५ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ५९ 
२६ परशुराम भ�डार
, =ह5a� अफ् गोखाQज इन आइएनए, पूवDवत,् प ृ२१८ 
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घेराब�द
मा परेको, aयाwटन ह>रमदन थापा शPकुो गोल
 लागेर मरेको जTता घटनाह� 

थथाथDपरक छन।् इ#फालमा आइएनएका Kसपाह
ह�ले अCAेज फौज�वe साहसपूवDक 

लड े ताप+न रासनको कमी, आइएनएका शीषDTथह�[बच मनोमाKल�य, आइएनएमा1थ 

जापानी अ1धकार
ह�को अ�व(वास र आशC का, बमjल
ह�मा1थ जापानी सै+नकह�को 

अ9याचारका कारणले आइएनएले बमjल
ह�बाट सहयोग पाउन छोडकेो अ+न 

अCAेजह�को शिaत र =ोपोगा�डा आ8दका कारणले आइएनएका Kसपाह
ह� इ#फाल 

युमा परािजत बनेको �ववरण उप�यासमा छ। यसबाहेक आराकान पहाड र कालादान 

�याल
मा जापानीह�ले सात� [U8टस �वभागलाई पराTत गरेको, मङडाउ-बु1थया डu गा 

OेP, रC गुन, को8हमा, म णपुरमा जापानीह� अCAेज फौजसँग पराTत भएको, पोपा8हल, 

लेगी, कबु अ�चलह�मा आजाद बा8हनीले यथाशिaत लडाइँ गरेको आ8द घटनाह�ले 

प+न दो'ो �व(वयुकाल
न बमाD र भारतको पूव^9तर सीमा�त OेPमा भएको ऐ+तहाKसक 

युको 1चP =Tतुत गछD।  

 उप�यासको आठ� अ�यायमा कलक9तामा एउटा रेलगाडीमा चारजना गु�डाह�ले 

एउट
 युवतीलाई अपहरण गनj कोKसस गदाD औप�याKसक पाP खu गबहादरुले वीरतापूवDक 

ती गु�डाह�सँग लडाइँ गरेर युवतीको उार गरेको वणDन छ। यस घटनाले सन ्१९२६ 

साल+तर मायादेवी नाउँ गरेकz एउट
 नेपाल
 युवतीको उार गनD उसलाई कैद गरेर 

राqने कलक9ताका ;यापार
 ह
रालाल अAवाललाई Tवत�P सेनानी खu गबहादरु [बHटले 

खकुुर
ले काटेर मारेको२७ घटनाको स#झना गराउँछ। उप�यासमा खu गबहादरु [बHटका 

�पताको नाम यौवनकुमार छ तर ऐ+तहाKसक ;यिaत खu गबहादरु [बHटका �पताको नाम 

�पKसँह [बHट 1थयो।२८ औप�याKसक पाP खu गबहादरु [बHट र ऐ+तहाKसक पाP 

खu गबहादरु [बHटस#ब�धी ती तdयबाहेक अ�य कुरामा समानता दे ख�छ। दवुैका �पता 

                                                           

२७ एम पी राई, वीर जाHतको अमर कहानी, पूवDवत,् प ृ१३-१५ 
२८ एम पी राई, वीर जाHतको अमर कहानी, पूवDवत,् प ृ१५ 
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सै+नक पेसासँग स#बि�धत छन।् Tवत�Pता सेनानी खu गबहादरु [बHटका �पता फौजी 

जीवनप+छ रेbवे wयासे�जर सुप>र�टे�ड�ेटका पदमा +नयुaत भएर कलक9ता आएका 

हुनाले खu गबहादरु प+न �पतासँगै कलक9ता आएका 1थए र भारतको Tवत�Pताका 

+नि#त आइएनएमा संलnन भएर जीवनको अ�9यस#म लडकेा 1थए२९ भने औप�याKसक 

पाP खu गबहादरु प+न [U8टस फौज छोडरे दािजDKलङबाट कलक9ता गएर भारतको 

Tवत�Pता आ�दोलनमा संलnन भएको वणDन छ। यी तdयह�ले औप�याKसक पाP 

खu गबहादरु [बHट इ+तहास=Kस Tवत�Pता सेनानी खu गबहादरु [बHटकै =+त�प हुनाको 

स#भावनालाई अ+घ सादDछ। उप�यासमा रास[बहार
 बोसले जापानले ब�द
 बनाएका 

भारतीय Kसपाह
 अ+न गोखाDह�लाई Kमलाएर इि�डयन इि�डपे�ड�ेस Kलगको गठन गरेर 

आजाद 8ह�द फौज गठन गरेको, १-१४ प�जाब रेिजमे�टको गठन ग>रएको, आजाद 

रे�डयोको Tथापना, रास [बहार
ले जमDनीमा रहेका सुभाषच�E बोसलाई जापान बोलाएको, 

जापानको राजधानी टोhकयोमा सुभाषच�E बोस र जापानी =धानम�Pी तोजो[बच पटक 

पटक सभा भएको, 9यह
 समय जापानीह�ले बमाDलाई Tवत�P राH|का �पमा घोषणा 

गरेको जTता ऐ+तहाKसक घटनाह�को प+न चचाD छ।  

 उप�यासमा धेरै ऐ+तहाKसक घटनाह�लाई एकै ठाउँ Kमसमास पानj काम प+न 

भएको छ जसका कारणले ऐ+तहाKसक तdयको =Tतु+त 8टपोटपरक भएको छ भने 

आqयाना9मकता गौण बनेको छ। उप�यासमा क+तपय ऐ+तहाKसक घटनाह�को वणDनमा 

iKमकता छैन। अ�याय सातमा सुeमा १९४४ मा भएको कालेब, इ#फाल युको चचाD 

छ। [बचमा फे>र १९४५ को जुलाई म8हनामा आइएनएले नेताजी सwताह धमुधामसँग 

मनाएको, १९४५ को १० अगTतका 8दन [U8टस फौजले जापानी फौजसमO आ9मसमपDण 

गरेको फे>र अ�यायको अ�9य+तर १९४४ को वषाDकालदे ख जापानलाई �वKभ�न सC कटले 

घेनD थालेको जसम�ये अथD र राKसन-पानीको अभाव =मुख रहेको चचाD छ। उप�यासमा 

                                                           

२९ एम पी राई, वीर जाHतको अमर कहानी, पूवDवत,् प ृ१५ 
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खu गबहादरु [बHट आfना साथीह� पदम र कालूKसँहसँग बोय भतR लागेर मेजर कुपर र 

aयाwटन ि�वलरसँग क�चनजC गा चढेको, 9यहाँ eसी सै+नकह� aया#प हालेर बसेको, 

eसी सै+नकह�ले उसका साथीह� र अCAेज अ1धकार
ह�लाई मारेको, खu गबहादरु [बHट 

भागेर आएको जTता घटनाह�को प+न वणDन छ। यी घटनाह�ले कुनै ऐ+तहाKसक 

तdयलाई =मा णत गदsनन।् यस =कारको वणDनले उप�यासको ऐ+तहाKसक मह99वलाई 

O+त पु� याएको छ।  

दो'ो �व(वयुकाल
न ऐ+तहाKसक यु घटनाह�को वणDन गदाD गदs आकिTमक 

अकs  =सC ग आउनु यस उप�यासको दबुDल पO हो। प8हलो अ�यायको सुeमा दो'ो 

�व(वयुस#ब�धी क+तपय ऐ+तहाKसक तdयको चचाD छ र अ�डावाbनी बो�यको कथा 

जो�डएको छ। अ�याय दईु र तीनमा यु घटनाह�को वणDन छ भने चारमा अ�डावाbनी 

बो�यू र KसCला बजारमा भएको राम-ल
लाको =सC ग आएको छ। अ�याय पाँचदे ख 

फे>र युको वणDन छ भने आठमा फे>र खu गबहादरु [बHटले कलक9तामा देखाएको 

वीरताको कुरा छ अ+न फे>र अि�तम अ�याय नौमा दो'ो �व(वयुको अि�तम 

Oण+तरको वणDन छ। दो'ो �व(वयुस#ब�धी �वषयको =Tतु+तको iमभC गताले 

इ+तहासKस यु घटनाह�को इ+तव9ृता9मक आTवादनमा ;यवधान उ9प�न भएको छ। 

  

४.१.२.४ शरणाथc सम5या  

ब-लवेद� उप�यासले युका कारणले उ9प�न हुने शरणाथR समTयाजTतो ग#भीर 

�वषयको उठान गरेको छ। युका कारणले आfनो थलोबाट �वTथा�पत हुनाको पीडा, 

�वTथापनको iममा भोक र रोगका कारणले शरणाथRह�ले भोगेका यातना र कHट एवम ्

पा>रवा>रक Pासद
जTता घटनाह�को 1चPण यथाथDपरक छ। दो'ो �व(वयुका समय 

जापानी फौजले बमाDका सहरह�मा1थ हवाई हमला गनD थालेप+छ भयभीत र आतC hकत 

नाग>रकह� आfनो जायजेथा छाडरे अ�यP भाnन थाले। 9यस समय बमाDका धेरै नेपाल
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शरणाथRह� भागेर दािजDKलङ, खरसाङ, Kसलगडी र संलnन OेPमा आई बसेका 1थए। 

यसर
 बमाDबाट भागेर आउने नेपाल
 शरणाथRह�लाई सहयोग गनD खरसाङमा सन ्१९४२ 

मा Kशवकुमार राईह�ले बमाD शरणाथR मुिaत सKम+त प+न खोलेको जानकार
 पाइ�छ।३० 

Kसलगडीको पाकुरतला मोड (अ8हलेको आ�मपाडा) र संलnन OेPह�मा बमाDबाट आउने 

नेपाल
 शरणाथRह�ले बTती नै बसाएका 1थए जसलाई बमाD बTती भ+न�dयो।३१  

ब-लवेद� उप�यासमा बा+नरा आfना नानीह� कमला र शKशसँग बमाDको म8टना 

सहरबाट भागेर दािजDKलङ आई बसेको वणDन छ। यसर
 युATत बमाDबाट भागेर आउँदा 

बाटामा रोग र भोकले हजार� मा+नस मरेका घटना 9यस समय बमाDबाट भागेर 

दािजDKलङ आई बसेका न�दलाल रसाइल
ले आfनो संTमरणा9मक पुTतक बमाQदेNख 

भारत १९४२ : एक सं5मरणमा लेखेका छन ्- ...हामी बfदै जाँदा मनYको सDgया झन ्

बfदै गयो। प=हले त मनYको सDgया ग!ती गदh जाँदै iथयj तर पHछ अटुट र असDgय 

हँुदा ग!ती गनQ छा.यj।३२ दो'ो �व(वयुका समय बमाDको म1चनाबाट भागेर नेपालको 

मोरङ Kमbस ए>रयानिजकै रहेको बमjल
 टोलमा पुगेकz सेके�ड कारेन बटाKलयनका 

ज#दार मानबहादरु आलेकz प9नी च�Eमाया थापाले झलक सुवेद
लाई 8दएको 

अ�तवाDताDमा बमाDबाट भागेर आउँदा भोगेका दःुख र कHटबारे बोbदै भनेकz छन ् – 

बाटोमा लासह$को थBुो, झाडापखालाले >5त सबै उमेरका मा!छेह$, Hतनलाई छा.नु 

पदाQ रोइरहेका Hतनका आफ!त। कHत रात त लासह$कै छेउमा खाना खाइयो। लासको 

दायाँबायाँ सुतेर रात Cबताइयो कHत-कHत।३३ दो'ो �व(वयुले ज�माएको यTतो 

काe णक िTथ+तको 1चPण ब-लवेद� उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ –  

                                                           

३० मोहन पी दाहाल, सन ्२००१, दािजQ-लङका नेपाल� उप!यास : पर*परा र BविृSत, दािजDKलङ, (याम UदसD =काशन, प ृ९३ 
३१ मेघनाथ +तवार
, सन ्२०१८, ‘Kशवमि�दर : मेरा संTमरणमा रहेका केह
 कुरा’, खगे�E गुeङ (= स#पा), 

हाWो धरोहर, Kसलगडी, आ�मपाडा गोखाD Kशवमि�दर प>रचालन सKम+त, प ृ४५  
३२ न�दलाल रसाइल
, सन ्१९९९, बमाQदेNख भारत १९४२ : एक सं5मरण, दािजDKलङ, (याम UदसD =काशन, प ृ६३  
३३ झलक सुवेद
, C]=टस साWा^यका नेपाल� मोहरा, पूवDवत,् प ृ११९ 
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बाटाका दवुै+तर रोगी, अधमरा र मरेकाह�को लासह� दे ख�छन।् क+तपय 

गोखाDल
 आमाह� नानीह� pयापेर आइरहेका छन।् धावामा लuन जानेह�को 

नासो उनीह� छोuन सaतैनन।् क+त आमाह� दधूमुखे बालक-बाKलका छोडरे 

म>ररहेका छन।् रोइरहेका नानीह� आमाको +नि#त =ाणको भीख मा1गरहेका 

छन।् क+त आमाह� नानीह� Kस9थ ैल1ग8दने अनुरोध ग>ररहेका छन।् एक ठाउँ 

कमलाले देखी... आमाको लाशमा1थ रोई-रोई थाकेर भखDरै आफै म>ररहेको सानो 

नानी। क+त बूढ
 आमाह� बुढा बाबू मरेकोले उतै बुढाकै लास अगँालेर 

बKसरहेका छन।्३४  

 

यसर
 ब-लवेद� उप�यासले दो'ो �व(वयुका कारण बमाDबाट �वTथा�पत भएका 

शरणाथRह�को दःुख, कHट र ;यथाको इ+तहास =Tतुत गरेको छ। 

 

४.१.२.५ पा�रवा�रक lासद�   

 ब-लवेद� उप�यासमा युका कारण सै�य पा>रवारले भोnनु परेका मानKसक एवम ्

शार
>रक पीडा र कHटको याथा1थDक 1चPण ग>रएको छ। युभूKमबाट लोnनेको कुनै 

खबर नआएप+छ लडाइँमा म9ृयु भयो hक? शPलेु ब�द
 बनायो hक? फhकD एर आउँदैनन ्

hक? भ�ने 1च�ता, तनाउ, भय र आशC काले मोहनकz गभDवती TवाTनी बा+नरा आहत 

बनेकz एवम ् �वधवुासरह एकाकz जीवन िजउन बा�य बनेकz िTथ+तको 1चPण 

उप�यासमा ग>रएको छ। युमा मोहन हराएप+छ छोराछोर
को सुरOा र लालनपालनको 

स#पूणD भार बा+नरामा1थ आइलागेको छ। युरत Kसपाह
 मोहनकz TवाTनीको 

अवTथालाई उप�यासमा यसर
 1चPण ग>रएको छ – 

 

                                                           

३४ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ२९-३० 
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यो वषD प+न आfनो समािwतमा पुnयो। कसले बु�छ, क+त-क+त 8दन, क+त-

क+त सwताह र क+त-क+त म8हनाह� आfनो इ+तव9ृतमा घुKमरहेका छन।् 

आउँछन,् जा�छन।् बा+नरा =ायः नै शू�य रातह�मा मोहनलाई स#झरे e�छे। 

आँखाअ+घ क+त-क+त छaयाउने आकृ+तह� आउँछन।् उसका +नद^ष ओ{ठबाट 

+नTकेका शcद सबै e�छन,् आँसु बोbछन।् आँस ु हुनेह� प+न भाnयशाल
 हुन ्

+तमीसँग ज+त आँसु छ, बगाइदेऊ नराख। यहाँ आँसु बगाएर eन चाहनेह� 

प+न छन ्तर +तनीह�सँग आँसु छैन।३५  

 

 =9येक 8दन डाकवालालाई बाबुको 1चt ठ� आयो hक भनेर सोधी 8हँuने अ+न =9येक 

8दन घायल र मतृ Kसपाह
 बोकेर bयाएको रेलको =9येक डcबामा आfनो बाबुलाई 

;याAतापूवDक खोजी 8हँuने पाँच वषRय बाKलका कमला प+न बाबु नहुनाको पीडा र 

+नराशाले आहत बनेकz छ। बाबु युभूKममा हराएका बेला जि�मएको शKशले आfना 

बाबुलाई 1च�ने अवसर स#म पाएको छैन। यसर
 युका कारणले उ9प�न पा>रवा>रक 

1च�ता, भय, तनाउ, आशC का, Pासद
, लोnने तथा बाबुको अनुपिTथ+तमा प>रवारले 

भोnनु परेका सा�ो-गा�ो र असुरOाबोध, लोnने तथा बाबु फhकD आउने  झनो आशा 

प>र9याग गर
 अ�यP पला+यत हुनु परेको बा�यता अ+न टुहुरोसरह हुकj का कमला र 

शKशको काe णक कथाले युपी�डत सै�य प>रवारको दःुखद जीवनगाथा =Tतुत गरेको 

छ। कमला र शKशले एक=कारले टुहुरासरह जीवन बाँ1चरहेको, रा+त आमा र भाइ 

सुतेप+छ युमा हराएको बाबुलाई पाँच वषRय कमलाले कनीकुथी 1चt ठ� लेखेको जTता 

कeण घटनाह�ले बालबाKलकामा1थ हुने गरेका युको =भाव+तर सC केत गछDन।् युको 

�वभी�षकाबाट युरत Kसपाह
 माP होइन उसको प>रवार प+न 9य+तकै =भा�वत ब�दछ 

भ�ने तdयलाई यी औप�याKसक घटनाह�ले =मा णत गरेका छन।्   

                                                           

३५ समीरण छेPी �=यदशR, ब-लवेद�, पूवDवत,् प ृ१९ 
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४.१.३ अक+ अनुहार उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

न�द हाङ खमकृत अक+ अनुहार उप�यास सन ्१९७१ मा क�चनजC गा =काशन, 

दािजDKलङबाट =काKशत भएको हो। यो उप�यास दो'ो �व(वयुमा आधा>रत छ। 

युकाल
न सै�य 8हसंा, अपराध र 9यसबाट उ9प�न मानKसक अKभघात, युको भयावह 

=+तhiया र यु�वरोधी �वचार, पा>रवा>रक Pासद
जTता �वषयह� उप�यासमा मूल 

�पमा रहेका छन।् यस उप�यासले मूलतः युको मनोवै�ा+नक =भावको 1चPणमा जोड 

8दएको छ। +यनै आधारमा =Tतुत उप�यासको �वषयपरक अ�ययन ग>रएको छ। 

 

४.१.३.१ यु� अपराध 

अक+ अनुहार उप�यासमा युकालमा सै+नकह�ले असै+नक नाग>रक र शP ु

राH|का सै+नकसँग गरेका अमानवीय ;यवहार र नशृंस ह9याको भयानक 1चPण ग>रएको 

छ। युको �वभी�षकाले उ�म9त सै+नकह�ले नार
ह�लाई अपहरण गर
 सामू8हक 

बला9कार गरेको, शार
>रक र मानKसक यातना 8दएको, +नमDमतापूवDक ह9या गरेको, 

युब�द
 र असै+नक नाग>रकह�मा1थ अ9याचार गरेको जTता बबDर र पाश�वक 

घटनाह�को 1चPणले यु अपराधको mHटा�त =Tतुत गरेको छ। उप�यासमा युकालमा 

हुने गरेका नार
 उ9पीडनको भयानक िTथ+त+तर सC केत ग>रएको छ। 

 दो'ो �व(वयुका समयमा जापानीह�ले �ीमती डा मनेन, माथाDजTती अनेक� 

नार
ह�लाई अपहरण गर
 यौन दासीका �पमा ब�द
गहृमा ब�द
 बनाएको र उनीह�को 

सामू8हक बला9कार गरेको, �ीमती डा मनेनलाई सै+नकह�ले सामू8हक बला9कार गर
 

गभDवती बनाएको तथा गभDवती अवTथामा प+न सै+नकह�ले पुनः पुनः बला9कार गरेको, 

उसको गभDवती पेटमा Kमस १९४२ लेखेर सै+नक aया#पव>रप>र नाC गै घुमाएको, 

क�सन|ेसन aया#पमा प�� वषRय युवतीलाई Kसपाह
ह�ले सामू8हक बला9कार गरेको 

जTता औप�याKसक घटनाह�ले युकाल
न अपराधको 1चP =Tतुत गरेका छन।् अCAेज 
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फौजका लेfटेने�ट कनjल एच जी टेलरकz �ीमती माथाDलाई सै+नकह�ले सामू8हक 

बला9कार गर
 उसको Tतन र यो+नमा बेनेटले घोचरे +नमDमतापूवDक ह9या गरेको जTता 

घटनाह� यु अपराधको बबDरताका उदाहरण हुन।् जापानी सै+नकह�ले गोखाD Kसपाह
 

वीयDमान गुeङको अनुहारमा पे|ोल छकj र आगो लगाइ8दएको र डा मनेनको KलC ग 

का8ट8दएको जTता औप�याKसक घटनाह�मा सै�य अ9याचारको पराकाHठा दे ख�छ। 

युकाल
न यTता आपरा1धक घटनाह�ले यु क+तको बबDर, पाश�वक र अमानवीय 

हु�छ भ�ने mHटा�त =Tतुत गरेका छन।् 

 

 ४.१.३.२ यु� अ-भघात  

 अक+ अनुहार उप�यासमा एउट
 युपी�डत नार
को अKभघातको 1चPण मूल �वषय 

बनेको छ। उप�यासकz मूल पाP �ीमती डा मनेन हो। ऊ एउट
 युपी�डत नार
 पाP हो। 

दो'ो �व(वयुकाल
न सै�य बला9कार, उ9पीडन, +नमDम ह9याजTता मानव+नKमDत घटनाह� 

नै �ीमती डा मनेनको अKभघातका 'ोत हुन।् युकालमा बला9कृत म8हलाह�मा 

1चरकालस#म TवाTdयस#ब�धी �वKभ�न समTयाह� देखापनj कुरा अ�येताह�ले गरेका 

छन।् hiिTटन ट
 हैगन र सोफz सी योहानीले जो1चमको कथनलाई स�दभDमा राqदै 

लेखेका छन ्- यु�मा बलाSकृत म=हलाह$मा पो5ट aौमे=टक 5aेस AडसआडQर (�प=टएसडी), 

iच!ता, भय, अHनoा, पूवQ5मHृत, दःु5वGन, अवसाद, Hनराशाज5ता मनोवैqाHनक सम5याह$ 

उSप!न हु!छन।् य5ता पीAडत म=हलाह$मा आSमघाती BविृSत पHन पाइ!छ।३६ दो'ो 

�व(वयु कालमा सै+नकह�Wवारा बला9कृत �ीम+त डा मनेनमा यTता मनोवै�ा+नक 

समTयाह� पाइ�छन।् �ीमती डा मनेनमा दे खएका अKभघातका लOणह�म�ये �वगतका 

अ�=य घटनाको पुनःTम+ृत, ;यवहारगत प>रवतDन, संवेगा9मक अिTथरता, चरम +नराशा, 

                                                           

३६ Kristine T Hagen and Sophie C Yohani, December 2010, The Nature and Psychosocial Consequences of 
War Rape for Individuals and Communities, International Journal of Psychological studies, Volume 2, 
Number 2, https://1www.semanticscholar.org/paper/The-Nature-and-Psychosocial-Consequences-of-War-for-
Hagen-Yohani, April 25, 2020  
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उदासी, �वTम+ृत, अ+नEा, दबुDलता, iोध, एकाकzपन, आपरा1धक मनोविृ9त, यौनगत 

�वकृ+त =मुख छन।् �ीमती डा मनेनको अKभघातपूवDको अवTथा सामा�य र तनाउमुaत 

छ। =Tतुत उप�यासले �ीमती डा मनेनको अKभघातपूवDको अवTथाबारे �वTततृ जानकार
 

न8दए ताप+न उसको TमरणWवारा =Tतुत ग>रएका क+तपय घटनाह�ले उसको 

अKभघातपूवDको अवTथाबारे अनुमान लगाउन सहयोग पु� याउँछन।् युपूवD �ीमती डा 

मनेनको दा#प9य जीवन सुखद र शा�त रहेको दे ख�छ। पाट�मा जानु, आन�दका +नि#त 

रaसी �पउनु, न9ृय गनुD, साथी-सC गी र लोnने (वीयDमान गुeङ) सँग घु#न +नTकनु आ8द 

=सC गले उसको सामा�य र सुखद जीवनको 1चP =Tतुत गछD। आfनो लोnने वीयDमान 

गुeङबाट उसले =शTत माया पाएकz छ भने उसको यौन जीवन प+न सुखी र स�तुHट 

रहेको दे ख�छ। युपूवD �ीमती डा मनेनको दा#प9य जीवन सुखद, स�तHुट र तनाउमुaत 

रहेको बु झ�छ। अतः अKभघातपूवDको अवTथा �ीमती डा मनेनको सामा�य मनोिTथ+तको 

अवTथा हो। दो'ो �व(वयु कालमा सै�य 8हसंा र अपराधको Kसकार बनेप+छ भने �ीमती 

डा मनेनको मनोिTथ+त असामा�य र तनाउपूणD भएको छ।  

 म9ृयु, अकाल म9ृयु, अपह9ते, �वछोड, हरण, बला9कार, �वनाश, हा+न, नशृंसता आ8द 

सC कट अवTथामा पर
 भोaता वा EHटा भएर असीम पीडाको बोध गर
 ;यिaत मानKसक 

�पमा अKभघातीत हु�छ।३७ सै�य अपहरण, बला9कार, क�सन|ेसन aया#पको अ9याचार र 

उ9पीडन, लोnनेसँगको �वछोड एवम ्�=य KमP माथाDको नशृंस ह9याजTता �व(वयुकाल
न 

�वकट र पीडादायक िTथ+तको भोaता र EHटा बनेकz �ीमती डा मनेन युउ9तरकालमा 

अKभघातीत ब�न पुगेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा रहेको छ। �ीमती डा मनेनलाई 

अKभघातीत तुbयाउने दो'ो �व(वयुकाल
न ती पीडादायक घटनाह� यस=कार छन ्– 

                                                           

३७ रमेशकुमार �ेHठ, सन ्२०१८, SयसपHछ फुलेन गोदावर� कथासD>हमा अ-भघात, लघु शोध =ब�ध, 

अ=काKशत, भरतपुर, [Pभुवन �व(व�वWयालय वीरे�E वहुमुखी aया#पस, प ृ१६ 
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• क�सन|ेसन aया#पमा सै+नकह�Wवारा �ीमती डा मनेनमा1थ भएको सामू8हक 

बला9कार र अ9याचार 

•  सै+नकह�Wवारा �ीमती डा मनेनकz �=य KमP माथाD टेलरको सामू8हक बला9कार 

र +नमDम ह9या  

• युका कारण लोnनेसँग [बछोड अ+न  

• सै+नकह�Wवारा प�� वषRय नाबाKलकाको सामू8हक बला9कार र उसको कHट=द 

आ9मह9या 

 

 युकालमा जापानी र अCAेज Kसपाह
ह�ले गभDवती अवTथामा �ीमती डा 

मनेनलाई सामू8हक बला9कार गरेको र उसको गभDवती पेटमा Kमस १९४२ लेखेर सै+नक 

aया#पव>रप>र नाC गै घुमाएको, उसकz �=य KमP तथा लेfटेने�ट कनjल एच जी टेलरकz 

�ीमती माथाDलाई सै+नकह�ले सामू8हक बला9कार गर
 उसको Tतन र यो+नमा बेनेटले 

घोचरे +नमDमतापूवDक ह9या गरेको, क�सन|ेसन aया#पमा Kसपाह
ह�Wवारा बला9कृत 

प�� वषRय युवतीले cलेड खाएर आ9मह9या गरेको जTता भय=द घटनाको स#झना र 

पूवDलोnने मेजर बी एम गुeङको Tम+ृतबाट �ीमती डा मनेन मुaत हुन सकेकz छैन। 

युका यTता पीडादायक घटनाको पुनःTम+ृत र अनुभू+तबाट आहत बनेकz �ीमती डा 

मनेनको मनोिTथ+त असामा�य र अTवाभा�वक ब�दै गएर अKभघातको िTथ+त सजृना 

भएको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। अKभघात Kसा�तअनुसार पाPका ;यवहारमा, 

सोचाइमा, जीवनचयाDमा आचरणह� सामा�य बनरे देखा पदDछन।् फे>र आघात परेको 

Oणको स#झना आउनसाथ पाPको ;यवहारमा तुe�त प>रवतDन आउँछ।३८ दो'ो 

�व(वयुकाल
न घटनाह�को स#झनाले �ीमती डा मनेनको सामा�य िTथ+त असामा�य 

                                                           

३८ राजे�E सुवेद
, �व स २०६८, ‘अKभघात Kसा�त’, राजे�E सवुेद
 र ल मण=साद गौतम (स#पा), रSन वहृत ्

नेपाल� समालोचना – सै�ाि!त खsड, काठमाड�, र9न पुTतक भ�डार, प ृ१४५ 
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हँुदै गएको लOण उसको ;यवहारमा mिHटगत हु�छ। औप�याKसक घटनालाई mHटा�तमा 

राखेर यी कुरा बु�न सhक�छ। गाउँबाट सहर+तर फhकD रहेकz �ीमती डा मनेनलाई 

धानका सुनौला बालाह� देखेर माथाD टेलरको स#झना हु�छ। माथाD टेलरKसत रC गुनको 

तेस^ सडकमा 8हँ�डरहेको तथा बमाDको KमKलटेर
 aया#प+तर गइरहेको भान हु�छ। ज+त 

युस#ब�धी घटनाह�को स#झना हँुदै जा�छ उ+त नै �ीमती डा मनेनको हाउभाव 

प>रवतDन हँुदै जा�छ। लोnने वीयDमान गुeङलाई प+न स#झ�छे। सु+तरहेको छोरालाई 

देखेर उदास हु�छे र पुनः बमाD युको �वभी�षकाको स#झनाले उसलाई उWवेKलत गदs 

ला�छ। द
पावल
का +नि#त लगाइएका [बजुल
 ब9तीह�ले प+न �ीमती डा मनेनलाई 

युको स#झना गराइ8दएको सC केत उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ – 

+तनीह�को गाडी – बमाDसेल पे|ोल प#पले 8दवाल
को उपल यमा बनाएको रC गीन 

बbबह�को गेटबाट +छरेर गयो। ¡ाइभरले के उ9तर 8दयो – �ीम+त डा मनेनलाई 

थाह भएन hकनभने फे>र अक^पbट उसलाई बमाDको भयावह युको �वभी�षकाले 

आiम णत तुbयायो। उसले फे>र आफूलाई |े�चमा लुaन कुदेकz पाइन। साइरेनले 

�वण-शिaतलाई समातरे शर
रको स#पूणD अC ग =9यC गको जरालाई उखालेको 

पाइन।्३९ 

 

जापानी सै+नकह�ले माथाDको Tतन र यो+नमा ब�दकुको बेनेटले घोचरे मारेको 

पीडादायी Oणको स#झना भएप+छ एकाएक �ीमती डा मनेन मानKसक र शार
>रक 

�पमा अ+नयि�Pत ब�छे र ¡ाइभरले कुदाइरहेको गाडीको िT|ङ एaकाKस घुमाएर 

गाडीलाई दघुDटनाATत बनाउँछे। आfनो यTतो बहेोसीको बोध भएप+छ �ीम+त डा मनने 

लि�जत ब�छे र ¡ाइभरको सजगता देखेर आ9मnला+नबोध गछj। �ीमती डा मनेनले 

आfनो कमजोर
 लुकाउन राती 8ठकसँगले नसुतेकाले 9यसबेला +नEा लागेको झुटो कुरा 
                                                           

३९ न�द हाङ खम, सन ्१९७१, अक+ अनुहार, दािजDKलङ, क�चनजC गा =काशन, प ृ१०  
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¡ाइभरलाई सुनाउँछे तर ¡ाइभरले उसको कुरामा �यान 8दइरहेको छैन भ�ने लागेप+छ 

¡ाइभर=+त प+न उसको iोध भावना ब�दै जा�छ। �ीमती डा मनेनको हाउभाव पुनः 

प>रवतDन हँुदै जा�छ। हातह� मा�डरहनु, अनुहार �वकृत हँुदै जानु, हातले अनुहार 

दKलरहनु, गाडीको दैलाको ऐना छोइरहनुजTता hiयाकलाप एवम ् एaकाKस गाडीबाट 

झरेर wयाडी >रसचD से�टरको गेटमा बसेको चौकzदारलाई हकानुD, आफू �ीमती मेजर बी 

एम गुeङ रहेको कुरा चौकzदारलाई सुनाउनु र आiोKशत हुनु अ+न म>रसकेकz माथाD 

टेलरसँग भेtने िजW द
 गनुD जTता असामा�य ;यवहारले �ीमती डा मनेनको असामा�य 

मनोिTथ+तको प>र1चय 8द�छन।्  

असामा�य मनोिTथ+तका ;यिaत संवेगा9मक अिTथरताजTतो मानKसक रोगका 

Kसकार हु�छन।् यTता ;यिaतह�मा संवेगा9मक िTथरता हँुदैन। यTता ;यिaतले आfनो 

संवेगलाई +नय�Pण गनD सaदैनन।् साधारण वा साना कुरामा प+न यTता मनोिTथ+तका 

;यिaत आवेगमा आउँछन ् र उ9तेिजत ब�छन।्४० �ीमती डा मनेनमा यTतो लOण 

दे ख�छ। wयाडी >रसचD से�टरको गेटमा बTने चौकzदारले रोaदा आवेशमा आउनु र 

चोकzदारसँग >रसाउनु, हपानुD यसका उदाहरण हुन।् यस स�दभDमा पाकD मा भएको घटना 

प+न उbलेखनीय छ। पाकD को रमाइलोमा आfनो एaलोपना भुbन आएकz �ीमती डा 

मनेन नानीह� खेलाउन े ब�दकुले युको खेल खेKलरहेका, कोह
 गोल
 लागेर मरेको 

अKभनय ग>ररहेका अ+न कोह
चा8हँ फुल चडुाउँदै गोल
 बनाएर एकअकाDलाई मानj =यास 

ग>ररहेका m(यले एकाएक उ9तेिजत हु�छे र आवेशमा आएर युको खेलमा रमाइलो 

ग>ररहेका नानीह�लाई हपाछj र गाल
 गछj। नानीह�का आमा-बाबु भने 9यह
 खेललाई 

रमाइलो मानेर हे>ररहेका हु�छन।् 9यह
 m(य हेरेर नानीह�का आमा-बाबु रमाइलो मा�नु 

तर �ीमती डा मनेन भने आiोKशत हुन,ु 9य+त साधारण कुरामा प+न उ9तेिजत हुन ु

संवेगा9मक अिTथरता कै लOण हो। युसँग स#बि�धत कुनै वTतु, m(य देखेप+छ 

                                                           

४० राज राजे(वर
 =साद Kस�हा र बी के KमTP, सन ्२००४, असामा!य मनो�वqान, राँची, भारती भवन, प ृ५ 
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अथवा 9यTतो कुनै घटना Tमरण भएप+छ उ9तेिजत भई आवेशमा आउनु अ+न 

आचरणमा प>रवतDन देखा पनुD �ीमती डा मनेनमा दे खएका �वकृ+तह� हुन।् डा मनेन 

(�ीमती मनेनको दो'ो प+त) सो� वषRय का�ता (नोकनR) सँग रातभ>र सुतेको, �ीमती 

डा मनेन आवेशमा आएर का�ताको यो+नमा �पTतोल पuकाएको र का�ताको म9ृय ु

भएको जTता �वकृत प>रकbपनाले प+न �ीमती डा मनेनको असामा�य मनोिTथ+त+तर 

सC केत गछD। 

=Tतुत उप�यासले यु आघातप+छको चरम +नराशा, उदासी र एकाकzपन =Tतुत 

गरेको छ। यु �वभी�षकाको भयावह यातनाबाट आहत बनेकz �ीमती डा मनेन आfनो 

छोरो उगjनको �वकृत �पाकृ+त र डा मननेसँगको अस�तुHट र अस�तुKलत यौन 

जीवनका कारण पुनः आघा+तत हुन पुगेकz छ जसको प>रणामTव�प �ीमती डा 

मनेनमा एकाकzपन र +नTसारता पूणD �पमा दे खएको छ। लोnने, छोरो र 

साथीसC गी[बच रहेर प+न एकाकzपन र +नTसारताबोधले ऊ उदास भएकz छ। मुqयतः 

तीनवटा कुरा �ीमती डा मनेनको एकाकzपन र +नTसारताको कारण दे ख�छन ्– 

 

• पूवD लोnनेको अभावबोध हुनु 

• दो'ो लोnने डा मनेनबाट यौ+नक आव(यकता पूणD नहुन ु

• छोराको �पाकृ+तमा युको �वभी�षका दे खनु 

 

 यी तीनैवटा कुरा युWवारा =भा�वत छन।् दो'ो �व(वयुका कारणले आफूलाई 

असा�य माया गनj लोnने वीयDमान गुeङलाई गुमाएप+छ �ीमती डा मनेनको जीवन 

+नराश र एaलो बनेको कुरा �ीमती डा मनेन Tवयम ्ले Tवीकार गरेकz छ –  

 



१ ५१  

 

...+त�ो मूतD �प नै मेरो शाि�तमय जीवनको अथD 1थयो, +त�ो अमूतDता न ै

मेरो अशाि�तमय जीवनको अथDह
नता भयो...।४१  

 

मेजर वीयDमानसँग [बताएका सुखद र रमाइला Oणह�को TमरणWवारा जीवनको 

+नराशा र एकाकzपन हटाउने =यास गरे ताप+न �ीमती डा मनेन असफल बनेकz छ। 

युपूवDको सुखद जीवनको स#झनाले उसलाई आन�दानुभू+तभ�दा धेर पीडानुभू+त न ै

गराएको छ। मेजर वीयDमानको अभाव �ीमती डा मनेनका +नि#त +नकै पीडादायक 

बनेको छ। यस अभावको पू+त D दो'ो लोnने डा मनेनबाट हुन सकेको छैन। युमा 

आफ�त (लोnने) गुमाउनु परेको अतीव पीडादायक अनुभू+तबाट आहत बनेकz �ीमती डा 

मनेन दो'ो लोnनेसँगको अस�तुHट यौनजीवनबाट अझ ममाDहत ब�न पुगेकz छ। युको 

�वभी�षका Kलएर जि�मएको अपाC ग छोरो उगjनले प+न �ीमती डा मनेनको +नराशा र 

एकाकzपन हटाउने गर
 मात9ृव जगाउन सकेको छैन। 8हँu डुल गनD र बोbन-सु�न 

नसaने अ+न फोनको घ�ट
 लाnदा प+न फे�ट हुने उगjन �ीमती डा मनेनलाई युले 

8दएको एउटा पीडादायी घाउ हो जसलाई सहन गनD �ीमती डा मनेन बा�य छे। 9यसैले 

आfनो एकाकzपनसँग लuन �ीमती डा मनने रaसी �पउँछे, Kसगरेट �पउँछे र 

परपुeषसँग संसगD गछj। दो'ो �व(वयुका कारण �ीमती डा मनेनको यौनजीवन ज8टल 

बनेको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। युपूवD �ीमती डा मनेनको यौनजीवन सुखमय 

रहेको दे ख�छ। उप�यासमा उनकै TमरणमाफD त ्यो कुरा =िTटएको छ –  

...बमाDमा हँुदा गोसलखानामा गु�गुनाएका गीतह� सि#झन ् – ती रमाइला 

Oणह� दोहोराइन ्ज+त वेला प+छिbतरबाट आfनो लोnने वीयDमान आएर उनी 

नुहाउन लागेको नाC गो शर
रलाई अगँालोभ>र कTदdयो र एकै पोको पाdय^। 

                                                           

४१ न�द हाङ खम, अक+ अनुहार, पूवDवत,् प ृ२९ 
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अहो! यो सामdयD डा मनेनमा क8हbयै आएन।...अहो! युको �वभी�षकाले मेरो 

लोnनेलाई +नKलसकेको छ – मेरो लोnने जो KमKलटेर
 aलबमा मेरो शर
रKसत 

टाँKसएर नाpन सaदdयो। जसले ¡�वC ग �मबाट उचालेर लगी बेड�ममा 

सुताउन सadयो र छाती र शर
रभ>र पीडा [बछाएर #वाइँ खान सadयो। यी 

सब गनुD डा मनेन असमथD छ।४२ 

 

दो'ो �व(वयुका कारण प8हलो लोnने मेजर वीयDमान गुeङसँग [बछोड भएप+छ 

भने �ीमती डा मनेनको यौनजीवन +नरस भएको छ। दो'ो लोnनेको �पमा डा 

मनेनलाई =ाwत गरे ताप+न दो'ो �व(वयुका समय जापानी सै+नकह�ले डा मनेनको 

KलC ग का8ट8दएका हुनाले डा मनेनबाट �ीमती डा मनेनको यौ+नक आव(यकता पुरा हुन 

सaदैन। यTतो अस�तुKलत यौन अवTथा भो1गरहेकz �ीमती डा मनेनमा 

समKलC गी=+तको आकषDण, अC ग-=दशDन, नnनदशDन-र+त, परपीडन र 

अ+तकामुकताजTता काम-आधार (सेaस-अcजेaट) र काम-उ�े(य (सेaसुएल-ए#स) 

स#ब�धी �वकृ+तले ज�म Kलएका छन।् गाडीमा टाँKसएर बसेकz माथाDको �पड�लाले 

ठेलेको, माथाDको पासुलाले उसको छेपार
लाई छोएको र माथाD केटो भएर उसलाई 

अtँ �याई अtँ �याई #वाई खाएको सुखद कbपना गनुD र 9यसबाट आनि�दत हुनु, 

नौकनR का�तालाई सु�दर
 देqनु, उसलाई आKलC गन गनुD, #वाई खानु, का�ताको चाक 

र �पड�लामा हात hफराउनु जTता hiयाकलापले �ीमती डा मनेनमा रहेको 

समKलC गीय=+तको आकषDणलाई TपHट गछD। 9यसर
 नै �ीमती डा मनेन +नवDTP सु9नु, 

कोठामा +नवDTP बTनु, युवकलाई +नवDTP बनाउनु, परपुeषसँग यौन ;यापारका समयमा 

+नवDTP हुनुजTता hiयाकलाप अC ग =दशDन र नnनदशDन-र+तका उदाहरण हुन।् यौनगत 

परपीडन �ीमती डा मननेमा दे खएको अक^ यौन �वकृ+त हो। होटेलको कोठामा २०/२२ 

                                                           

४२ न�द हाङ खम, अक+ अनुहार, पूवDवत,् प ृ३० 
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वषDको केटोसँग जबरजTती यौन स#ब�ध बनाएको घटनाबाट �ीमती डा मनेनमा रहेको 

यौनगत परपीडन =कट भएको छ। केटाको गाला टोhक8दनु, जगbटा अ�ँयाउनु, 

जबरजTती +नवDTP पा>र8दनु, केटाको नाC गो शर
रमा1थ ढKलमल
 ग>ररहनु आ8दले 

�ीमती डा मनेनको यौनगत परपीडन =विृ9त+तर सC केत गछD। �ीमती डा मनेनले 9यस 

केटासँग गरेको जबरजTती युकालमा 9यस केटाजTतै सै+नक युवाह�ले ऊ र 

माथाDजTती नार
ह�सँग गरेको बला9कारको मानKसक =+तशोध प+न हो। �ीमती डा 

मनेनमा अ+तकामुकताजTतो यौन �वकृ+त प+न दे ख�छ। सामा�यभ�दा अ9य1धक 

कामुक =विृ9त नै अ+तकामुकता हो। यसमा स#भोगको चाहना अ+त =बल हु�छ।४३ 

�ीमती डा मनेनको कामातुरता, डा ई(वर Kसँह, मनोहर होटेलको माKलक, युवक र अ�य 

धेरै परपुeषसँगको स#भोग र यो�जनसँग स#भोग गनj उ9कट इpछा आ8दले उसको 

अ+तकामुक =विृ9त+तर इC 1गत गछDन ् भने �ीमती डा मनेनका यTता अनै+तक 

hiयाकलापले समाजको नै+तक आदशDमा1थ घात गरेको छ। यसर
 यस उप�यासले 

युको मानKसक अKभघात र 9यसको भयावह प>रणामको 1चPणWवारा युको 

मनोवै�ा+नक =भावको 1चPण गरेको छ। 

 

४.१.३.३ यु�को भयावह BHत:Kया र यु�को �वरोध  

यु भनेको �वनाश हो र यसको =+तhiया ज8हले प+न भयावह हँुदछ। अक+ 

अनुहार उप�यासले युको भयावह =+तhiया =Tतुत गरेको छ। आfनो जीवनलाई 

अथDह
न र जीणD बनाइ8दने यु=+त �ीमती डा मनेनमा घणृाको भाव छ र युको 

�वभी�षका Kलएर जि�मएको छोरो उगjनको शार
>रक र मानKसक अपाC गताले 9यसलाई 

अझ उ�ीwत ग>र8दएको छ। �ीमती डा मनेनKभP उWवेKलत यु�वरोधी भावनाले 

अपराधको �प Kलँदै गएको दे ख�छ –   

                                                           

४३ राज राजे(वर
 =साद Kस�हा र बी के KमTP, असामा!य मनो�वqान, पूवDवत,् प ृ३१३ 
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...उसको (�ीम+त डा मनेनको) �वद
णD gदयले =+तकारको 8हसंा बटुKलन ्र घर 

पुnने[बि9तकै छोरालाई मानj सC कbपमा वशीभूत भइन।् उनले घरको एक-एक 

कोठामा छोरालाई लगेर ह9या गनD खोिजन,् तर =9येक कोठाले उनको =+तरोध 

ग>र8दयो र गोसलखानको वाथ-टपमा नुहाउन लगाइन,् ऊ KभP झाuन Kलने 

बहनामा �पTतोल Kलन गइन।्४४  

 

शार
>रक र मानKसक �पमा अशaत छोरो उगjनको ह9या गनj योजनाको �पमा 

�ीमती डा मनेनKभP अपराध भावना =कट भएको छ र यस अपराध भावनाले चरम �प 

Kलएप+छ �ीमती डा मनेनले आfनै छोरो उगjनको ह9या गछj। वाTतवमा उगjनको ह9या 

गनुD �ीमती डा मनेनको यु=+तको �वरोध हो। उगjन उसका +नि#त छोराभ�दा बेसी 

यु-�वभी�षकाको भयावह प>रणाम हो। 9यसैले �ीमती डा मनेन उगjनको ह9या गनुD कुनै 

ठुलो कुरा माि�दन –   

...आ खर उगjनले बाँpनु +नTसार छ – युले बाँचकेो मा�छे +नTसार त हो। 

उगsनलाई मानुD कुनै डरलाnदो कुरा होइन – युको एउटा डरलाnदो �वभी�षकाको 

=+तhiया सा#य हु�छ। आ खर मैले प+न एक 8दन आ9मह9या गनुD छ – कम 

से कम एउटा युको �वभी�षकालाई अ�9य गeँ।४५  

 

जुन युले �ीमती डा मनेनको जीवन जीणD र अथDह
न बनाइ8दयो 9यह
 युको 

�वभी�षका बोकेर जि�मएको उगjनको ह9या गरेर �ीमती डा मननेले यु=+त �वरोध 

जनाएकz छ। युपी�डत एउट
 आमाले आfनै छोराको ह9या गनुD युको भयावह अ+न 

                                                           

४४ न�द हाङ खम, अक+ अनुहार, पूवDवत,् प ृ११ 
४५ न�द हाङ खम, अक+ अनुहार, पूवDवत,् प ृ५० 
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Pासद =+तhiया हो। वाTतवमा यस =कारको कायD युको पीडादायी अनुभू+तबाट आहत 

बनेको �वकृत मानKसकताको =+तफल हो। युको प>रणाम क+त भयानक र Pासद हु�छ 

भ�ने कुरा यसबाट बु�न सhक�छ।  

 

४.१.३.४ पा�रवा�रक lासद� 

अक+ अनुहार उप�यासमा युबाट �वघ8टत भएको एउटा सै�य प>रवार र 

पा>रवा>रक �वघटनप+छ 9यस प>रवारका सदTयह�ले भोगेका दःुखद र पीडादायक 

िTथ+तको 1चPण ग>रएको छ। उप�यासमा मुqय पाPको �पमा रहेकz �ीमती डा मनेन 

र उसलाई असा�य माया गनj पूवD लोnने मेजर वीयDमान गुeङको सुखद र उbलासमय 

पा>रवा>रक जीवन दो'ो �व(वयुबाट �वTत भएप+छ दवुैले 9यसको भयानक प>रण+त 

भोगेका छन।् �ीमती डा मनेनको +न#न संवादमा दो'ो �व(वयुका कारणले उसको 

पा>रवा>रक जीवन कसर
 Pासद िTथ+तमा पुnयो भ�ने सC केत रहेको छ –   

  

+नHठुर लडाइँले मेरो हातबाट क+त +नदDयताKसत मेरो लोnनेलाई तानेर अपहरण 

ग� यो।४६  

 

दो'ो �व(वयुका कारणले लोnनेसँग [बछोड भएप+छ �ीमती डा मनेनको 

उbलासमय जीवन +नराश, एaलो र पीडामय ब�न पुगेको छ। दो'ो �व(वयुका कारणले 

लोnनेको माया र सामीwयदे ख वि�चत हुन पुगेकz �ीमती डा मनेन पीडामय जीवन 

िजउन बा�य बनेकz छ। डा मनेनसँग दो'ो �ववाह गरे ताप+न प8हलो लोnने मेजर 

वीयDमान गुeङसँग छुt 8टएप+छ �ीमती डा मनेनको जीवन तनाउपूणD, +नराश र एकाकz 

                                                           

४६ न�द हाङ खम, अक+ अनुहार, पूवDवत,् प ृ१७३ 
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ब�न पुगेको छ। मेजर वीयDमान गुeङले भोगेको िTथ+त प+न उTतै पीडादायक छ। दो'ो 

�व(वयुमा जापानी सै+नकह�ले ब�द
 बनाएर जलाइ8दएको �वकृत अनुहार Kलएर 

आfनी �ीमती (�ीमती डा मनेन) समO उपिTथत हँुदा उसले भूतको सं�ा पाउँछ। 

यसर
 युका कारणले एउटा दा#प9य प>रवार �वघ8टत बनेको Pासद िTथ+तको 1चPण 

उप�यासमा ग>रएको छ। 

 

४.१.४ ओस उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

भगीरथ रावतकृत ओस जीवनीपरक यु-उप�यास हो। यो उप�यास दो'ो 

�व(वयु लडकेा दस� गोखाD राइफbसका नायब सुबेदार देशमान राईको सै+नक जीवनमा 

आधा>रत छ। नायब सुबेदार देशमान राईले आfनो जीवनी भनेको आधारमा यो 

उप�यास लेखेको उप�यासकारको आ9मTवीकृ+त छ। मूलतः यस उप�यासमा एउटा 

Kसपाह
 र उसको जीवनका �व�वध पOलाई हे>रएको छ साथ ै युWवारा =भा�वत 

मानवेतर जगत ्को 1चPण प+न उप�यासमा ग>रएको छ। दो'ो �व(वयुका समय 

देशमान राईको पbटन २/१० गोखाD राइफbसले बा'ा (इराक), Kस>रया, टक¢, इरानजTता 

युभूKममा लडकेा यु घटनाह� उप�यासको पHृठभूKमका �पमा रहेका छन।्  

 

४.१.४.१ कठोर र जोNखमपूणQ सै!य जीवन तथा सै!य सं5कृHत 

    ओस उप�यासमा कठोर र जो खमपूणD सै�य जीवनलाई निजकबाट हे>रएको छ। 

उप�यासको =ारि#भक भागमा [U8टस गोखाD फौजमा भतR भएका >रiुट देशमान राई र 

अ�य >रiुटह�ले Kसलाङको सै+नक =KशOण के�Eमा कठोर सै�य +नयम र 

अनुशासन[बच यु अ�यास गरेको 1चPण छ। [बगुलको +नदjशमा सु9नु र उ�नु पनj, 

सुतेप+छ बोbन नपाइने, पी ट
 परेड, >र8|ट, �व�वध �वषयका ;याqयान कO, खेलकुद, 

रोलकल, बेTवा8दलो र आधापेट खाना, भुल गरेको ख�डमा कठोर साTती, ह+तयार 
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चलाउने कठोर ताKलमजTता =KशOणकाल
न >रiुट जीवनका �व�वध पOको 1चPण 

उप�यासमा ग>रएको छ। =KशOणकाल
न दै+नक 8दनचयाD र कठोर फौजी अनुशासनका 

कारणले >रiुटह�मा उ9प�न नैरा(य र �वरिaतभाव, =KशOण सामAीको iयमा खचD र 

माKसक वेतनबाट घर खचD पठाउन नसaनाको पीडा, फाइ>रङमा असफल भए पुनः एक 

वषD कठोर >रiुट जीवन [बताउनु पछD भ�ने मानKसक भयजTता �वषयलाई प+न 

उप�यासमा हे>रएको छ।  

 सै�य जीवनमा हुकुम, अनुशासन र कतD;य खबुै मह99वपूणD हु�छन।् य8द कुन ै

सै+नकले सै�य हुकुम र अनुशासनको अवहेलना गरे अथवा आfनो कतD;य 8ठकसँगले 

+नवाDह नगरे उसलाई सै�य कानुनअनुसार दि�डत ग>र�छ। युभूKममा आfनो ब�दकु 

हराएका Kसपाह
ह�लाई लापरवाह
को आरोपमा तथा रा[P बेला लाइट आउटप+छ रमाइलो 

गनD भाnने Kसपाह
लाई सै�य +नयम भC ग गरेको आरोपमा कोटD मासDलजTतो क8ठन 

द�ड 8दइएको =सC गबाट उप�यासमा कठोर र अनुशाKसत सै+नक जीवनको यथाथD 

उW घा8टत भएको छ। एउटा >रiुटबाट पूणD Kसपाह
 बनेप+छको सै�य जीवन अझ क8ठन, 

अनुशाKसत र यातनामय हु�छ भ�ने कुरा काबुलको उ9तwत मeभूKममा देशमान राईको 

पbटनले गरेको कठोर र यातनामय यु अ�यासको 1चPणले पुिHट गरेको छ। 

अनुशासनले सै+नकह�मा कतD;यको भावना उ9प�न ग>र8द�छ, भय +नदान गरेर 

सै+नकह�मा mढ सC कbपको भावना �वकKसत ग>र8द�छ र �वकट िTथ+तमा प+न 

कतD;य +नवाDहको +नि#त =ेरणा =दान गदDछ भ�ने लbलन जी Kसँहको �वचार यहाँ 

उbलेखनीय छ।४७ कठोर सै�य अनुशासन[बच =KशOण Kलएको र 9यह
अनु�प आfनो 

जीवनलाई  खपेको उप�यासको मूल पाP देशमान राई कतD;यवान सै+नकको �पमा 

देखापरेको छ र युको �वकट िTथ+तमा प+न ऊ साहसी र �ववेकपूणD भई सC घषDरत 

                                                           

४७ लbलन जी Kसँह, सन ्२०१७, यु� का अ�ययन, सै!य मनो�वqान एवम ्यु� वा शाि!त कt सम5याएँ, 

सात� संTकरण, बरेल
, =काश बुक �डपो, प ृ२८९ 
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रहेको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। =KशOण के�Eमा एउटा सै+नकले युस#ब�धी 

=ाwत गरेका ताKलमको =योग युभूKममा गछD तर =KशOण के�E र युभूKमको िTथ+त 

Kभ�न हु�छ। =KशOणकाल
न यु अ�यास पूवD+नयोिजत तथा योजनाब हु�छ। 9यहाँ 

शPकुो कुनै भय हँुदैन। खानपान र �व�ामको पूणD ;यवTथा ग>रएको हु�छ तर 

युभूKममा खानपान र आरामको कुनै +नि(चतता हँुदैन। युभूKममा शPकुो हाई £ेट 

हु�छ साथ ैगोल
 लागेर अथवा माइनमा परेर अC गभC ग हुने, घाइते हुने तथा म9ृयु हुने 

स#भावना =+तOण हुनाले Kसपाह
को जीवन यातनामय र जो खमपूणD हु�छ।  

  ओस उप�यासमा व णDत दो'ो �व(वयुका समय Kस>रयाको युभूKममा २/१० जी 

आरका देशमान राई अ+न अ�य गोखाD सै+नकह�ले तीन 8दनस#म भोको पेट यु गनुD 

परेको, तीन 8दनप(चात कु8हएको भात र सुकेको आलुको चाना खाएको, युh�8टस 

नद
को hकनारमा 1चया �पउन लागेको देशमान राई अचानक शPुको हवाई हमलाको 

चपेटमा परेर |े�चKभP माटोले पु>रएको जTता घटनाह�को 1चPणले सै�य जीवनको 

पीडा, यातना र जो खममा1थ =काश पारेको छ। युभूKममा Kसपाह
ह�ले =दशDन गरेका 

वीरता र पराiमको कथा सु�न समाज सध� उ9सा8हत रहे ताप+न युभूKमको 

वाTत�वकता भने बा�य संसारले बुझकेो भ�दा Kभ�न रहेको �वषय+तर उप�यासले 

सC केत गरेको छ।   

 यस उप�यासले सेवा+नव9ृत सै�य जीवनको क8ठन पOमा1थ प+न =काश पारेको 

छ। एउटा Kसपाह
का +नि#त सेवा+नव9ृत जीवन युको Oणभ�दा कम कHटकर र 

चनुौतीपूणD हँुदैन भ�ने कुरा+तर उप�यासले सC केत गरेको छ। सेवा+नविृ9तप(चात एउटा 

सै+नकले भोnनु परेका सामािजक षडय�P, आ1थDक समTया अ+न सC कटपूणD जीवनको 

याथा1थDक 1चPणले उप�यास का� णक बनेको छ। पे�सनले माP घरबार धा�न अस#भव 

भएप+छ खेतीपाती गनुD पनj बा�यता, आfनो प>र�ममा1थ अ1धकार गनD खो�न े

धतूDह�Kसतको लामो कानुनी लडाइँ, छर+छमेकzको डाहा र ईHयाD, आ1थDक �वप�नताका 
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कारणले छोर
को म9ृयु, TवाTनीको गरगहना बेpनु पनj प>रिTथ+तजTता समTयै-

समTयाले जेKलएको देशमान राईको कथाबाट सेवा+नव9ृत सै�य जीवनको ज8टल पO+तर 

प+न हे>रएको छ। युभूKममा शPलुाई पराTत गरेर बहादरु
का �वKभ�न स#मान र 

पुरTकार पाउने तथा देशको सेवामा आfनो =ाणसमेत समपDण गनD त9पर रहन े

देशमानजTता Kसपाह
ह� अवकाशप+छ सस#मान र सुखद िज�दगी बाँpन वि�चत रहेको 

�वषय+तर उप�यासले mिHट पु� याएको छ। 

 उप�यासमा सै�य जीवनको क8ठन र पीडामय Oण माP होइन तर सै�य 

जीवनको रमाइलो पO+तर प+न हे>रएको छ। सै�य सेवामा संलnन भएप+छ सै�य 

रहनसहनका कारणले जीवनशैल
 र संTकारमा प>रवतDन हुन ेगछD। चाडपवD प+न Kभ�नै र 

सामू8हक �पमा मनाउनु पनj, एउटा wलाटुन वा क#पनीबाट अक^ wलाटुन वा क#पनीमा 

Tथा�तरण हुने वा सेवा+नव9ृत हुने सै�य अ1धकार
लाई [बदाई 8दन, पदो�न+त हुने 

सै+नक वा सै�य अ1धकार
ह�लाई बधाई 8दन तथा नवाग�तुक Kसपाह
ह�लाई Tवागत 

जनाउन फौजी काइदाअनुसार पाट� गनj सै�य चलन रहेको र यसो गनDले 

मनोर�जनसँगसँगै भेटघाट हुने, एकअकाDमा 1चनजान हुने, आ9मीयता ब�ने, 

मनोमाKल�य घtने र सामू8हक भावनाको �वकास हुने गछD भ�ने गणेश राईह�को �वचार 

छ।४८ ओस उप�यासमा यTता सै�य सांTकृ+तक र
+त>रवाज र �वकृ+तको झलक पाइ�छ। 

उप�यासमा सै+नकह�को =KशOण कालमा Kसलाङको चानमार
मा सै+नक छाउनीले 

सामू8हक �पमा धमुधामसँग संसार
 पूजा मनाएको =सC ग छ। पbटनका पि�डतह�ले 

संसार
 माताको पूजा गरेको, सै+नकह� उपवास बसेको, पbटनको साC  गी+तक टोल
ले 

बाजा बजाएको, �वKभ�न =कारका पकवान पकाएको, पूजा समाwत भएप+छ सबै 

सै+नकह� Kमलेर खाना खाएको र रमाइलो गरेको जTता वणDनमा सै�य संTकृ+त 

झिbकएको छ – 

                                                           

४८ गणेश राई र अ�य, यु�सा=हSय : -स�ा!त र -सजQनाह$, पूवDवत,् प ृ१९ 
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धपुीको बोट र गुराँसका बोटह� उ�ेको यो डाँडा पाखामा ज#मै पbटन एकैपbट 

भेला भएको साथै �वKभ�न खानाह�सँगै रम, +घउमा पोलेको रातो-रातो पुर
, 

खसीको मासु, साग-सcजी, अचारह� धेरै म8हनाप+छ पाउँदा अघाउ�जेल सबैले 

खा�छन ्र धपुीका फेदह�मा छ>रएर बTदै रमाइलो मनाउँछन।्४९  

 

 उप�यासको दो'ो अ�यायमा Kसलाङको =KशOण के�Eमा सै+नकह�ले धुमधामसँग 

दस�-+तहार मनाएको वणDन छ। दस�मा सै�य छाउनीमा माल�ीको धनु बजेको, मैदानमा 

टाँ1गएको त#बुKभP पbटनका पि�डतह�ले दगुाDको पूजा गरेको, पbटनको साC  गी+तक 

टोल
ले बाजा बजाएको, बा�जना Kसपाह
ह�ले तीनपbट हवाई फायर गरेको, नाटक 

=दशDन गरेको, मार हानेको, मार हा�ने Kसपाह
ह�लाई कमाि�डङ अhफसर र सुबेदार 

मेजरले फेटा गुँ1थ8दएर इनाम 8दएको, खसीह�को बKल 8दएको, परेवा उडाएको, सुबेदार 

मेजरले सै+नकह�लाई �वजया दशमीको 8टका लगाइ8दएर आशीवाDद 8दएको, +तहारमा 

सै+नकह�ले छाउनीमा 8दयो बालेको, [Pपासा, सो� कौडी खेलेको जTता वणDनले सै�य 

सांTकृ+तक र
+त>रवाजको झलक =Tतुत गरेको छ।  

 यसर
 फौजी काइदाअनुसार धमुधामसँग दस�-+तहार पालन गरे ताप+न चाडबाडमा 

घर-प>रवारको स#झनाले सै+नकह�मा +नराशा र  ख�नता आएको िTथ+तलाई प+न 

उप�यासमा 1चPण ग>रएको छ। उप�यासको ते'ो अ�यायमा प+न सै+नकह�ले कृHण 

ज�मअHटमी, दस�-+तहार र hiसमस मनाएको उbलेख छ। संसार
 पूजाजTतो धाKमDक 

उ9सवमा सै+नकह�ले मादक पदाथD सेवन गनुD, दस�मा बKलको नाममा पशु ह9या गनुD, 

जुवा खेbनु, पदो�न+तमा भाइब�द
 हुनु आ8द उप�यासमा 1च[Pत सै�य सांTकृ+तक 

�वकृ+तका नमुनाह� हुन।् उप�यासमा Kभa|
 परेड, से>रमोनी परेड, [बदाई समारोह 

आ8दको प+न चचाD छ। 
                                                           

४९ भगीरथ रावत, सन ्१९७८, ओस, कालेबुङ, उपासक =काशन, प ृ२१ 
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४.१.४.२ यु� �वनाशको भयावहता 

 ओस उप�यासले युभूKममा गोला-बाeद र बम�वTफोटका कारणले हुने मानव 

संहार एवम ् =कृ+त �वनाशको स�दभDबाट यु �वनाशको 1चPण गरेको छ। हवाई 

आiमणका कारणले Kसपाह
ह�को शर
र Oत�वOत भएको, बम-�वTफोटमा परेर 

सै+नकह�को हात, खtु टा, नाक, कान, पैताला, औ{ला शर
रबाट �वpछेद भएको, 

ब�दकुको गोल
ले Kसपाह
को टाउको हेलमेटसँगै आकाशमा उडकेो, आ�Eाभुडी बा8हर 

+नTकेको जTता अC गभC ग र वीभ9स म9ृयुको 1चPणWवारा युका कारणले हुने मानव 

संहार+तर सCकेत ग>रएको छ। युWवारा भएको भौ+तक �वनाश र मानव संहारको 

1चPण उप�यासमा यस=कार ग>रएको छ – 

 

सन ् १९४४ सालको 8दन छ – गोिTटभ लाइनदे ख यहाँस#म तोप र बमको 

वषाDले यी ठाउँह� �वTत भइसकेका छन।् घरह� त सब =ायः >र9तो र 

उदाC गो दे ख�छन।् घमासान लडाइँ =ार#भ हु�छ – 9यह
 सेKलङ...9यह
 

1Aनेट...9यह
 तोप र 9यह
 मेKसनगन, Uेनगनबाट छुटेका आवाज...औ 9यह
 

आइया...आ9था...दखुा�त आवाज...9यह
 [बिbडङ, वन-जC गल...डाँडा-काँडा 

ढलेको भयानक m(य...साथ ै सै+नकह�का Kशर, हात-खtु टा, आ�Eाभँुडी 

आकाश+तर गोला-बाeदले उ+छtयाएको 9यह
 m(य...9यह
 कैद ग>रएका 

कैद
ह�का hफका अनुहार अ+न 9यह
 हात-खtु टा, नाक-कान, औ{ल
, pयापु 

िजउदे ख अलग भएका सै+नकह�को रोदन-i�दन...५०  

 

युको �वनाशल
ला मानव र मानव समाजले माP होइन तर मानवतेर जगत ्ले 

प+न भोnदै आइरहेको छ। ओस उप�यासमा युका कारणले हुने =कृ+त �वनाशको 

                                                           

५० भगीरथ रावत, ओस, पूवDवत,् प ृ६१ 
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स�दभD प+न रहेको छ। गोला-बाeद र बम�वTफोटमा परेर जC गल
 पशुपOीह� मरेको, 

बम-�वTफोटका कारणले जC गलमा आगो फैKलएर eख-पात, झार-जC गल जलेको, 

जC गलको Tवpछ र शा�त प>रवेश बम�वTफोटको धवुाँ र बाeदको ग�धले =द�ूषत 

भएको, मतृ Kसपाह
 र पशुह�को लास कुहेर जC गलको पयाDवरण दगुDि�धत बनेको, 

Kसपाह
ह�को रaतले झार-जC गल आहाल बनेको जTता पयाDवरण =दषूण र �वनाशको 

1चPणले =कृ+तमा1थ युको दHु=भाव+तर सC केत गरेको छ। युका कारणले हुने =कृ+त 

�वनाशको 1चPण उप�यासमा यस=कार ग>रएको छ – 

 

...रगत र गोल
को वषाDले 8हजोको मकैबार
, काँसघार
 आज कहाँ बेप9ता भयो 

कसैले अनुमान लाउन सaदैनन।्५१  

...बमह� झ>ररहेकै छन।् बमले उ+छt 8टएको माटोसँगै कुखरुा, +तPाह� प+न 

आकाश+तर उ+छt 8ट�छन ् औ Oणमै �याट�याट गदs भू¤मा पछा>रएर फे>र 

उ�दैनन।् ...यो जC गल पाखामा बम झरेको दस-बा� सेके�डप+छ हेरे �वशाल 

eखह� बेढाल भएर सल...ल.. गदs ढलेको m(य हेदाD बडो अनौठो लाnछ। रात 

ल#क�छ। जC गलमा बास बKससकेका कुखरुा, +तPाह� हठात ् आ+तँदै 

aयाँक्..aयाँक् गरेर कराउँछन।्५२ 

 

 यसर
 उप�यासमा युका iममा गोलाबार
 र बम�वTफोटका कारणले हुन े

शार
>रक अC गभC ग, म9ृयु र =कृ+त �वनाशको 1चPणWवारा युको �वनाश+तर सC केत 

ग>रएको छ।  

 

                                                           

५१ भगीरथ रावत, ओस, पूवDवत,् प ृ५९ 
५२ भगीरथ रावत, ओस, पूवDवत,् प ृ७२ 
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४.१.४.३ नेपाल� साहस र वीरताको गौरवगाथा 

 पि�डत सागरम ण आचायD द
¥Oतले आfनो पुTतक नेपाल� वीरतामा लेखेका छन ्- 

संसारका �व-भ!न रणuेlमा हजारj नेपाल� उSसाह� वीर पुगेका छन ्र यु�मा बार*बार 

अपूवQ धयैQ, उSकट पराKम औ आSमब-लदानको उSतम भावनाको चामSका�रक Bमाण 

=दएका छन।्५३ यसको रा�ो उदाहरण हो �व(वयु। प8हलो र दो'ो �व(वयुका समयमा 

संसारका �वKभ�न ठाउँमा पुगेर नेपाल
 (गोखाD) युवाह�ले साहस र वीरतापूवDक यु लड।े 

उनीह�ले युभूKममा =दशDन गरेका असाधारण वीरता र पराiमको स#मान गदs अCAेज 

सरकारले Kभaटो>रया iस, KमKल|
 iस, इि�डयन �डिTटCnयुइTड सKभDस मेडल, Kमले|
 

मेडल, मे�सन-इन-�डसपेचजTता �वKभ�न यु स#मानह�Wवारा स#मा+नत गरेको 

इ+तहास साOी छ। hफbड मासDल सैम मानेकसाले य8द कसैले म9ृयुदे ख डर लाnदैन 

भ�यो भने hक ऊ झुटो बोKलरहेको छ hक ऊ गोखाD हो५४ भनेर नेपाल
 वीरता र 

पराiमको मूbयाC कन गरेका छन।् दो'ो �व(वयुका समय [U8टसअधीनTथ गोखाD 

फौजले इरान, इराक, इटल
, जमDनी, Kस>रया, अh�काको युमोचाDमा शP ु सै�य�वe 

साहसपूवDक लडरे नेपाल
 वीरता र पराiमको प>रचय 8दएका 1थए।  

 ओस उप�यासको पाP देशमान राईले इराक, Kस>रया, टक¢, इरानका युभूKममा 

=दशDन गरेको साहस र वीरताको कथा एवम ्अCAेज सरकारले उनको वीरताको स#मान 

गदs [बइएम, Kमले|
 मेडल (एमएम) र मे�सन-इन-�डसपेचजTता यु-स#मानह�ले 

उनलाई स#मा+नत गरेका औप�याKसक घटनाह�को वणDनले दो'ो �व(वयुकाल
न गोखाD 

फौजको वीरता र पराiमलाई जीव�तता =दान गरेको छ। उप�यासमा देशमान राईलाई 

साहसी, वीर, प>र�मी, +नHठावान,् सहयोगी र उ9तम नेत9ृव-Oमता भएका सै+नकको 

�पमा उ�याएर नेपाल
ह�लाई सpच>रP, यु+नपुण, +नडर र नेत9ृव-Oमताशील 

                                                           

५३ सागरम ण आचायD द
¥Oत, �व स २००२, नेपाल� वीरता, नेपाल, नेपाल
 भाषा =काKशनी सKम+त, प ृ३  
५४ Who are gorkhas?, Gorkha welfare trust, https://www.gwt.org.uk/about-the-gurkhas/gurkhas/, May 27, 2019 
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सै+नकका �पमा 1चPण ग>रएको छ। प8हलो �व(वयुमा २/१० गोखाD राइफbसका 

राइफल मेन जोगलाल राई शPकुो गोल
ले घाइते भए ताप+न कमा�डरलाई खबर 8दएर 

माP उसले =ाण 9याग गरेको र यस बहादरु
का +नि#त म9ृयो=ा�त उसलाई 

आइओएमजTतो यु स#मानWवारा स#मा+नत ग>रएको अ+न २/१० गोखाD रेिजमे�टले 

=9येक वषD गोल
पोल
 डमेा उनलाई स�ा स#झना गनj गरेको =सC गले प+न नेपाल
 

वीरता र पराiम+तरै इC1गत गरेको छ।  

 

४.१.४.४  ऐHतहा-सक स!दभQ  

  दो'ो �व(वयुको थालनी युरोपीय भूKमबाट भए ताप+न नेपाल
मा युरोपीय 

युभूKमलाई आधार गरेर ले खएका उप�यासह� थोरै छन।् धेरजसो उप�यासह�मा दो'ो 

�व(वयुकाल
न भारतको पूव^9तर सीमा�त OेP र बमाD लडाइँलाई उप�यासको पHृठभूKम 

बनाइएको छ। ओस उप�यासले भने दो'ो �व(वयुकाल
न युरोपीय युभूKमलाई 

औप�याKसक पHृठभूKमको �पमा Aहण गरेको छ। ओस ११ अaटुबर १९१५ मा दािजDKलङ 

िजbलाको कलेज भेbल
 1चयाकमानमा ज�मी १७ नोभे#बर १९३१ मा २/१० गोखाD 

राइफbसमा भतR भएर प+छ ४/११ गोखाD राइफbसमा सeवा भएका नायब सुबेदार 

देशमान राईको सै+नक जीवनमा आधा>रत जीवनीपरक यु-उप�यास हो। दो'ो �व(वयु 

लडकेा एकजना सै+नकलाई उप�यासको मूल पाP बनाएर उप�यास ले खएको हुनाले 

उप�यासमा ऐ+तहाKसक पाPको उपिTथ+त रहेको मा�न सhक�छ। उप�यास मूलतः 

देशमान राईकै सै+नक जीवनका �व�वध आयामको 1चPणमा केि�Eत छ र देशमान 

राईको सै�य जीवनकै स�दभDबाट क+तपय ऐ+तहाKसक =सC गह� स�दभDवश आएका 

छन।् दो'ो �व(वयुका बेला इटल
, इराक, इरान, Kस>रया, अh�काको युभूKममा 

नेपाल
ह�ले अW भुत साहस, वीरता र युकौशलको उ9कृHट उदाहरण =Tतुत गरेका 
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1थए।५५ देशमान राईको पbटन २/१० गोखाD राइफbसले इटल
, बा'ा (इराक), Kस>रया, 

टक¢, इरानजTता युभूKममा वीरतापूवDक यु लडकेा =सC गह�मा नेपाल
 युवाह�ले 

लडकेा +तनै गौरवपूणD इ+तहासको आभास पाइ�छ।  

 दो'ो �व(वयुका समय गोखाD फौजका सै+नकह�ले जमDन र जापानका 

सै+नकह�लाई मुला काटे झ� काटेका घटनाह� इ+तहास=Kस छन।् सागरम ण आचायD 

द
¥Oतले आfनो पुTतक नेपाल� वीरतामा यTता धेरै घटनाह�को चचाD गरेका छन।् सन ्

१९४४ सालको एउटा घटना उbलेखनीय छ। इटल
को रणOेPमा गोला-बाeद सhकँदै 

गएप+छ चौबीसजना गोखाD सै+नकह�ले हातमा खकुुर
 Kलएर जोसपूणD युघोष गदs चार 

गुणा बढ
 जमDन सै+नकह�मा1थ आiमण गरेर धेरै जमDन सै+नकह�लाई काटेको अ+न 

खकुुर
को =हार सहन नसकेर भयभीत जमDन सै+नकह� भागेको घटना इ+तहास=Kस 

छ।५६ यTतै ऐ+तहाKसक घटनालाई दसाDउने एउटा औप�याKसक घटना यस=कार छ – 

 

...गोखाD फौज सेके�ड टेन, सेके�ड एट र सेके�ड Kसaस जी आरले हठात ्

आfनै hकKसमको समर-चतुरता देखाएर बाघजTतो गजD�दै काट...काट...काट 

भ�दै खकुुर
 नचाउँदै द(ुमनलाई काtदै अ+घ ब�छन।् एक Oणमा पुरा [Uगेड न ै

यसर
 नै कराउन थाbछन ् – काट...काट! फलTव�प जमDन सै+नकह� 

आि9त�छन ्र प+छ सनD थाbछन.्..।५७ 

 

 पूवDमा ए�¡या8टक तटदे ख म�य पवDत �Cृ खला हँुदै द¥Oण तटस#म फैKलएको 

गुTताभ रेखा जमDनीको एउटा अ9य�त शिaतशाल
 रOा ;यवTथा 1थयो। KमP राH|का 

                                                           

५५ सागरम ण आचायD द
¥Oत, नेपाल� वीरता, पवूDवत,् प ृ८१-८९ 
५६ सागरम ण आचायD द
¥Oत, नेपाल� वीरता, पवूDवत,् प ृ८४-८५ 
५७ भगीरथ रावत, ओस, पूवDवत,् प ृ५८ 
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सै+नकह�ले जमDन सेनालाई 9यो सुmढ मोचाDबाट प+छ हटाउन सकेको 1थएन।५८ यह
 

गुTताभ रेखामा सन ् १९४४ मा गोखाD राइफbसका युवकह�ले जमDन सै+नक�वe 

भयानक यु लडकेो =सC ग उप�यासमा छ। 9यसर
 नै सन ्१९४५ को मई म8हनामा 

अमे>रकz राH|प+त ¦मेन र [Uटेनका =धानम�Pी च1चDल, hफbड मासDल अलेकजा�¡ाले 

रे�डयोWवारा युरोपको यु समाwत भएको घोषणा गरेको, यु समािwतप(चात ्सन ्१९४५ 

मा १० गोखाD राइफbसका सै+नकह� ते� 8दनको पानी प+तयामा बTनु परेको, सन ्१९४६ 

मा अCAेज सरकारले ल�डनमा भ;य �पमा Kभa|
 परेडको आयोजना गरेको, भारत 

Tवत�Pताप(चात ् क+तपय गोखाD Kसपाह
ह� [U8टससँगै मलाया गएको, भारतमा ७ 

जीआर र १० जीआरका सै+नकह� Kमलाएर ११ जीआर +नमाDण भएको जTता 

इ+तहासKस घटनाह�ले उप�यासको ऐ+तहाKसक पHृठभूKममा तdयपरकता थपेका छन।् 

 

४.१.५ ल.न ज!मेकाह$ उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

गो�व�द शमाDकृत ल.न ज!मेकाह$ उप�यास परमान�द पुTतक =काशन, 

दािजDKलङबाट सन ् १९८० मा =काKशत भएको हो। यस उप�यासको लेखन काल सन ्

१९७६ को अगTत-Kसत#बर भनेर उप�यासकै पुTतक प>रचय शीषDकअ�तगDत 8दइएको 

छ। यो उप�यास [U8टसअधीनTथ ४/१० गोखाD राइफbसका सै+नकह�ले दो'ो �व(वयुका 

समय बमाDमा जापानी सेना�वe लडकेो युमा आधा>रत छ। ४/१० गोखाD राइफbसका 

भूतपूवD सै+नक दावा तामाङको युानुभव र उनको डायर
 क=हले कहाँ पुगw अ+न 

युबारेका केह
 उप�यास, लेख, पुTतक, सै+नक प[Pका, अ�तवाDताDको आधारमा =Tतुत 

उप�यास जि�मएको हो भ�ने उप�यासकारको आ9मTवीकृ+त छ।५९ उप�यासकार 

इ�Eबहादरु राईको आज र-मता छ उप�यास अब रKमता सुe हु�छ भनेर समाwत भए झ� 

                                                           

५८ मC गलKसँह सुcबा, सन ्२००९, �व�व�वgयात गोखाQ, दािजDKलङ, मधुमालती सुcबा, प ृ१०९ 
५९गो�व�द शमाD, सन ्१९८०,‘लuन ज�मेकाह�को प>रचय’, ल.न ज!मेकाह$, दािजDKलङ, परमान�द पुTतक =काशन, प ृ(ग)  
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यो उप�यास प+न अ+न सुe हु�छ एउटा यु कथा भनेर समाwत भएको छ। यस 

उप�यासमा दो'ो �व(वयुका समयमा गोखाD Kसपाह
ह�ले भोगेका भयावह र यातनामय 

िTथ+त, दो'ो �व(वयुले मpचाएको �वनाश र आतC क, दो'ो �व(वयुमा गोखाD 

राइफbसका सै+नकह�ले देखाएको साहस र वीरता, यु अपराध, आ1थDक र शै¥Oक 

प>रवेशमा1थ दो'ो �व(वयुले पारेको =भावजTता �वषयह�को 1चPण मुqयतः भएको 

छ। +यनै आधारमा उप�यासको अ�ययन ग>रएको छ।   

 

४.१.५.१ कठोर र जोNखमपूणQ सै!य जीवन  

 ल.न ज!मेकाह$ उप�यासमा युभूKममा सै+नकह�ले भोगेका भयावह र यातनामय 

िTथ+तह�को 1चPणWवारा कठोर र जो खमपूणD सै�य जीवनमा1थ =काश पा>रएको छ। 

सुरOाका +नि#त =9येक 8दन |े�च खनेर 9यसKभP लुaनु पनj, 9यह
{ सु9नु पनj, 9यह
{ 

खानु पनj, गोलाबार
, बम�वTफोट र शPकुो आकिTमक हमलाका कारणले रा�र
 सु9न, 

खान र �व�ाम गनD नपाइने, गोलाबार
 र बम�वTफोटको भयावह आतC क[बच 

सै+नकह�ले गरेको म9ृयुबोध, अC गभC ग र 9यसका कारणले सै+नकह�मा उ9प�न भय, 

गोल
 लागेर मरेका साथीको वीभ9स म9ृयुको साOी बनेको Oण र मतृ साथीह�लाई 

बमाDका जC गलह�मा खाbडो खनेर गाडकेा घटनाह�को 1चPणले क8ठन र पीडामय सै�य 

जीवनलाई अKभ;यaत गछD। िजतु, जे बी र गोपाजTता Kसपाह
ह�को वीभ9स म9ृयु 

अ+नि(चत र जो खमपूणD सै�य जीवनका mHटा�त बनेका छन।् युमा जान अ+घ 

उप�यासको मूल पाP दगुाDले आfना दाजु र =ेKमकासमO सै�य जीवनको यथाथD यसर
 

;यaत गरेका छन ्– 



१ ६८  

 

अझै अक^ कुरा प+न छ दा�यू, छुt ट
 सhकएप+छ मैले सोझै लडाइँमा जान 

पछD , अ+न लडाइँमा �यानको +नि(चतता हँुदैन, म भ�न सिaदन लडाइँमा 

परेप+छ म बाँचरे फकD �छु hक फकD न सिaदन...६० 

hकनभने युमा पKससकेप+छ =ाणको कुनै +नि(चतता हु�न, कतैबाट प+न 

एउटा गोल
 आउन सaछ अ+न =ाण Kलएर जान सaछ, कुनै प+न 8दशाबाट 

बमको एउटा गोला आउन सaछ औ शर
रलाई टुiा टुiा पारेर जान सaछ।६१  

 

 दगुाDका यी संवादह�मा सै�य जीवनको अ+नि(चतता र जो खम ;यि�जत भएको 

छ। Kसपाह
को कतD;य यु लuनु हो। यु भनेको म9ृयुसँगको खेल हो र म9ृयुको खेलमा 

जीवनको आशा  झनो भएर जा�छ। =Tतुत उप�यासले सै�य जीवनको यह
 स9यलाई 

उW घा8टत गरेको छ।   

 

४.१.५.२ यु� �वनाशको भयावहता  

 ल.न ज!मेकाह$ उप�यासमा युबाट हुने भयावह �वनाशको 1चPण ग>रएको छ। 

गोल
बार
 र बमबार
का कारणले �वTत भएका भौ+तक संरचना एवम ्मानव संहारको 

1चPणWवारा उप�यासमा युका कारणले हुने �वनाश+तर सC केत ग>रएको छ। सहर 

मानव स�यताको एउटा =तीक हो। कुनै प+न स�यताको +नमाDणका पछा�ड मानव 

समाजको द
घDकालको प>र�म रहेको हु�छ तर युले द
घDकालको प>र�मWवारा +नKमDत 

स�यतालाई Oणभरमा नै ख�डहरमा प>रणत ग>र8द�छ। ल.न ज!मेकाह$ उप�यासले 

युको यTतै �वनाशको 1चP कोरेको छ। दो'ो �व(वयुका समय गोलाबार
 र बमबार
का 

                                                           

६० गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ१४५ 
६१ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ१५६ 
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कारण को8हमा, इ#फाल, बमाDका मनेवा, िTवबु, #योथा, ि#यथा, कुमे, aयाaसे, =ोम, 

पडोC ग आ8द सहरह� भTम भएको र ख�डहरमा प>रणत भएको =सC गले यु 

�वनाशको यथाथD 1चP कोरेको छ। दो'ो �व(वयुका समय को8हमा युOेPमा प>रणत 

भएको 1थयो। सन ्१९४४ सालको ४ अ=ेलदे ख २२ जुनस#म को8हमामा भयानक यु 

भएको 1थयो।६२ यस युले को8हमा सहरमा जुन �वनाश ग� यो 9यसको 1चPण 

उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ – 

 

“को8हमा?” – धेरै 8दनदे ख सु+नरहेको को8हमा, दगुाDका उ9सुकताह� बा8हर 

+नयाbन पुnछन।् को8हमा सहरको अिTत9व...एउटा सानो सहर, होइन सहरको 

भnनावशषे भ�न मन पछD उसलाई, एउटा रोइरहेको अिTत9व – भि9कएका 

घरह�, मतृ=ायः अिTत9वह� – थाहै नपाई दगुाD युको iुरता र �वभी�षका 

+नयाल
 पठाउँछ – घरह�का छानाह�मा र Kभ9ताह�मा युको iुरताको 

+नसानी, KमKसनगन र �ेनगनका गोल
ह�ले बनाएका wवालह�, गोलाबार
ले 

�वंस पारेका पखाDलह�...को8हमा युको �वभी�षकाको TपHट Kसकार भएको 

पाउँछ दगुाD।६३  

 

 दो'ो �व(वयुका समय हवाई आiमणले गदाD बमाDका सहरह� ख�डहरमा प>रणत 

भएको र गाउँह� जलेर �वTत भएको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। उप�यासमा 

बमबार
प+छ आगोले जKलरहेका ठुला ठुला र भ;य भवनह�, सC गममDरको बुका 

=+तमाह�, wयागोडा र पुलह�, भि9कएका रोडह�, �वTत भएका रेल लाइन र रेलवे 

Tटेसनह�, सहर[बच Kमसाइलह�ले बनाएका ठुला ठुला खाडलह�को वणDनले यु 

                                                           

६२ परशुराम भ�डार
, =ह5a� अफ् गोखाQज इन आएनए, पूवDवत,् प ृ२१६ 
६३ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ१११ 
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�वनाशको [ब#ब =Tतुत गरेको छ। हवाई आiमणले ख�डहरमा प>रणत भएको बमाDका 

मनेवा र ि#यथा सहरको 1चPणमा यु �वनाशको भयावह �प दे ख�छ। �वमान 

आiमणले गदाD भएको ि#यथा सहरको �वनाशको 1चPण उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ 

–  

दगुाD #यीथालाई +नयाbन थाbछ – #यीथाको यो सानो सहर, युको 

�वभी�षकाको �युँदो उदाहरण – कुनै घर रा�ो अवTथामा छैन, सबै �वमान 

आiमणका Kसकार भएका छन।् मासु नभएको कC काल जTतो लाnछ यो सहर 

दगुाDलाई। भखDरै सहरमा आगो लागेको रहेछ aयार वातावरण अझै धवुाई रहेको 

हु�छ, मानो तुवाँलो लागेको छ चारै+तर – कता कता �परो, पोbने धुवाँको 

माझमा हु�छ #यीथा।६४  

 

 दो'ो �व(वयुले अ1धक प>रमाणमा नरसंहार ग� यो। यस नरसंहारको =थम र 

=9यO भोगी बने Kसपाह
ह�। उप�यासमा गोल
बार
 र बमबार
ले Kसपाह
ह�को 

अC गभC ग र म9ृयु भएको घटनाको �ववरणले दो'ो �व(वयुकाल
न मानव संहार+तर 

सC केत गरेको छ। युWवारा हुने मानव संहारको 1चPण उप�यासमा यस=कार छ – 

 

स#हाKलँदै घटना Tथल+तर बढछ दगुाD। छेउछाउका सै+नकह� प+न �वTफोटको 

कारण थाह भएप+छ 9यह
 भेला हुन थाbछन।् केह
 समयअ+घ हाँTदै बालुवामा 

सकरक�द खोिजरहेका ६ न#बर wलाटुनका ती Kसपाह
ह� 1च�न प+न नसhकने 

भएर बालुवामा मु+छएछन,् सबैको आ�Eा-भँुडी बालुवामा मु+छएछ, शर
रबाट 

रगत र पानी सि#मKलत �पमा +नTकँदै हु�छ। एउटाको हात-खtु टा औ धड र 

Kशर अलिnगएर यताउता उ+छt 8टएछन,् उसको अिTत9वको प>रचायक टाउको 

                                                           

६४ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ२०६ 
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माP केह
 पर बालुवामा1थ ल�डरहेको हु�छ फा>रएका आँखामा अ�व(वास र 

आ(चयD बोकेर। रगतका थोwलाह� बालुवाभ>र हु�छन।् एकपbट दगुाDको सै+नक 

मुटु प+न का#छ यो m(य देqता – शर
रका �वKभ�न अC ग एक एक गदs बटुbन 

पनj म9ृयु यो।६५  

 

 उप�यासमा िजतु, गोपा, जे बी र अ�य सै+नकह�को अ=ाकृ+तक र वीभ9स 

म9ृयुको स�दभDले प+न युज+नत मानव संहारलाई जनाएको छ। गोलाबार
 र बमबार
का 

कारणले ख�डहरमा प>रणत भइसकेको जनह
न सहर र आगोले जKलरहेका गाउँह� अ+न 

�वTफोटमा परेर मरेका Kसपाह
 र गाउँलेह�को 1चPणमा यु �वनाशको भयावहता 

पाइ�छ र यु मानव-अिTत9व र मानव-स�यताका ला1ग ठुलो खतरा हो भ�ने कdय 

उप�यासमा �व+नत भएको छ। बम�वTफोटले जC गलको eख लडकेो, आगोले भTम 

भएको, बहुमूbय सै�य मोटर, |क, tयाC कजTता यु वाहन र फाइटरह� �वTत भएका 

औप�याKसक घटनाह�बाट प+न यु �वनाशको भयावहता बोध हँुदछ। 

 

४.१.५.३ यु� अपराध 

Uुसेbस स#मेलन (सन ्१८७४), हेग स#मेलन (सन ्१९०७), वाKसCटन स#मेलन 

(सन ् १९२३), जेनेभा =ोटोकोल तथा +नःशTPीकरण आयोग (सन ् १९३२) ले असै+नक 

नाग>रक बसोबास गनj OेPमा हवाई हमलामा1थ =+तब�ध लगाएको छ। असै+नक 

नाग>रकलाई भयभीत गराउने, उसलाई O+त पु� याउने, उसको वैयिaतक स#पि9त नHट 

गनj उW दे(यले असै+नक नाग>रक OेPमा हवाई आiमण गनD साथ ै सावDज+नक पूजा 

Tथल, कला, धमD, �व�ान तथा परोपकारका Tथल, ऐ+तहाKसक Tमारक, शरणाथRह�को 

8हतका +नि#त बनाइएका सC घ-संTथा आ8दमा1थ �वमानबाट बमबार
 गनD विजDत 

                                                           

६५ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ१८१-१८२ 
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मा+नएको छ६६ तर युको इ+तहासमा हवाई युका +नयमह�को उbलC घन भएका 

अनेक� उदाहरण पाइ�छन।् दो'ो �व(वयुका समय जनघन9व भएको नाग>रक OेPमा 

हवाई आiमणह� भए भने नाग>रक स#पि9त, मि�दर, Tमारकह�मा1थ बम वषाD गरेर 

+तनलाई �वTत पानj कामह� भए। ल.न ज!मेकाह$ उप�यासमा दो'ो �व(वयुकाल
न 

यTतै �वKभ�न यु अपराधको 1चPण पाइ�छ। हवाई आiमणका कारणले बमाDका सहर 

र गाउँह� जलेर �वTत भएको, भवनह�, सC गममDरको बुका =+तमाह� र wयागोडाह� 

नHट भएको र बमबार
को चपेटमा परेर असै+नक नाग>रकह�को म9ृयु भएको जTता 

=सC गह�ले दो'ो �व(वयुकाल
न यु अपराध+तर इC 1गत गरेका छन।्  

 

४.१.५.४ पा�रवा�रक lासद� र Bेमको दःुखद अ!Sय 

उप�यासमा दगुाD, गोपा, िजतु, जेबीजTता पाPह�ले भोगेको पा>रवा>रक दःुखद 

घटनाह�को 1चPणमा दो'ो �व(वयुमा होKमएका लाख� नेपाल
 यवुा र +तनका 

प>रवारह�ले भोगेको यथाथD उWघा8टत भएको छ। दो'ो �व(वयुमा कसैले लोnने गुमाए, 

कसैले बाबु गुमाए, कसैले छोरा गुमाए भने कसैले माइती गुमाए। [बहे गरेको तीन 

म8हनामा छोडरे गएको तeणी TवाTनी र भखDर जि�मएको छोराको अनुहार प+न हेनD 

नपाई जापानीह�को गोल
को Kसकार भएको गोपाको =ासC 1गक कथाले दो'ो �व(वयुले 

उजाड बनाएको लाख� नेपाल
 युवाह�को पा>रवा>रक Pासद
को कथा भ+नरहेको छ। दस�-

+तहारमा दगुाDको अनुपिTथ+तले उसका प>रवारमा उ9प�न भएको  ख�नता र भाइ 

8टकाका 8दन दगुाDकz ब8हनी देवी दाजुलाई स#झरे रोएको औप�याKसक घटनाह�मा 

एउटा सै�य प>रवारको �पर-;यथा �व+नत भएको छ। ब8हनी र आमाको +नधनले 

शोकाकुल बनेको िTथ+तमा प+न प>रवारलाई साथ 8दन असOम बनेको दगुाDले 

पा>रवा>रक Pासद
को अस�य पीडा भोगेको छ। छोरा-छोर
 र TवाTनीलाई भेtन नपाई 

                                                           

६६ वी एल फ�डया, सन ्२०१९, अ!तराQिxaय कानुन, आगरा, सा8ह9य भवन पिcलकेस�स, प ृ२०६-२०७ 
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बमाDको जC गलमा जापानी सै+नकWवारा मा>रएको जेबीको कथाले प+न सै�य प>रवारको 

Pासद
को यथाथD कथा बोकेको छ। दगुाD र सुKशलाको सु�दर =ेममय संसार युका 

कारणले नै अTत;यTत ब�न पुगेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। दो'ो 

�व(वयुमा धेरै अव1धस#म संलnन हुन परेकाले दगुाD र सुKशला[बच कुनै स#पकD  हुन 

सaदैन। यु रोhकएप+छ सुKशलालाई [बहे गरेर आन�दसँग दा#प9य जीवन [बताउने 

चाहनासँगै दगुाD सेनाबाट नाम कटाएर घर फकD �छ तर उसले =+तकूल िTथ+त भोnनु 

पछD। एका+तर आमालाई मतृ �पमा पाउँछ भन ेअकाD+तर सुKशलालाई भाउजुका �पमा 

Tवीकार गनD पछD। यसर
 युका कारण एउटा सै+नकको =ेममय र पा>रवा>रक जीवन 

Pासद िTथ+तमा पुगेको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। 

 

४.१.५.५ ऐHतहा-सक स!दभQ 

दो'ो �व(वयुका समय लाख� नेपाल
 युवाह� आfनो घर-प>रवार छोडरे फौजमा 

भनाD भई सा�ा�यवाद
 अCAेजह�का +नि#त संसारका अ�ात =देशह�मा यु लuन 

पुगे। उप�यासमा िजत ु (िजतबहादरु सुcबा), धनकुमार, गोपा, दगुाD (दगुाDबहादरु राई), 

च�E (च�Eबहादरु राई) जTता औप�याKसक पाPह�ले यह
 तdयको उW घाटन गरेका 

छन।् यसर
 आfनो घर-प>रवार छोडी सेनामा भनाD भएर युमा होKमनका कारणह�म�ये 

दबुDल आ1थDक िTथ+त =मुख रहेको तdय+तर उप�यासले यसर
 =काश पारेको छ – 

 

दगुाDलाई थाह छ यह
 पेटकै कारणले =वेKशका पास ग>रसकेर आfना उpच 

अKभलाषाह�को ह9या गरेर दा�यूले Tवयम ्लाई एउटा ब�धनKभP हुbन परेको 

हो, बाबाको म9ृयुप+छ।...दा�यूको बKलदानले तर समTया [बलाउन सकेन, अ+न 

आज यह
 कठोरताKसत ठोिaकएर दगुाDले प+न चोइ8टन प>ररहेछ....दा�यूको 

बोझ बाँ�न उसले केह
 त गनD सकेन अCAेजह�को यो राजमा।...एउटै माP 
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उपाय देqयो उसले प>रवारको बोझ Kमलेर सहने...लास माP ज�माउने युलाई 

उसले जीवनको सहारा बनाउन चा�यो।६७  

 

 दो'ो �व(वयुमा नेपाल
ह�ले लडकेा �वKभ�न युOेPम�ये भारतको पूव^9तर 

सीमा�त OेP र बमाD प+न मह99वपूणD छन।् =शा�त महासागरका अनेक� साना-ठुला टापु 

र अजेय दगुD मा+नएको KसC गापुरमा1थ प+न आfनो =भु9व Tथा�पत गरेर अबाधग+तले 

भारततफD  ब8ढरहेको शिaतशाल
 जापानी सेनासँग गोखाD राइफbसका सै+नकह�ले यह
 

युOेPमा भयानक यु लडकेा 1थए।६८ उप�यासमा बमाDका #योथा, कुमे, aयाaसे, 

पडोC ग आ8द सहर, अला�#योको पहाडी OेP, 1चद�वन, इरावद
 नद
 र पेगुयोमाको 

जC गलमा जापानी र गोखाD फौज[बच भएको युको वणDनले +तनै दो'ो �व(वयुकाल
न 

बमाD लडाइँको इ+तहासलाई औप�याKसक �पमा =Tतुत गरेको बु झ�छ। बमाDका 

जC गलह�मा नेपाल
 यवुाह� कुकुर-[बरालोसरह मरेका, लासह� अलपP परेका र 

जC गलमा नै खाbडो खनेर गाडकेो जTता औप�याKसक घटनाह�ले ऐ+तहाKसक मह99व 

राqछन।् उप�यासमा गोखाD Kसपाह
ह�को प+तया ग>रएको ऐ+तहाKसक स�दभD प+न 

आएको छ। देश-�वदेश घुमेर आएका, खाने नखाने कुरा खाएका र गनj नगनj कुरा गरेका 

हुनाले [U8टस सेनामा भनाD भएर जाने सै+नकह�ले घर फकD दा प+तया गनुD पनj चलन 

1थयो। त9काल
न नेपालका =धानम�Pी जCबहादरु राणाले सुe गरेको यो चलन 8ह�द ुवा 

अ�य सबैले पालन गनुD पdय^।६९ ऐ+तहाKसक मह99व राqने गोखाD Kसपाह
ह�को 

प+तयाकरणको स�दभD उप�यासमा यसर
 आएको छ – 

                                                           

६७ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ२ 
६८ सागरम ण आचायD द
¥Oत, नेपाल� वीरता, पवूDवत,् प ृ८९-९० 
६९ झलक सुवेद
, C]=टस साWा^यका नेपाल� मोहरा, पूवDवत,् प ृ१४६ 
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“दगुाD, भोKल हा�ो पानी-प9ते गनj अरे” – [बहानै दगुाD यTतै खबर सु�छ 

च�Eबाट। 

“पानी-प9त?े”  

“अँ! युमा हामीले नाना =कारका खान नहुने वTतुह� प+न त खाएका छ�, 

9यसले हा�ो जात गएको छ अरे अ+न हा�ो जात पुरो8हत बाजेले म�Pह� पढ
 

बोलाइ8दने अरे।”... 

आव(यक आदेशह� पाउँछन ् सबैले, भोKलको पानी प9तेको �वषयमा। अ+न, 

लग9तै अक^ 8दन पानी-प9ते हु�छ। सबैले, पुरै बटाKलयनका Kसपाह
ह�ले 

बाजेको चरणमा छु�छन ् द¥Oणा राखेर, बाजेले जात फकj को सा8टDhफकेट 

8द�छन,् कु#लो ग�� ब�छ बाजेको। युमा =ाणको बाजी लगाएर फकj का सबै 

Kसपाह
ह�को जात फकD �छ।७०  

 

 यसबाहेक उप�यासमा सन ्१९४५ र 9यसप+छका केह
 =मुख ऐ+तहाKसक घटनाह�को 

�ववरण छ। जमDन र जापानीह�ले KमP फौजसमO आ9मसमपDण गरेको, 8हटलरले 

आ9मह9या गरेको, �वमान दघुDटनामा नेताजीको म9ृयु भएको, युप(चात जापानको 

+नशTPीकरण ग>रएको, गोखाD राइफbसको �वघटन र �वभाजन, सन ् १९४६ को 8ह�द ु

मुिTलम Wव�Wव, भारत-पाhकTतान �वभाजनजTता ऐ+तहाKसक =सC गह� प+न 

उप�यासमा आएका छन।् 

 

४.१.५.६ दो�ो �व�वयु�को आiथQक र शैzuक Bभावको iचlण  

 =ा लbलन जी Kसँहले युको आ1थDक =भावको चचाD गदs लेखेका छन ् - यु 

स�चालनमा धनको आव(यकता पुरा गनD देशमा अ9य1धक उ9पादन, अ1धक कर, मूbय 
                                                           

७० गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ३३९-४० 
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+नय�Pण तथा अ�न सCAह आ8द उपायह� अwनाइ�छ जसका कारण दै+नक उपभोगका 

वTतुह�को अभाव हँुदछ र जनता दै+नक जीवनका आव(यकताको पू+तDमा कटौती गनD 

बा�य हँुदछ। ...युका समय मूbय व�ृले आकाश छुने हुनाले ग>रब जनताका +नि#त 

खाने-�पउने आव(यक वTतुह� अ=ाwय हँुदछन।्७१ ल.न ज!मेकाह$ उप�यासमा दो'ो 

�व(वयुका कारणले उ9प�न भएको मूbय व�ृ र खाWय सामAीको अ=ािwतले गदाD 

देशका जनता मकाDमा परेको 1चPण ग>रएको छ। उप�यासमा दगुाDको दाजु मेघ र 

दोकाने[बच भएको संवादमा युका कारणले पनD गएको आ1थDक मकाD ;यaत भएको छ 

– 

“कसर
 हौ चामल?” 

“भाइले लैजाने चामल त दईु सेर गरेर पछD।” 

“hक? अिTत त तीन सेर गरेर लगेको” – आ(चयD लाnछ मेघलाई।  

“लडा¤भ>र यTतै हो भाइ, 8दनै�पpछे भाउ बढेको बढेकै छ” – महC गाईको 

Tवीकृ+त दोकानदारेले प+न 8द�छ। 

“आठाना सेर त महC गो भयो, छ आनाको 8हसाबले देऊ पाँच सेर” – मेघ झोला 

+नकाbछ। 

“छ आना त पनुD मुिTकल छ भाइ” – चामल तौलन थाbछ दोकानदार काठको 

तराजुमा..... 

“1चनी पाइ�छ?” मेघ चामल थापेर झोलाको मुखमा गाँठो बनाउँदै बोbछ।.... 

“हामी त नुनको 1चया खाँदैछ�, क�|ोलले गदाD 1चनी पाउनै सhकँदैन – यि9तकै 

हो लडाइँ नसकु�जेल।”... 

                                                           

७१ लbलन जी Kसँह, यु� का अ�ययन, सै!य मनो�वqान एवम ्यु� वा शाि!त कt सम5याएँ, पूवDवत,् प ृ२६० 
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 “पाँच e�पयाँको सौदा दईु झोला प+न भएन, लडाइँले के सा�ो महC गो भयो 

सबै कुरा...।”७२ 

 

 मेघले आfनो सै+नक भाइ दगुाDलाई भनेको +न#न संवादले प+न युको आ1थDक 

=भाव+तर सC केत गरेको छ – 

 

यहाँ त हेर न लडाइँले गदाD सबै चीजह� महC गा भएका छन;् खाने कुराको 

दाम आकाश पुगेको छ, 1चनी त पाइँदैन नै....।७३ 

 

 उप�यासमा दो'ो �व(वयुको अि�तम वषD+तर �यो[बनगक सहरको एउटा Tकुलमा 

अCAेजले आfनो फौज राखेको, सै+नकह�को मनोर�जनका +नि#त Tकुलको हलमा 

कायDiमको आयोजना ग>रएको, Tकुलको मैदानमा Kसपाह
ह�ले फुटबल खेलेको जTता 

घटनाह�को 1चPण छ। अ�ययन र अ�यापन ग>रने TकुलजTतो शै¥Oक संTथानमा 

सशTP सै+नकह�को उपिTथ+तको घटनाiमWवारा दो'ो �व(वयुले KशOामा1थ पारेको 

=भाव+तर सC केत ग>रएको बु झ�छ। 

 

४.२ भारत-iचन यु�मा आधा�रत नेपाल� यु�-उप!यासह$को �वषयपरक अ�ययन 

 अCAेजको उप+नवेशबाट Tवत�P भएप+छ भारतले +छमेकz राH| 1चनसँग सन ्१९६२ 

मा यु लuन प� यो। भारतीय सेनाको अC ग हुनाले गोखाD राइफbसले प+न यो यु 

लuयो जसको =9यO-अ=9यO =भाव नेपाल
 समाजमा प+न प� यो। भारत-1चन युलाई 

पHृठभूKम बनाएर नेपाल
मा केह
 उप�यासह� ले खएका छन।् यहाँ भारत-1चन युमा 

                                                           

७२ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ४९ 
७३ गो�व�द शमाD, ल.न ज!मेकाह$, पूवDवत,् प ृ१३४ 
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आधा>रत तीनवटा उप�यासह�को अ�ययन ग>रएको छ। अ�ययनका +नि#त चयन 

ग>रएका उप�यासह� यस=कार छन ्- न�द हाङ खमको लास, के बी नेपाल
को समपQण 

र =काश को�वदको )याGटेन साहेब।  

 

४.२.१ लास उप!यासको �वषयपरक अ�ययन  

 उप�यासकार न�द हाङ खमकृत लास उप�यासको प8हलो संTकरण सन ्१९६४ मा 

=काKशत भएको हो। सन ्२०१० मा यस उप�यासको दो'ो संशो1धत संTकरण =काKशत 

भयो। यस शोधकायDमा यह
 दो'ो संTकरणलाई अ�ययनको आधार बनाइएको छ। न�द 

हाङ खम असै+नक उप�यासकार हुन।् उनले उप�यासको दो'ो संTकरणको भूKमकामा 

आfना सै+नक दाजुह�बाट युबारे सुनेका कुराले =Tतुत उप�यास लेqनमा सहयोग 

पुगेको बताएका छन।् यसबाट उप�यासकारमा युभूKमको कुनै अनुभव नरहेको र 

युबारे अeबाट सुनेका आधारमा =Tतुत उप�यास लेखेको TपHट हु�छ। उप�यासकारले 

पुTतकको भूKमकामा एक ठाउँ लेखेका छन ्- ....गोखाQ फौजको जुन ऐHत{य छ वीरता 

अHन इमा!दा�रताको, Sयो सा=हSय-स�रतामा पHन स|चा�रत भई सं5का�रत हुन Hनता!त 

आव�यक छ; यसको अHत�र)त देशBेम र देशभि)तको जुन अनुराग छ गोखाQमा, 

Sयसको उजागर ग�रनु पनY हाWो यथाiथQक अप�रहायQता पHन Sयहाँ छ र Sयह� एक 

ह�रयो आकांuा मेरो भभQराउँदो उमेरमा Sयसर� पलाएछन ् )यार! भ!ठा!छु।७४ यसर
 

नेपाल
ह�मा +न8हत देशभिaत र वीरतालाई औप�याKसक �प 8दने �येयले ले खएको 

लास उप�यासमा देशभिaत, वीरता र पराiमजTता �वषय के�E
य �पमा रहेका छन।् 

भारतीय नेपाल
 सै+नकह�ले आfनो देश भारत=+त =कट गरेका भिaत, =ेम, �ा र 

+नHठा एवम ् देशका +नि#त उनीह�ले 8दएका बKलदानको 1चPण उप�यासमा ग>रएको 

                                                           

७४ न�द हाङ खम, २०१०, ‘लास’ दो'ो संTकरणको अवतरण, लास, दो'ो संTकरण, दािजDKलङ, �ीम+त राधा 

राई ‘डोbमी’, प ृ(घ) 
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छ। यसबाहेक युका कारणले हुने शार
>रक अC गभC ग, म9ृयु, नैरा(य, अपराध, =कृ+त 

�वनाशजTता �वषयह� प+न उप�यासमा रहेका छन।् +यनै आधारमा =Tततु उप�यासको 

अ�ययन ग>रएको छ।  

 

४.२.१.१ देशभि)त  

 लास उप�यासमा देशभिaत अथवा देश=ेम मूल �वषय बनेको छ। उप�यासको पाP 

बीeमाफD त ् नेपाल
ह�को भारत देश=+तको भिaत, =ेम, �ा र +नHठालाई उप�यासमा 

1चPण ग>रएको छ। आfनो =ाण बचाउन शPलुाई आfनो सै+नक aया#पबारे जानकार
 

8दएर देश=+त �व(वासघात गनj अ+न यु मोचाDबाट भाnने सbलाह 8दने आfनै दाजुलाई 

गोल
 ठोकेर बीeले रगतको स#ब�ध र =ाणभ�दा ठुलो देश हो भ�ने देशभिaतको 

अतुलनीय उदाहरण =Tतुत गेरको छ। 9यसर
 नै 1चनी सै+नकह�को आiमणबाट 

भयभीत भएर यु मोचाD छाडरे भाnने आfनै Kसपाह
 साथीह�लाई गोल
 ठोकz मारेको 

घटनाले प+न बीeलाई इमानदार र कतD;य+नHठ सै+नकका �पमा 1चनाएको छ। बीeले 

देश रOालाई केवल कतD;य माP होइन आ9मगौरव र TवाKभमानका �पमा Kलएको कुरा 

उसैको भनाइबाट TपHट हु�छ – 

 

...मलाई यता हेड aवाटDर पठाउने भ�दै 1थयो। तर म आइनँ कारण म देश 

रOाको +नि#त आएको हँू भ�ने गवD मलाई 1थयो; म स9यको आधारमा जे प+न 

गनD सaछु।७५  

 

                                                           

७५ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ७० 
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 देशको रOा गनुD गवDको �वषय ठा�ने Kसपाह
 बीe साँचो देशभaतको �पमा देखा 

परेको छ। 1चनीह�ले युब�द
 बनाएर सै+नक aया#पमा थनुेका बेला बीeले आfना 

साथीह�लाई भनेको +न#न संवादमा प+न उसको देशभिaत अKभ;यaत भएको छ –  

 

हेर! 1च+नयाँह�ले चाहे इसाराले होस ्वा भाषाले, यह
 8ह�द
 बोbने प+न धेरै 

रहेछन,् जे सुकै डर, लोभ देखाए प+न केह
 नबताउनु/खाल
 ‘हम नह
 जानता 

हँू’ ल�ठा खलास!्! +यनीह� अनेकका =(न गछDन।्७६  

 

 डर अथवा कुनै लोभमा फँसेर साथीह�ले आfनो सै+नक aया#पबारे शPलुाई 

जानकार
 न8दऊन ् भ�ने बीeको आशय रहेको TपHट बु झ�छ। 1चनी Kसपाह
ह�को 

ब�द
बाट भाnने योजना बनाएको बीeले भाnन अ+घ मेघKसँहलाई राइफल 8दँदै भनेको 

यस कथनले प+न उसलाई एउटा देशभaत Kसपाह
का �पमा 1चनाउँछ – 

 

कारणवश केह
 दघुDटना भइगयो भने एकजनाले सबैलाई सुट गरेर आफू 

लाTटमा मनुD है! एकमा दईु हु�छ।७७  

 

 तर यTता इमानदार र कतD;य+नHठ देशभaत=+त 1चनीह�को जासुस रहेको शC का 

गरेर देशEोह
को आरोप लाnनु दभुाDnयपूणD हो भ�ने �वचार उप�यासमा =+त�व+नत 

भएको छ। अTपतालमा उपचाराधीन घाइते Kसपाह
ह�ले आfनो देशको रOाका +नि#त 

यु गनj इpछा =कट गरेर आfनो देश=+तको =ेमभाव यसर
 ;यaत गरेका छन ्– 

                                                           

७६ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ१३-१४ 
७७ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ१९  
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...लौ! हामीलाई +छटो तयार पा>रदेऊ! हामी अझै लuन सaछ�, केवल हामीलाई 

ह+तयार चा8ह�छ; बोडDरमा लगेर छो�डदेऊ!! हामी अझै लuन सaछ�। देशको 

+नि#त तर 8ढलो भइसaयो...७८ 

 

 घाइते Kसपाह
ह�को यTतो अद#य साहस र जोसले उप�यासमा देश=+तको �ा र 

भिaतभाव =कट भएको छ। भारतीय सै+नकह�ले आfनो देश=+त जुन =ेम, �ा र 

+नHठा देखाएका छन ्9यह
 नै उप�यासमा =+त�व+नत भएको देशभिaत हो। 

 

४.२.१.२ नेपाल� साहस र वीरताको गौरवगाथा  

 लास उप�यासमा नेपाल
 सै+नकह�ले युभूKममा देखाएका साहस र वीरताको 

=शंसा9मक र =चारा9मक =Tतु+त पाइ�छ। उप�यासमा नायकको भूKमकामा रहेको 

बीeका क+तपय साहKसक hiयाकलापले उसको वीरता र +नडरताको प>रचय 8द�छ। 

1चनी Kसपाह
ह�ले भारतीय युब�द
ह�लाई दस/एघार घ�टा 8हँडाएर �व�ाम गनD 

न8दएप+छ बीeले यसको =+तवाद गरेको, 1चनी सै+नकह�ले भारतीय युब�द
ह�लाई 

लातीले 8हकाDउँदा बीe साहसपूवDक ती Kसपाह
ह�मा1थ झि#टएको, 1चनी सै+नकह�को 

ब�द
बाट भाnन बीeले चतुरतासँग 1चनी सै+नकह�लाई मारेको र aया#प नHट 

ग>र8दएको, 1चनी सै+नकसँग यु गदाD गदs शPुको गोल
 लागेर बीeको दा8हने हात 

चुँ�डएको तर देUे हातले ब�दकु उठाएर अ+घ बढेको जTता =सC गह�ले बीeलाई साहसी, 

वीर र +नडर सै+नकका �पमा उ�याएको छ। बीeको साहस र वीरताको वणDन 

उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ – 

...यो सेतो रातमा फाइ>रC ग लगातार लगातार संचालन / 8हउँ र बतास ता�डव 

न9ृयमा ;यTत / पुनः छेवैमा ठुलो �वTफोटन दवुै Tथ1गत; यTतैमा बीeको 
                                                           

७८ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ४५ 
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राइफल हातैबाट छुt 8टएर पर पुnयो / ह9तार ह9तारमा बीeले 8टwन खो�दा 

आfनो अ+घसरो दा8हने हात राइफल नछोडी जडमा प>रवतDन भइरहेको रहेछ, 

पुनः तातो अनुभव भइरहेको हातमा हेदाD फुTस उठेको ‘जhकD न’ eवा र +तखो 

हu डी माP / पुनः देU े हातले चडुकेो दा8हने हातलाई फालेर राइफल 8टपी 

अAसरमा लगनशील / सेतो 8हउँको �वशाल छा9तीमा को>रएका रगतह�का 

Kसमा रेखामा अझ के के कोदs बीe अ+घ कु8दरहेdयो,...७९  

 

 गोल
 लागेर शर
रको अC गै [बpछेद भएको घाइते अवTथामा प+न 9यसको वाTत ै

नगर
 शPसँुग यु गनुD वीरता र पराiमको अW भुत उदाहरण हो। युभूKमको पीडामय 

यथाथDदे ख पर रहेर युलाई साहस र वीरतासँग जोडरे हेनj रोमाि�टक mिHट यस 

उप�यासमा पाइ�छ।  

  

४.२.१.३ यु� अपराध 

 युब�द
ह�सँग द;ुयDवहार गनD नपाइने, उनीह�को खान�पन र उपचारको उ1चत 

;यवTथा ग>रनु पनj जTता यु +नयमह�को =ावधान रहे ताप+न युकालमा यTता 

+नयमह� उपे¥Oत हुने गरेका एवम ् युभूKममा युब�द
ह� द;ुयDवहारको Kसकार हुन े

गरेका यथाथD घटनाको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। उप�यासमा भारतीय गोखाD फौज 

1चनी सै+नकको युब�द
मा परेप+छ 1चनी Kसपाह
ह�ले भारतीय सै+नकह�लाई 

+नदDयतापूवDक कुटेको, युब�द
ह�लाई 8ठकसँगले खाना र पानी न8दएको, भोक, +तखाD र 

जाडोका कारणले भारतीय गोखाD सै+नकह�को म9ृयु भएको जTता औप�याKसक घटनाह� 

युकाल
न अपराधका mHटा�त हुन।् सुकधनको मतृ शर
रलाई 1चनी सै+नकह�ले गरेको 

पशुवत ्;यवहारबाट युको +नदDयी र बबDर च>रP उW घा8टत भएको छ – 
                                                           

७९ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ३२-३३  



१ ८३  

 

मतृ देहलाई खtु टामा समातेर घोwटो पारेर धखDराउँदै पर दगुुरायो – 1च+नयाँ 

Kसपाह
ह�।८० 

  

 यTता संवेदनाह
न, पाश�वक र बबDर घटनाले युको अमानवीयता उWघा8टत भएको 

छ।  

 

४.२.१.४ यु� �वनाशको भयावहता  

लास उप�यासमा युका कारणले हुने मानव संहार र =कृ+त �वनाशको 

स�दभDबाट यु �वनाशको 1चPण ग>रएको छ। युभूKममा गोल
 लागेर एवम ्

बम�वTफोटको चपेटमा परेर सै+नकह�को म9ृयु भएको, अC गभC ग भएको, जC गल
 

पOीह�को लोप र म9ृय ु भएको जTता स�दभDबाट युको �वनाशकार
 च>रP उजागर 

भएको छ। युको �वकराल िTथ+तले ज�माएको सै+नक हताहतको =सC गले यु 

�वनाश+तर सC केत गरेको छ। 1चनी सै+नकको गोल
 लागेर कुW दै गरेको गुeङ भुइँमा 

उ9तानो परेर मनुD, बुलेटले मेघKसँहको ढाड �वाu गै हुनु र कहाKलँदै घोwटो परेर मु+छDत 

हुनु, नयनलालको भँुडी �वाbयाDङै हुनु र 1Aनटे पडकेर पीडापूणD i�दनसँगै भुइँमा 

जो+तनु, बम�वTफोट भएर बीeको दा8हने हात चुँ�डनुजTता नशृंस m(यले युबाट हुन े

मानव संहारको वीभ9सता र भयावहता =Tतुत गरेको छ। उप�यासले सै�य हताहतको 

मा�यमWवारा यु मानव-अिTत9वको ला1ग घातक रहेको र यसले गनj नरसंहार+तर 

इC 1गत गरेको छ। यु भनेको �वनाश हो र �वनाशले मानव जीवनलाई लासमा 

प>रवतDन ग>र8द�छ भ�ने �वचार उप�यासमा �व+नत भएको छ। गोल
बार
 र बम-

�वTफोटका कारणले जC गलका चरा-चरुC  गी हराउँदै गएको घटना =सC गबाट युका 

                                                           

८० न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ१७  
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कारणले पशुपOीको अिTत9व सC कटमा परेको तdयलाई उप�यासमा यसर
 सC केत 

ग>रएको छ – 

 

अ8हले भखDरै बाeद-वषाD र �वTफोटन सब Tथ1गत /......जमीनबाट पह�लो-फु'ो 

धुवँाह� गनाउँदै सुTतर
 ख�याC ग-मुजुङ हँुदै कि#त उँचाइमा नै �वKलन - ग�ध 

अझ अe ;यापकता / आ(चयD!! एक-दईु 8दनदे ख नै यहाँका चराह� गायब,...८१ 

   

 जC गलको शा�त प>रवेशमा खेKलरहेका जC गल
 हाँसह�लाई 1चनी सै+नकह�ले 

हpकाएको र मारेको घटना =सC गले प+न युका कारणले हुने =कृ+त �वनाश+तर सC केत 

गरेको छ। 

 

४.२.१.५ यु� अ-भघात   

 उप�यासमा युमा भएको अCगभCगका कारणले सै+नकह�मा परेको मानKसक 

अKभघातको प+न 1चPण ग>रएको छ। गोल
बार
 र बम�वTफोटका कारणले अC गभC गको 

Kसकार बनेका Kसपाह
� अपाC ग हुनाको पीडाबोध र अपाC ग जीवन िजउनाको 

यथाथDबोधले +नराश, हताश र उदास बनेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। 

युभूKमबाट बाँचरे फhकD ए ताप+न आfनो शार
>रक अC ग गुमाएकाले युमा बाँचकेो 

खसुीभ�दा युमा नमरेको पीडाले Kसपाह
ह� +नराश बनेको 1चPण उप�यासमा ग>रएको 

छ – 

पुनः अक^ +नराKशत आवाज! हामी त अब बाँचरे प+न के फायदा छ र? अब 

हा�ो आधा शर
रै छैन...?८२  

                                                           

८१ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ१ 
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 अपाC ग हुनाको पीडाबोधले Kसपाह
ह�KभP जीवन िजउने इpछा-आकाCOा Oीण 

ब�दै गएर चरम +नराशा ;याwत हुन ुयुको मानKसक अKभघात हो। गणेश राईअनुसार 

युमा अC गभC गको Kसकार भएका सै+नकह� शार
>रक �पमा दबुDल र आfन ै

जीवन=+त +नराश र उदास ब�छन।्८३ उप�यासमा युको कारणले अपाC ग जीवन 

भो1गरहेको सै+नक पाP बीeले आफू म>रसकेको घोषणा गरेर आfनो जीवन=+त +नराशा 

र उदासीनता यसर
 ;यaत गरेको छ – 

 

..हेर! म त! म त म>रसक© , म>रसकेको छु तर +तमीह� िजउँदो हौ।८४ 

 

 एउटा Kसपाह
KभP यसर
 जीवन=+त दे खएको +नTपहृताको मूल कारण यु हो। 

युमा आfनो दा8हने हात गुमाएका बीeले अक^ हात प+न काtनु पनj िTथ+त आइपछD। 

जीवनमा आइपरेको यTतो भयावह िTथ+तले गदाD बीeमा जीवन िजउने इpछा र 

आकाCOा Oीण ब�दै गएको छ। बीeमा दे खएको म9ृयु=+तको आकषDण र जीवन 

बाँpनाको ;यथDताबोधले प+न उसको जीवन=+तको +नराशा र उदासीनतालाई अKभ;यaत 

गछD। अTपतालमा उपचाराधीन घाइते सै+नकह�को क+तपय hiयाकलापले प+न 

उनीह�को जीवन=+तको नैरा(य अKभ;यaत भएको छ। उपचाराधीन अवTथामा प+न 

घाइते सै+नक बीe डाaटरले थाहा नपाउने गर
 बार#बार रम र KसAेट खा�छ। बीeको 

यTतो नकारा9मक hiयाकलापले उसKभP जीवन िजउने इpछा र आकाCOा Oीण ब�दै 

गएको िTथ+त+तर सC केत गछD। वाTतवमा यस =कारको नकारा9मक hiयाकलाप युले 

8दएको अपाC ग र अशaत जीवन भोगाइका कारणले उ9प�न +नराशा र हताशा नै हो 

भनी मा�न सhक�छ।  

                                                                                                                                                                                       

८२ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ३७ 
८३ गणेश राई र अ�य, यु�सा=हSय – -स�ा!त र -सजQनाह$, पूवDवत,् प ृ२३  
८४ न�द हाङ खम, लास, पूवDवत,् प ृ४९ 
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४.२.२ समपQण उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

 उप�यासकार के बी नेपाल
कृत समपQण उप�यासको प8हलो संTकरण सन ्१९६५ मा 

=काKशत भएको हो। सन ्१९९८ मा यस उप�यासको संशो1धत दो'ो संTकरण =काKशत 

भयो। यहाँ यह
 संशो1धत दो'ो संTकरणलाई अ�ययनको आधार बनाइएको छ। यो 

उप�यास भारत-1चन यु (सन ्१९६२) का बेलामा ना8टकाको �पमा रहेको र १६ जुन 

सन ् १९६५ सालमा अल इि�डया रे�डयो, गुवाहाट
बाट =सा>रत भएको कुरा 

उप�यासकारले उप�यासको दईु कुरामा लेखेका छन।् यो उप�यास सन ् २०१४ मा 

असमेल
 र 8ह�द
 भाषामा प+न अनू8दत भइसकेको जानकार
 पाइ�छ। औप�याKसक 

कलाका mिHटले म�यम Tतरको रहे ताप+न यस शोधकायDको �वषयसँग स#बि�धत 

हुनाले यस उप�यासलाई प+न अ�ययनका +नि#त चयन ग>रएको हो। खगे�E=साद 

लुइटेलले =Tतुत उप�यासमा गोखाD सै+नकह�को इमानदार
, साहस, वीरता, जातीय 

गौरवको म8हमागान, देश =ेमका भावना आ8द अKभ;यि�जत भएको उbलेख गरेका 

छन।्८५ अतः =Tतुत उप�यासमा देशभिaत, साहस, वीरताजTता �वषयह� मूल �पमा 

रहेको बु झ�छ। यसबाहेक युका समय हुने सै�य 8हसंा र अपराध, पा>रवा>रक 

�वघटनजTता �वषयले प+न मह99व पाएका छन।् +यनै आधारमा उप�यासको अ�ययन 

ग>रएको छ।  

 

४.२.२.१ देशभि)त  

 समपQण उप�यास देश =ेमको भावनाले ओत=ोत भएर ले खएको उप�यास हो। 

देशका +नि#त मनुD स8हद हुनु हो र स8हद हुनु गवDको कुरो हो भ�ने �वचार उप�यासमा 

�व+नत भएको छ। 9याग, बKलदान र कतD;यको 1चPण गरेर देशभिaतको पाठ Kसकाउनु 

अ+न भारतीय नेपाल
ह�मा +न8हत देशभिaतको भाव-1चP =Tतुत गनुD यस उप�यासको 

                                                           

८५ खगे�E=साद लुइटेल, �व स २०६९, नेपाल� उप!यासको इHतहास, काठमाड�, नेपाल =�ा =+तHठान, प ृ१७८ 
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मूल उ�े(य रहेको दे ख�छ। औप�याKसक पाPह� अ#बर, उसकz आमा, TवाTनी सुमन, 

डाaटर, तुलसी, ल�ाखी आइमाई र उसको बालक छोरामा +न8हत देशभिaतको 

भावुकतापूणD वणDन यस उप�यासमा ग>रएको छ। आfनो देश भारतमा1थ आiमण गनj 

1चनी Kसपाह
ह�सँग साहस र वीरतापूवDक लडरे अ#बरले देशको रOाका +नि#त =ाणको 

आहु+त 8दएको स�दभDबाट उसको देश=ेम =कट भएको छ। आfना वृा र अTवTथ 

आमा अ+न नव दलुह
लाई घरमा छाडरे देश-रOाका +नि#त यु गनD जानु अ#बरको 

देशभिaतको अक^ उदाहरण हो। देश=+तको यह
 अगाध =ेम, �ा र बKलदानको 

भावनाले उप�यासमा अ#बर एकजना देशभaत सै+नकका �पमा देखा परेको छ भने 

उसको देशभिaत वीरतामूलक छ।  

भारत र 1चन[बच युको िTथ+त सजृना भएप+छ [बदामा आएको छोरो 

अ#बरलाई कतD;यबोध गराउँदै देशको रOाथD युमा जान =ो9सा8हत गरेर अ#बरकz वृ 

आमाले देशभिaतको उ9कृHट उदाहरण =Tतुत गरेकz छ। घरमा वृ र अTवTथ 

आमालाई छाडरे देश-रOाका +नि#त यु गनD कसर
 जाने भ�ने धमDसC कटमा परेका 

बेला अ#बरकz आमाले पुखाDह�को वीरता र बKलदानको पाठ पढाउँदै छोरो अ#बरलाई 

युमा जान =े>रत गरेर पा>रवा>रक समTयाभ�दा देशको समTया ठुलो हो भ�ने �वचार 

अKभ;यaत गरेकz छ। ज�म 8दने आमाभ�दा मातभूृKम मह99वपूणD हो र मातभूृKमको 

रOा गनुD उसका स�त+तको परम कतD;य हो भ�ने �वचार अ#बरकz आमामा दे ख�छ – 

 

हो अ#बर! आमाको माया लाnनु Tवाभा�वक नै हो, तर, यो न भूल देशको रOा 

नै आfनो रOा हो ...आfनो आजाद
 नै देशको आजाद
, देशको आजाद
 नै 

आfनो आजाद
 हो...उई प+न मैले त तँलाई ज�म माP 8दएँ...तर तँ जवान 

भइस भारत माताको अ�नजल खाएर...बाबु अ#बर! भारत हा�ी मातभूृKम हुन 
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उनको रOा गनुD स�त+तको परम कतD;य हो। जा हामीले आजाद
 गुमाउनुको 

ला1ग पाएको होइन...।८६  

 

 उप�यासमा अ#बरकz आमाले ;यaत गरेका �वचारले उसलाई देश=ेमी र 

कतD;यपरायण नाग>रकका �पमा 1चनाएको छ। आव(यक परेको ख�डमा आफू प+न 

देश-रOाका +नि#त यु मैदानमा पुnने =+तबता गरेर अ#बरकz TवाTनी सुमनले प+न 

युमा जान लागेका आfनो सै+नक लोnनेKभP साहस र उ9साह स�चार ग>र8दएकz छ। 

युमा जान लागेको अ#बरलाई सुमनले भनेका यी संवादह�मा देश=ेम =क8टत भएको 

छ – 

होइन...तपा¤ जानोस ्अव(य जानोस.्...म hकन उदास र 1चि�तत हुनु...hकन पो 

म कातर र भीतु ब�नु...म प+न त वीर Kसपाह
कz प9नी हँु...ममा प+न जोस 

छ...के म �यूँदै रहँदा शPलेु घर लुटोस...जननीको अिTत9व खोसोस.्..कदा�प 

हुन सaदैन...ममा प+न वीरां1गनी झाँसीकz रानी ल मी बाईको जTत ै रaत 

छ...म प+न यस देशकz वीर पुPी हँु... क8हbय ै �वचKलत हुने छैन...समयको 

आ�वानमा आव(यक परे म Tवयं प+न देशको रOाथD नाC गो खकुुर
 Kलएर 

रणाC गनमा वीर योा झ� अ+घ ब�ने छु...शPकुो नाश गनD च�डीको अवतार 

Kलएर...।८७ 

 

 सुमनले नसD भएर युमा घाइते भएका Kसपाह
ह�को +नTवाथD सेवा गरेर आfनो 

=+तबता Kस गरेकz छ। सुमनमा भारतभूKम हा�ो आमा हो र आमाको दःुख हा�ो 

प+न दःुख हो 9यसैले हामीले आfनो आमाको दःुख हरण गनुD पछD भ�ने �वचार 

                                                           

८६ के बी नेपाल
, सन ्१९९८, समपQण, दो'ो संTकरण, लाम�डC ग, [ब�द ु=काशन, प ृ१२ 
८७ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ१७ 
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दे ख�छ। उप�यासको अक^ पाP डाaटरले प+न युरत Kसपाह
ह�का +नि#त रaतदान 

Kश�वरको आयोजना गर
 रaत सCAह गरेर अ+न देशमा आइपरेको सC कटको बेला जन-

चतेना hफँजाई रािH|य सुरOा कोषका +नि#त च�दा सCAह गरेर आfनो देश=+त =ेम, 

�ा र भिaत =कट गरेको छ। डाaटरले नै देशका +नि#त यु लuन गएका अ#बरको 

प>रवारलाई सC कटको िTथ+तमा �वKभ�न =कारले सहयोग पु� याएको छ भने अ#बरकz 

TवाTनी सुमनलाई देश सेवाका +नि#त =े>रत प+न गरेको छ।  

 ल�ाखी आइमाई र उसको बालक छोराले आfनो देश=+त देखाएको =ेम र भिaत 

प+न उbलेखनीय छ। 1चनी सै+नकह�ले =लोभन र भय देखाए ताप+न आमा-छोरा दवुैले 

भारतीय सै+नकको aया#पबारे मुख खोbदैनन।् 1चनी सै+नकह�ले छोरालाई आमादे ख 

अलnगै पादाD मात-ृgदयले 1च9कार त गछD तर आfनो मातभूृKम=+त भने �व(वासघात 

गदsन। अ�ततः 1चनी सै+नकह�को iोधको Kसकार बनेकz ल�ाखी आइमाईले मरणास�न 

िTथ+तमा प+न छोरालाई भारतीय सै+नक aया#पबारे केह
 नबताउने आAह गदs =ाण 

9याग गछj। 1चनी सै+नकह�ले बालकलाई शार
>रक साTती 8दए ताप+न सफल हँुदैनन।् 

अ�ततः बालकले प+न आ9मह9या गछD। ल�ाखी आइमाई र बालकको देश=+तको =ेम, 

इमानदार
 र बKलदान देशभिaतको अW भुत उदाहरण हो।  

 भारत हा�ो भूKम हो, आfनो =ाण 8दएर प+न हामी यसको रOा गछª भ�ने 

बKलदानको भावना उप�यासका सै+नक पाPह�मा दे ख�छ। �वरोले KसhकTत भएको 

िTथ+तमा प+न शPसँुग यु गदाD गदs गोल
 लागेर तुलसीको म9ृयु भएको =सC गले 

देशका +नि#त आfनो =ाणको आहु+त 8दने सै+नकह�को बKलदानको कथा =Tतुत गरेको 

छ। [Uगे�डयर होKसयार Kसँहले आfना सै+नकह�लाई स#बोधनमा भनेका वाaयह�मा 

प+न बKलदानको भावना अKभ;यaत भएको छ – 
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...हामी भारतका सपूत ह�...यो आसाम हा�ो हो...मरेर प+न हामी यसलाई 

8दँदैन�...चाहे हामीले आfनो =ाणको आहू+त 8दन hकन नपरोस.्..।८८  

 

 यसर
 उप�यासमा भारत देश=+तको =ेम, �ा र बKलदानको भावनामाफD त 

देशभिaत अKभ;यि�जत भएको छ।  

 

४.२.२.२ यु� अपराध 

 समपQण उप�यासमा नाग>रक =ताडना, वैयिaतक स#पि9तको �वनाश, असै+नक 

नाग>रकको नशृंस ह9या, युब�द
सँग द;ुयDवहार र यातनाजTता यु अपराधह�को 

1चPण रहेको छ। यु कालमा युउ�म9त सै+नकह�Wवारा युसंलnन OेPका 

बाKस�दाह�सँग द;ुयDवहार गनj, कुट�पट गनj, म8हलाह�सँग बला9कार गनj, ह9या गनj, 

घरबार र वैयिaतक स#पि9त नHट ग>र8दने जTता 8हसंा9मक र आपरा1धक 

ग+त�व1धह� हुने गछDन।् समपQण उप�यासमा व णDत 1चनी सै+नकह�Wवारा राती स#पूणD 

गाउँ जलाइ8दएको, सु+तरहेका बुढाबुढ
 र नानीह�लाई िजउँदै जलाइ8दएको जTता 

घटनाह� यु कालमा यु=भा�वत OेPमा असै+नक नाग>रकह�मा1थ हुने गरेका 

8हसंा9मक र आपरा1धक सै�य ग+त�व1धका नमूना हुन।् उप�यासमा यTता यु 

अपराधको 1चPण यस=कार छ –  

 

गाउँमा पसेका गुwतचरह�ले सबै छान[बन गर
 सकेप+छ हातको 1चरागले इसारा 

गरे। इसाराको साथसाथै दTुमनका अe एक दल प+न आइपुगे। गाउँमा आगो 

झोसे। आगोले घर दनदन दि�कयो। होसमा रहने ज+त +निTकए – आfनो =ाण 

बचाउन तर +नEामा बेहोस भएका ज+त Tवाहा भए। आगोको लपेटाले 

                                                           

८८ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ३० 
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सु+तरहेका मा+नस – बाल-बृ-ब+नतालाई लामो लामो िजUो +नकालेर चाtयो। 

भयानक वातावरण 1थयो।....८९ 

 

 यसर
 अिnनका�डबाट बाँचकेा TवाTनीमा�छे, पुeष, बालक, वृलाई 1चनी स+ैनकह�ले 

+नमDमतापूवDक ह9या गरेको, नार
ह�सँग द;ुयDवहार र बला9कार गनj =यास गरेको जTता 

आपरा1धक घटनाह� अमानवीय ;यवहारको उदाहरणका �पमा उप�यासमा व णDत छन ्– 

 

दTुमनह� अ+घ बढे – बाँचकेा मा+नसह�+तर। बाँpनेह�मा दसजना पुeष, 

पाँचजना TPी र एकजना बालक 1थए। आiमणकार
ह� नगीच गएर द;ुयDवहार 

गनD लागे। नार
ह�को सती9व खोTन अ+घ बढे.....समाए....। ल�ाखी पुeषह�ले 

आfनो TPी दTुमनको हातमा बाँ1धदँा बचाउने जोसमा अ+घ बढे....काट मार 

भयो....तर अफसोस दTुमनको बहुसCqयक[बच एक चलेन। आ खर पुeषह� 

दTुमनको ब�दकुको Kसकार भए। यसै[बच ल�ाखी नार
 आfनो सती9व बचाउन 

क+तचा8हँ �युँदै आगोमा हामफाले, क+तचा8हँ दTुमनले उनीह�को पुeषलाई 

हा�नलाnदा अ+घ गएर उKभएर ब�दकुको [बनेटमा घो1चएर मरे।९०  

 

 उप�यासमा युब�द
मा1थ हुने गरेका आपरा1धक hiयाकलापको mHटा�त प+न 

भे8ट�छ। 1चनी सै+नकह�ले ब�द
 बनाएका भारतीय सै+नक अ#बरलाई eखमा बाँधेर 

+नमDमतापूवDक कुटेको =सC गलाई युकालमा युब�द
ह�सँग हुने गरेका द;ुयDवहार र 

उनीह�लाई 8दइने यातनाको नमूना मा�न सhक�छ। उप�यासमा व णDत यTता बबDर र 

अमानु�षक घटनाह� यु अपराधका TपHट mHटा�त हुन ्भ�न सhक�छ। 

                                                           

८९ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ६८ 
९० के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ६८-६९ 
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४.२.२.३ पा�रवा�रक lासद�  

 युका कारणले एउटा सै�य प>रवारले भोnनु परेको पा>रवा>रक Pासद
 उप�यासमा 

पाइ�छ। उप�यासको पाP अ#बर एकजना भारतीय सै+नक हो। उसको प>रवारमा उसकz 

बुढ
 आमा र TवाTनी माP छन।् अTवTथताले गदाD आमा ओ�यान परेकz छ। [बदामा 

आउँदा अ#बरले सुमनसँग [बहे गछD तर 1चनले भारतमा1थ आiमण गरेको हँुदा [बदामा 

गएका Kसपाह
ह�लाई चाड ै आfनो पbटन फकD ने आदेश हु�छ, फलTव�प घरमा 

अTवTथ आमा र नवदलुह
लाई छोडरे अ#बर पbटन फकD �छ। यसर
 घरमा अTवTथ 

आमा र नवदलुह
लाई छोडरे यु लuन गएका Kसपाह
KभP उ9प�न पा>रवा>रक 1च�ता र 

तनाउको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। युभूKममा अ#बरले आfनो साथी 

�पता#बरलाई भनेको +न#न कथनमा अ#बरको प>रवार=+तको 1च�ता अKभ;यaत भएको 

छ – 

�पता#बर मैले घरमा [बरामी आमा र जुनजTती जहान छोडरे आएको छु....यसै 

पाल
 Kसत#बरमा छुt ट
 जाँदा �ववाह गरेको हँू...न जाने के भयो हो...के के 

�व9यो हो...?९१ 

 

 देशको रOाथD घरमा [बरामी आमा एवम ्[बदामा आएका बेला [बहे गर
 bयाएकz 

नवदलुह
लाई छोडरे 8हuनु पनj बा�यता =ायः सै+नक जीवनको यथाथD हो। दःुख-[बमार, 

पा>रवा>रक समTया, शुभ-अशुभ कायD आ8द िTथ+तमा प>रवार[बच उपिTथत हुन नसaन ु

एवम ्दा#प9य जीवनको आन�दभोग गनD नपाउन ुसै+नक जीवनको +ततो स9यKभP पनj 

घटनाह� हुन।् सै�य जीवनका यTतै �वयोगा9मक िTथ+तलाई उप�यासमा 1चPण 

ग>रएको छ। युमा जानु परेकाले अ#बरले आfनी अTवTथ र वृ आमाको 

Tयाहारसुसार गनj अवसर पाएको छैन। अ#बर युमा सC घषDरत भएको बेला उसकz 
                                                           

९१ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ३९ 
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आमाको म9ृयु हु�छ तर यसबारे अ#बर अनKभ� हु�छ। यसर
 युका कारणले एउटा 

छोरो आमाको अि�तम संTकार गनD समेत वि�चत बनेको िTथ+त युकालमा दे खने 

[बcbयाँटो सामािजकता हो।  

युकै कारणले अ#बर र सुमनको दा#प9य जीवनको Pासद अ�9य भएको छ। 

युमा शPकुो ब�द
मा परेकाले घरमा अ#बरको कुनै खबर आउँदैन। अ#बरकz प9नी 

सुमन युमा घाइते Kसपाह
ह�को सेवा गनj उ�े(यले नसD भएर सै+नक अTपतालमा 

पुnछे। एक 8दन 9यह
 अTपतालमा युमा घाइते भई आएको अ#बरसँग सुमनको भेट 

हु�छ। युमा ग#भीर �पमा घाइते भएकाले अTपतालमा नै अ#बरको म9ृयु हु�छ। 

भारत र 1चन[बच यु आर#भ भए प+छ �वयोगा9मक िTथ+तमा पुगेको अ#बर र 

सुमनको दा#प9य जीवन अ�ततः दःुखा�तमा समाwत भएको छ। यसर
 भारत-1चन 

युका कारणले एउटा सै�य प>रवारले भोnनु परेको Pासद
 अ#बरको प>रवारमा 

=ा+त+न1धक भएको छ। अ#बरको प>रवारले भोगेको युको Pासद
 सै�य पेसामा संलnन 

=9येक समाजको कथा हो। 

 

४.२.२.४ यु� �वनाशको भयावहता 

युबाट हुने मानव संहारको =सC गबाट उप�यासमा युले गनj �वनाश+तर 

सC केत ग>रएको छ। भारत-1चन युका समय गोल
 लागेर तथा बम�वTफोटमा परेर 

सै+नकह�को अC गभC ग भएको एवम ् कHट=द म9ृयु भएको स�दभDबाट युबाट हुन े

नरसंहारको भयावह यथाथD उप�यासमा उWघा8टत भएको छ। 1चनी सै+नकको गोल
ले 

भारतीय सै+नक ज(व�त Kसँहको मुटु छे�डएर म9ृयु भएको, तुलसीको दा8हने कुम र 

छा9तीमा गोल
 लागेर पीडाले छटपटाउँदै मरेको, शPसँुग लuदा लuदै गोल
 लागेर 

मोचाDमा नै कणDबहादरुको म9ृयु भएको, शPुको गोल
 लागेर ग#भीर �पमा घाइते बनेको 

अ#बरको अTपतालमा म9ृयु भएको जTता औप�याKसक घटनाह� युबाट हुने मानव 
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संहारका mHटा�त हुन।् गोल
बार
 र बम�वTफोटका कारणले भएको सै�य म9ृयुको 

स�दभDबाट उप�यासमा नरसंहारको 1चP यसर
 =Tतुत ग>रएको छ – 

 

एकाएक बम, तोप र राइफलको गोल
को वषाD भयो। आiमणकार
ह�ले 

आiमण गरे। दवुै पOमा घमसान यु छे�डयो। युको पHृठभूKम रaतले 

रC 1गयो। क+त मरे! क+त घायल भए! कसले ग�यो र?......क+तको छा9तीमा, 

क+तको घुँडामा, क+तको साँ=ोमा, क+तको हातमा, क+तको +नधारमा, क+तको 

�प�यूँमा गोल
 ला1गरहेछ....घायल हँुदै जमीनमा ल�डरहेका छन.्..।९२ 

 

यसर
 युकालमा गोल
बार
 र बमबार
को चपेटमा परेर सै+नकह�को म9ृयु भएको 

=सC गबाट युले गनj �वनाश+तर उप�यासले सC केत गरेको छ। 

 

४.२.२.५ नेपाल� साहस र वीरताको गौरवगाथा 

 भारत-1चन युका समय शिaतशाल
 1चनी फौज�वe भारतीय सै+नकह�ले 

युभूKममा देखाएका साहस र वीरताको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। �वशषे भारतीय 

गोखाD फौजका Kसपाह
ह�को साहस र बहादरु
को 1चPण उप�यासमा पाइ�छ। उप�यासको 

मूल पाP अ#बरले +नडरतासँग 1चनी सै+नक�वe यु लडकेो, �पता#बरले 1चनीह�लाई 

मुला काटे झ� काटेको र भारत सरकारले सबुेदार मेजरको पदो�न+तWवारा उसको 

वीरताको स#मान गरेको, �वरोले Kश1थल भएको िTथ+तमा प+न तुलसीले 1चनी 

सै+नकह�सँग यु गरेको जTता औप�याKसक घटनाह�ले भारतीय गोखाD फौजका 

Kसपाह
ह�ले भारत-1चन युमा =दKशDत गरेका साहस र वीरताको स#झना गराउँछ। 

                                                           

९२ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ४१-४२ 
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अ#बरमाफD त ्भारतीय गोखाD सै+नकह�को साहस र वीरतालाई उप�यासमा यसर
 1चPण 

ग>रएको छ – 

 

शूरवीर अ#बर वीरताको यु लuदै अ+घ ब�यो। हा�ा धेरै नै सै+नकह�को O+त 

भयो। हा�ो पाँचवटा tयाC क दTुमनको हात लाnयो। जीत हुने आशा कम 

भयो। 9यै प+न अ#बर भने वीरताको साथ अ+घ ब8ढरहेको छ। क#पनी 

कमा�डरले जीत हुने आशा कम देखेर जवानह�लाई अ+घ नब�ने आAह 

गरे।...सबै सै+नक थाKमए। तर अ#बर भने मानेन। ऊ अ+घ ब8ढनै र�यो। 

अ�तमा गोल
 सhकयो। कमरमा Kभरेको खकुुर
 थतुेर दTुमनह�को नाश गदs 

अ+घ ब�यो। दTुमनह� खकुुर
मा मूला का8टए झ� चtचt का8टए।९३  

 

 अ#बर, �पता#बर र तुलसीजTता औप�याKसक पाPह�को साहस र वीरताको 

1चPणWवारा नेपाल
ह�को बहादरु
मा1थ उप�यासले =काश पारेको छ।  

 

४.२.२.६ Bेम BसD ग    

समपQण उप�यासमा =ेमको [Pकोणा9मक िTथ+त रहेको छ। अ#बर र सुमनको 

स�दभDबाट दा#प9य =ेमको 1चPण ग>रएको छ भने �पता#बर र च�Eाको स�दभDबाट 

=ेमी-=ेKमका[बचको =ेम-1चP =Tतुत भएको छ। अ#बर र सुमनको दा#प9य =ेमको कथा 

उप�यासको मूल कथासँग जो�डएर आएको छ भने �पता#बर र च�Eाको =ेम =ासC 1गक 

कथानकको �पमा रहेको छ। अ#बर र �पता#बर दवुैको =ेम कथा एकअकाDसँग जो�डएको 

छ र यी दईु =ेम कथालाई जोuने सूPका �पमा उप�यासकz ना+यका सुमन वा च�Eा 

देखा परेकz छ। उप�यासमा सुमन र च�Eाको �पमा देखा परेकz युवती दईुजना नभएर 

                                                           

९३ के बी नेपाल
, समपQण, पूवDवत,् प ृ८८-८९ 
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एउटै हु�छे। उप�यासले अ#बर र सुमनको दा#प9य =ेमको 1चPणबाट =ेमको संसारमा 

=वेश गरे ताप+न �पता#बरको पूवDTम+ृतWवारा =Tतुत ग>रएको �पता#बर र च�Eाको =ेम 

कथा प8हला नै घ8टत भइसकेको बु झ�छ। �पता#बर र च�Eा[बच =गाढ =ेम स#ब�ध 

रहे ताप+न �पता#बरको ग>रबी र उसको +न#न जात =ेम स#ब�ध[बच बाधा बनेर 

उKभएको दे ख�छ। लाडwयार र सुखमा हुकj कz एउट
 छोर
को �ववाह उpच घरानामा गनD 

चाहने च�Eाका �पताले �पता#बरसमO प8हले आfनो खtु टामा उKभए देखाए छोर
 8दने 

सतD राqछ। च�Eाका �पताको सतD पुरा गरेर च�Eालाई =ाwत गनj अठोट गरेर �पता#बर 

फौजमा भनाD हु�छ। फौजमा भनाD भएको तीन वषDप+छ �पता#बर घर फकs र आउँदा 

च�Eाको �ववाह अ#बरसँग भइसकेको हु�छ। च�Eाको 1चनाको नाम सुमन हुनाले 

अ#बरले च�Eालाई सुमन भनेर स#बोधन गरेको कुरा अ�9यमा खलुTत हु�छ।  

भारत र 1चन[बच यु सुe भएको हुनाले [बहे गरेको म8हना-8दनKभPमा न ै

नवदलुह
लाई छोडरे अ#बर यु लuन जा�छ। पbटनमा अ#बर र �पता#बरको भेट 

हु�छ। युमा 1चनीह�ले ब�द
 बनाएकाले अ#बर घरमा खबर पठाउन असमथD ब�छ। 

लोnनेको अनुपिTथ+तको पीडा र देश=ेमको भावनाले सुमन घाइते Kसपाह
ह�को सेवा गदs 

एउटा सै+नक अTपतालमा पुnछे र 9यह
{ उपचाराधीन अवTथामा रहेको अ#बरसँग भेट 

हु�छ। �पता#बर प+न घाइते KमP अ#बरलाई भेtन आउँदा च�Eा अथवा सुमनसँग भेट 

हु�छ अ+न अ#बरकz �ीमती सुमन र �पता#बरकz =ेKमका च�Eा एउटै युवती रहेको 

रहTय नाटकzय ढC गमा उW घा8टत हु�छ। युमा ग#भीर �पमा घाइत ेभएको अ#बरले 

अ�9यमा सुमन (च�Eा) र �पता#बरको पुनKमDलन गराएर देह9याग गछD। यसर
 अ#बर र 

सुमनको दा#प9य =ेमको अ�9यको कारण यु बनेको छ भने �पता#बर र च�Eाको 

=ेमले गर
बी र जातपातका कारण �वयोगको िTथ+त भोnनु परेको िTथ+तको 1चPण 

उप�यासमा ग>रएको छ। �पता#बर र च�Eाको =ेमले �वयोगको िTथ+त भोगे ताप+न 
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अ�ततः सुखा9मक बनेको छ भने अ#बर र सुमनको दा#प9य =ेम दःुखा�तमा 

टुC 1गएको छ।  

 

४.२.३ )याGटेन साहेब उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

=काश को�वदकृत )याGटेन साहेब उप�यास भारत-1चन युमा आधा>रत छ। यो 

उप�यास सन ्१९७४ मा =काKशत भएको जानकार
 पाइ�छ भने साहेब र आदशQ Bेम 

शीषDकमा प+न =काKशत भएको जानकार
 पाइ�छ।९४ देशभिaत, यु अपराध, नेपाल
 

सै+नकह�को वीरता र पराiम, पा>रवा>रक Pासद
, यु �वनाश र सै�य जीवनको =ेम 

यस उप�यासमा =+तपा8दत =मुख �वषयह� हुन।् +यनैका आधारमा उप�यासको 

अ�ययन ग>रएको छ।  

 

४.२.३.१ देशभि)त  

युको सC कटकाल
न अवTथामा देशका नाग>रकले आfनो देश=+त गनुD पनj 

कतD;य र भूKमकाको 1चPण )याGटेन साहेब उप�यासमा ग>रएको छ। भारत-1चन युको 

सC कटकाल
न अवTथामा दािजDKलङ सरकार
 महा�वWयालयका �वWयाथRह�ले देशलाई 

आ1थDक सहयोगका +नि#त गाउँ-घरमा पैसा उठाएको, कलेजमा pया>रट
 सो गरेको, 

युकाल
न िTथ+तमा ई(वर वbलभ, अगमKसँह 1गर
, स�तवीर लका�E
 आ8द क�वह�ले 

जनतामा देशभिaतको चतेना जागतृ गराउन दािजDKलङ बजारमा देशभिaतमूलक 

क�वताह� सुनाएको, दािजDKलङका मा+नसले रािH|य सुरOा कोषका +नि#त पैसा र 

गरगहना दान गरेको, 1गङ लामा हt टाको एउटै घरका पाँचजना छोराह� फौजमा भतR 

भएको इ9या8द =सC गह�ले भारत देशको नाग>रक हुनाको नाताले भारतीय नेपाल
ह�ले 

                                                           

९४ योगेश प�थ, सन ्२०१२, Bकाश को�वदका लोक�Bय उप!यासह$को समाजपरक अ�ययन, �पएचडी शोध 

=ब�ध, अ=काKशत, Kसलगडी, उ9तर बC ग �व(व�वWयालय, प ृ११८-१२०  
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+नवाDह गरेका कतD;य र भूKमका उप�यासको �वषय भएको पाइ�छ। भारतीय युवावगDको 

=+त+न1ध पाPका �पमा �वशालको देश=+तको =ेम, �ा र बKलदानले उप�यासमा 

देशभिaतको भावना स�चार भएको छ। उप�यासमा �वशाल देशबारे =9येक पल र 

ग#भीर �पमा 1च�तन गनj एउटा देशभaत पाPका �पमा देखा परेको छ। 

 उप�यासको सुeमा नै �वशालमा +न8हत भारत देश=+तको =ेम र �ा भाव 

एउटा घटनामाफD त उW घा8टत भएको छ। कOामा =ा�यापक चiवतRले भारत मूखDह�को 

रा�य हो भ�ने �वचार =कट गछD। भारत-1चन यु भइरहेको सC कटकाल
न अवTथामा 

देशलाई +नचो देखाउने यस =कारको वaत;य देशEोह
 कायD हो भ�ने �वचार राqने 

�वशालले यस=+त =+तवाद जनाउँछ र कOा व8हHकार गछD। अनुशासन भC ग गरेको 

आरोपमा पाँच 8दन KभPमा TपHट
करण 8दनु पनj अथवा =ा�यापक चiवतRसँग 

Oमायाचना गनुD पनj नभए कलेजबाट +नHकाKसत ग>रने कलेज पOको +नणDयलाई 

अमा�य ठहर गदs �वशाल Tवयम ्ले कलेज छोuने +नणDय गछD। यसर
 आfनो देश�वe 

बोbने =ा�यापकको �वरोध गनD नडराउने र आfनो =+तवादमा अटल रहेर कलेजसमेत 

छोuन त9पर रहने �वशालको देशभिaत उप�यासमा यसर
 =कट भएको छ – 

 

�वशाल बोbयो, “शाि�त, मलाई त कलेज प�नु भ�दा �यादा सुताD त नेसनल 

फ�डको +नि#त च�दा सCAह र नाटकलाई सफल पानुDमा छ।”९५ 

 

 युको भयावह िTथ+त भो1गरहेको देशलाई आ1थDक सहयोगका +नि#त नाटक खेलेर 

च�दा सCAह गनj योजना र नाटक लेखन, +नदjशन, नाटकको +नि#त देश 

भिaतभावपूणD गीत लेखन, अKभनय र नाटकको सफल =Tतु+तकरणमा �वशालको 

मह99वपूणD भूKमका रहेको =सC गले प+न उसको देश=+तको =ेम र �ा भाव =कट 

                                                           

९५ =काश को�वद, सन ्१९९०, )याGटेन साहेब, जोरबC गलो, बशैालु =काशन, प ृ११ 
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भएको छ। मुखले माP होइन कमDले प+न देशभिaतको उदाहरण =Tतुत गनुD पछD भ�न े

=ा�यापक चiवतRको ;यCnयपूणD वaत;यको =9यु9तरमा देशका +नि#त =ाणसमेत 

समपDण गनj �वशालको वचनवताले उसKभPको देशभिaत TपHट भएको छ। नाटक 

=दशDनी समाwत भएकै भोKलपbट �वशाल घरबार, कलेज र शाि�तसँगको अ;यaत 

=ेमलाई 9यागेर सेनामा भतR हुनु, 1चनी सै+नक�वe वीरतापूवDक यु लuनु र युमा 

आfना सै+नकलाई कुशल नेत9ृव =दान गनुD, युमा ग#भीर �पमा घाइते भएले 

शbयhiयाWवारा पेटKभP रबरको कृ[Pम अC ग लगाउनु र अ�9यमा ती कृ[Pम अC ग 

�वTफोट भएर मनुD जTता घटनाह� �वशालको 9याग र बKलदानका महान mHटा�त हुन।् 

यसर
 देश-रOाका +नKम9त आfनो प>रवार, =ेम, KशOा र जीवनको बKलदान 8दने 

�वशाल उप�यासमा एकजना सpचा देशभaतको �पमा देखा परेको छ।  

 उप�यासको मूल पाP �वशालले देशभिaतको भावनाले उ9सा8हत भई सेनामा भनाD 

भएर आfनो जीवन उ9सगD गरेको हुनाले उप�यासमा युलाई हेनj eमानी mिHटकोण 

रहेको बु झ�छ। �वशालका �पता भारतको Tवत�Pता आ�दोलनका एउटा कमDठ Kसपाह
 

रहेको जसले देशलाई अCAेज शासनबाट मुaत गराउन आfनो =ाणो9सगD ग>र8दएको र 

�वशालले आfना �पताबाट नै देशभिaतजTतो गुण =ाwत गरेको कुरा उप�यासमा 

�वशालकz आमामाफD त ्जानकार
 गराइएको छ। यसर
 नेपाल
ह�को रगतमा नै देशभिaत 

रहेको कुरा+तर उप�यासले इC 1गत गरेको छ। शाि�तले सै+नक नसD भएर घाइत े

सै+नकह�को +नTवाथD सेवा गरेको =सC गबाट प+न उप�यासमा देशभिaत एउटा 

उbलेखनीय �वषय रहेको बु झ�छ। 

 

४.२.३.२ यु� अपराध  

)याGटेन साहेब उप�यासमा असै+नक नाग>रकको नशृंस ह9या, लुटपाट र 

पशुघातजTता घटनाह�को स�दभDबाट युकाल
न अपराधको 1चPण ग>रएको छ। 
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उप�यासमा भारत-1चन युका बेला 1चनी सै+नकह�ले एउटा भारतीय प>रवारका वृलाई 

सC 1गनले घोचरे मारेको, 9यस घरका नार
ह�को Tतन का8ट8दएको र गुwताC गमा 

सC 1गनले घोचरे मारेको, घरका गाईवTतु मारेर लगेको जTता घटनाह� आपरा1धक 

ग+त�व1धका mHटा�त हुन।् यTता 8हसंा9मक घटनाह�ले संवेदनाह
न Kसपाह
ह�को 

अमानवीयता र पशु9वलाई उW घा8टत गरेका छन ्– 

 

...9यस घरका माKलक हुनुपछD , कर
ब ६० वषDको, +तनलाई सC 1गननले घोचछे। 

एउट
 छोर
 र अक^ सायद बुहार
 हुनुपछD – दवुैका Tतन का8टएको 1थयो ; 

+तनीह�का गोपनीय Tथानमा सC 1गननले घो1च8दएछ – ती सब मतृ 1थए। 

घरभर
 रगतै रगतको आहाल 1थयो, 1च+नयाँ रमको बोतलह�, KसAेटका ठुटा र 

खोलह� यPतP फेhकएका 1थए। बा8हरबाट एउटा जवानले खबर bयायो – गाई-

गो�, खसी-बाvा ज#मै काटेर लगेछ, काtकुट गरेको अचानो, डोर
ह� फेला 

प� यो।९६  

 

 यTता 8हसंा9मक र आपरा1धक घटनाह�बाट युरत Kसपाह
ह�को iूरता, +नदDयता 

र आपरा1धक मनोविृ9त =कट भएको छ। ह9या र लुटपाटको यस hकKसमको 

gदय�वदारक घटनाले यु कालमा सै+नकह�ले असै+नक नाग>रकमा1थ गनj गरेका 

अ9यचार र अ�यायको भयावहतालाई दसाDउँछ। यस घटनाले युको iूरता र +नदDयताले 

मानवीय संवेदना नHट भएप+छ मा+नस प+न युजTतै iूर र +नदDयी हुने र उसबाट 

9यTतै पाश�वक र अमानवीय कायD स#प�न हुने अथD Wयोतन गरेको छ।  

 

 

                                                           

९६ =काश को�वद, )याGटेन साहेब, पूवDवत,् प ृ४१ 
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४.२.३.३ पा�रवा�रक lासद�  

)याGटेन साहेब उप�यासले युको Pासद िTथ+त भोगेको एउटा सै�य प>रवारको 

काe णक कथालाई आfनो कdय बनाएको छ। युले Kसपाह
को जीवन र उसको 

प>रवारका सपना, इpछा र आकाCOालाई कसर
 �वTत ग>र8द�छ भ�ने कुरा �वशाल र 

उसको प>रवारले भोगेको दःुखा�त प>रण+तWवारा दसाDइएको छ। युकालमा युरत 

Kसपाह
को प>रवारले भोगेको तनाउपूणD िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। 

युस#ब�धी अखबारमा छा�पएका समाचार, गाउँ-घरमा युबारे फैKलएका �वKभ�न 

होहbला र 1चt ठ� Kलएर डाकवाला घर आउँदा Kसपाह
कz आमाKभP अ�ात भय र 

1च�ता उ9प�न भएको आ8द =सC गले युकालमा सै�य प>रवारले भोगेको तनाउपूणD 

िTथ+तलाई जनाउँछन।् यु �वरामप(चात ् सै+नक छोरो घर फकD ने सुखद खबरले 

�वशालकz आमाले Kमठाई बाँडकेो, गाउँघरमा छोरो फhकD ने कुरा सुनाई 8हँडकेो, छोरोको 

[बहे ग>र8दन घर बनाएको जTता घटना�ववरण र बुहार
लाई छोर
लाई भ�दा बढ
 माया 

गनj र छोरो पbटन 8हँडपे+छ सासू-बुहार
 KमKलजुल
 बTने अ+न बुहार
ले आfनो स�तान 

बढाउनेजTता �वशालकz आमाको सुखद कbपनाले पा>रवा>रक वातावरण उbलासमय 

बनेको बु झ�छ तथा�प 9यो O णक र अTथायी छ। 

 युको �वभी�षका बोकेर अपाC ग िTथ+तमा घर फकj को छोरालाई देखेर अवाक 

बनेकz �वशालकz आमा धेरै वषDअ+घ भारतको Tवत�Pता आ�दोलनमा पुKलसको +नमDम 

=हारWवारा अपाC ग िTथ+तमा लोnने घर फhकD एको घटनासँगको साm(यले आहत ब�छे। 

छोराको [बहे ग>र8दने, बुहार
लाई छोर
लाई भ�दा बढ
 माया गनj, बुहार
ले आfनो 

स�तान बढाउनेजTता Tवwन, इpछा र आकाCOा धराशयी बनेको आघातले �वशालकz 

आमा अकTमात ् म9ृयुवरण गनD पुnछे। Kमलनको सुखद Oणमा अकTमात ् भएको 

म9ृयुको घटनाले पा>रवा>रक वातावरण न ै Pासद ब�न पुगेको 1चPण उप�यासमा 

ग>रएको छ। आमाको म9ृयुप(चात �वघ8टत बनेको �वशालको प>रवार गोठाले रामदल र 
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माइचाको �ववाहले पुनः सC ग8ठत ब�दै गएको छ। रामदल, माइचा, hकरायादार 

बु�माया र उसकz छोर
 शाि�तको आ9मीयताले �वशालले पा>रवा>रक जीवनको 

सुखदानुभव गरे ताप+न युमा ग#भीर �पमा घाइत े भएकाले शbय1चhक9साWवारा 

�वशालको पेटमा रबरको कृ[Pम अC ग =9यारोपण ग>रएको अ+न 9यसको Kमयाद पूणD 

भएप+छ म9ृयु +नि(चत रहेको रहTयोW घाटन र �वशालको म9ृयुले पा>रवा>रक वातावरण 

पुनः काe णक र Pासद बनेको छ। =9यारोपण ग>रएका कृ[Pम अC ग �वTफोट भएर 

�वशालको म9ृयु भएको घटनाWवारा युको भयावह प>रणाम+तर सC केत ग>रएको छ। 

यसर
 युले एउटा सै+नकको शा�त र सुखमय प>रवारमा ठुलो भुइँचालो bयाएर उसको 

पा>रवा>रक जीवन अTत;यTत ग>र8दएको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ भने युले 

Kसपाह
को जीवन माP होइन तर उसको प>रवारलाई प+न �वTत ग>र8द�छ भ�ने अथDको 

Wयोतन प+न यसबाट भएको छ।  

 

४.२.३.४ यु� �वनाशको भयावहता  

 )याGटेन साहेब उप�यासमा युका कारणले हुने मानव संहारको स�दभDबाट युको 

�वनाशकार
 Tव�प देखाउन खोिजएको छ। युभूKममा शPकुो गोल
 लागेर भारतीय 

सै+नकह� ग#भीर �पमा घाइते भएको तथा क+तपय सै+नकह�को म9ृयु भएको 

स�दभDलाई युका कारणले हुने मानव संहारका �पमा बु�न सhक�छ। ब�दकुको गोल
ले 

कुलवीरको शर
र Oत�वOत भएको =सC ग मानव संहारको एउटा mHटा�त छ भने मानव 

संहारको यस भयावह र वीभ9सताको 1चPण उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ – 
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...अ+न घोwटो परेर कुलवीर लuयो। उसको छातीबाट शPकुो गोल
 वारपार 

भएछ, ढाड गोल
ले �वाC गै भएको 1थयो।९७  

 

 ब�दकुको गोल
ले शार
>रक अC ग O+तATत भएर कृ[Pम अC ग =9यारोपण गरेका 

सै+नक �वशाल अ�9यमा 9यह
 कृ[Pम अC ग �वTफोट भएर कHट=द म9ृयु मरेको 

=सCगबाट यु �वनाशको भयावहता बोध गनD सhक�छ। 

 

४.२.३.५ नेपाल� साहस र वीरताको गौरवगाथा 

गोखाD राइफbसका सै+नकह�ले भारत-1चन युका समय युभूKममा देखाएका 

अद#य साहस र वीरताको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। ब�दकुको गोल
 सhकएप+छ 

Kसपाह
ह� हात हातमा खकुुर
 Kलएर असCqय 1चनी सै+नकह�मा1थ जाइलागेको वणDनले 

गोखाD सै+नकह�को अद#य साहस र वीरताको प>रचय 8द�छ। शP ु पOबाट भइरहेको 

गोल
बार
[बच आfनो =ाणको वाTतै नगर
 |े�चबाट +निTकएर गोखाD Kसपाह
ह�ले 1चनी 

सै+नकह�लाई खकुुर
ले काटेको साहKसक घटनाको वणDन उप�यासमा यस=कार छ – 

 

बाँकz रहेका ज#मै वीर गोखाDल
ह� हातमा नाC गो खकुुर
 Kलएर |े�च-|े�चबाट 

+नTकँदै शPुका असCqय समुदायमा काtदै फाuदै पसे।९८ 

 

 औप�याKसक पाP �वशालको जोसपूणD नेत9ृव अ+न 1चनी सै+नकह�सँग +नडरतापूवDक 

लडवेापत ्वीरचiले उसलाई स#मा+नत गरेको =सC गले नेपाल
ह�लाई नेत9ृवOमताशील 

                                                           

९७ =काश को�वद, )याGटेन साहेब, पूवDवत,् प ृ४३ 
९८ =काश को�वद, )याGटेन साहेब, पूवDवत,् प ृ४४ 
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र साहसी सै+नकको �पमा 1चनाएको छ भने कुलवीरको बKलदानले नेपाल
ह�को 

समपDण, 9याग र वीरतालाई अKभ;यaत गरेको छ।  

 

४.२.३.६ Bेम BसD ग  

 )याGटेन साहेब उप�यासमा अ;यaत र असफल =ेम कथाको 1चPण छ। �वशाल र 

शाि�त[बच =ेमपूणD भावना9मक आकषDण रहे ताप+न 9यो अ;यaत िTथ+तमा रहेको छ र 

9यसले कुनै प>रण+त =ाwत गनD सकेको छैन। �वशाल सेनामा भनाD भएर गएप+छ 

�व�वल बनेकz शाि�त प+न सेनामा नसD भएर नैनीतालको सै�य अTपतालमा पुnछे र 

उपचाराधीन अवTथामा रहेको �वशालसँग उसको भेट हु�छ। सुषुwत अवTथामा रहेको 

=ेम पुनः अC कु>रत हु�छ तर नसDको धमD सेवा गनुD हो भ�ने बोध भएप+छ शाि�तले 

=ेमलाई +तला�जल
 8दएर कतD;यको मागD रो�छ। सC कटको िTथ+तमा देशको रOा गनुD 

9यस देशका युवाह�को परम कतD;य हो भ�ने �वशालको देश=ेम र नसDको धमD सेवा 

गनुD हो भ�ने शाि�तको कतD;यबोधका कारणले दईु =ेमी-=ेKमका[बचको अ;यaत =ेम 

पलायनको िTथ+तमा पुगेको छ। उप�यासको म�य भाग+तर शाि�त नाउँ गरेकz अक¢ 

युवती र �वशाल[बच =ेम अCकु>रत भए ताप+न 9यो प+न अ;यaत िTथ+तमा नै रहेको 

छ। शाि�त �वशाललाई असा�य =ेम गछD तर शाि�तको =ेमलाई Tवीकार गरेर दा#प9य 

जीवन आर#भ गनj इpछा भने �वशालमा दे खँदैन। यसबाट युले अशaत बनेको 

Kसपाह
KभP नयाँ जीवन िजउने इpछा-आकाCOा Oीण ब�दै गएको बु झ�छ। अ�ततः 

�वशालले दाजुको दा+य9व +नवाDह गदs शाि�तको �ववाह कमलकुमारसँग ग>र8द�छ। यसर
 

युका कारणले �वशाल र शाि�त[बचको =ेमले दा#प9य प>रण+त Kलन नसके प+न चले
-

माइतीको स#ब�धमा प>रणत भएर अमर9व =ाwत गरेको वणDन उप�यासमा ग>रएको 

छ।  
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४.३ भारत-पा:क5तान यु�मा आधा�रत नेपाल� यु�-उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

सन ् १९४७ मा भारतबाटै टुhiएर ब+नएको देश पाhकTतानसँग भारतले सन ्

१९६५ र सन ्१९७१ मा भयानक यु लuनु प� यो। यी युह�मा दवुै देशले धेरै O+त 

बेहोनुD प� यो। दवुै देशका धेरै सै+नक हताहत भए भने यु वाहन, यु सामAी र 

हातह+तयारह� O+तATत भए। भारतीय गोखाD राइफbस र अ�य पbटनमा रहेका 

नेपाल
ह�ले प+न यी युह� लड।े नेपाल
मा सन ्१९६५ र सन ्१९७१ मा भएका भारत-

पाhकTतान युबारे धेरै सा8ह9य ले खएको छैन। यहाँ सन ् १९६५ र सन ् १९७१ को 

भारत-पाhकTतान युलाई पHृठभूKम बनाएर ले खएको जे पी राई आ8द9यको अमर-

ब-लदान उप�यासको अ�ययन ग>रएको छ।  

 

४.३.१ अमर-ब-लदान उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

जे पी राई ‘आ8द9य’कृत अमर-ब-लदान उप�यास जगजीत राई, =धाना�यापक, 

डाँडा गाउँ जु+नयर हाई Tकुल, दािजDKलङबाट सन ्१९८६ मा =काKशत भएको दे ख�छ। 

सन ् १९६५ र सन ् १९७१ को भारत-पाhकTतान युलाई आधार गरेर ले खएको यस 

उप�यासमा युका कारणले एउटा सै+नक र उसकz =ेKमकाको =ेममय जीवन उजाड 

बनेको कथा छ। युका +नयम�वपर
त युब�द
ह�सँग ग>रएको द;ुयDवहार र उनीह�लाई 

8दइएका शार
>रक यातना अ+न नार
 उ9पीडनको स�दभDबाट उप�यासमा सै�य 8हसंा र 

अपराधको भयावहता दसाDइएको छ। भारतीय सै+नकह�को देशभिaत र वीरताको 1चPण 

प+न उप�यासमा ग>रएको छ।  

 

४.३.१.१ देशभि)त र वीरता  

 अमर-ब-लदान उप�यासमा भारतीय सै+नकह�को साहस, वीरता र देशभिaतको 

1चPण ग>रएको छ। उप�यासमा भारत-पाhकTतान युकाल
न साहKसक यु घटनाह�को 
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चचाD छ जसले भारतीय सै+नकह�को वीरता र पराiमको प>रचय 8द�छ। सन ्१९७१ को 

भारत-पाhकTतान युमा +नडरतापूवDक लडरे देशका +नि#त =ाणको बKलदान 8दने ले�स 

नायक अbबटD एaका (सन ्१९४२-१९७१), fलाइC अhफसर +नमDलजीत Kसँह सेखो (सन ्

१९४३-१९७१), सेके�ड लेिfटने�ट अeण खेतरपाल (सन ् १९५०-१९७१) जTता भारतीय 

सै+नकह�को साहस, वीरता र देशभिaतको बयान उप�यासमा ग>रएको छ। १४ 8दसे#बर 

१९७१ का 8दन �ीनगरमा पाhकTतानी वायु सेनाको �वमान हमलाको उ9तर कारवाह
मा 

fलाइC अhफसर +नमDलजीत Kसँह सेखोले +नडरतापूवDक लडरे तीनवटा पाhकTतानी 

�वमानह� �वTत ग>र8दएको र 9यस युमा उनले वीरग+त =ाwत गरेको, भारतको 

पि(चमी OेP सकरगडको वस�तार नद
को hकनारमा िTथत जरपाल चौकz कcजा गनD 

पाhकTतानी सै+नकले गरेको भीषण आiमणलाई �वफल बनाउँदै सेके�ड लेिfटने�ट 

अeण खेतरपालले आfनो जKलरहेको tयाC कWवारा पाhकTतानी tयाC कह� �वTत 

ग>र8दएको र यस युमा उनको म9ृयु भएको जTता ऐ+तहाKसक घटनाह�को 

आqयानीकरणबाट उप�यासमा भारतीय सै+नकह�को साहस, वीरता र देशभिaत 

उW घा8टत भएको छ। भारतीय सै+नक सेके�ड लेिfटने�ट अeण खेतरपालको साहस र 

वीरतालाई उप�यासमा यसर
 1चPण ग>रएको छ – 

अeण OेPपालको tयाC कमा आगो उ9प�न भयो। अeणलाई tयाC कबाट ओलjर 

प+छ आउने आदेस भयो तर बहादरु अeण OेPपाल प+छ हटेनन।् जbदो 

tयाC कबाटै शPमुा1थ गोला बषाDइनै रहे। tयाC क जKलनै रहेको 1थयो। 

जKलरहेको tयाC कबाट शPलुाई गोला दाnने अeणको यो वीरताको कुनै उपमा 

छैन। जbदो tयाC कको �वाला KभPबाट गोला चलाएर +तनले शPकुो अक^ 
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एउटा tयाC क प+छ �वाTत पारे। य8ह समय शPकुो अक^ एउटा गोलाWवारा 

+तनी स8हद भए।९९  

 

मेजर होKसयार Kसँहका साहKसक hiयाकलापह�को वणDनले प+न भारतीय 

Kसपाह
ह�को वीरता र देशभिaतलाई 1चनाएको छ। यसबाहेक औप�याKसक पाP सरोजले 

सन ् १९६५ र सन ् १९७१ सालको युको सC कटकाल
न अवTथामा आfनो �ववाह र 

Tवीकृत सरकार
 [बदा र� गर
 युमा संलnन भएको =सC गबाट प+न भारतीय 

सै+नकह�को आfनो देश=+तको �ा र =ेमभाव =क8टत भएको छ। युका समय 

सै+नक अKभयानमा अवरोध हटाउन गोखाD सै+नकह�ले =ाणको बाजी लगाएको, वीर 

भावनाWवारा उ9सा8हत गोखाD Kसपाह
ह�ले शPलुाई खकुुर
ले काटेको जTता घटनाह�ले 

प+न भारतीय सै+नकह�को साहस र वीरतालाई 1चनाएको छ। यसर
 भारतीय 

सै+नकह�ले भारत-पाhकTतान युका बेला शPसँुग साहस र वीरतापूवDक लडरे आfनो 

=ाणको बKलदान 8दएको =सC गबाट उप�यासमा भारतीय सै+नकह�को देशभिaतमा1थ 

=काश पा>रएको छ।  

 

४.३.१.२ यु� अपराध 

अमर-ब-लदान उप�यासमा युकालमा हुने �वKभ�न आपरा1धक hiयाकलापको 

स�दभDबाट यु अपराधलाई 1चनाउने =यास ग>रएको छ। सन ् १९६५ र सन ् १९७१ 

सालको भारत-पाhकTतान युका समयमा पाhकTतानी सै+नकह�ले बC गलादेशी असै+नक 

नाग>रक र भारतीय युब�द
ह�सँग द;ुयDवहार गरेको, शार
>रक यातना 8दएको र नशृंस 

ह9या गरेको, अपहरण र बला9कार गरेको जTता औप�याKसक घटनाह� यसका उदाहरण 

हुन।् लेTल
 एलान हरKभtस र hiTटोफर aयाथरहुडले इ�टर�यासनल wला�ड 

                                                           

९९ जे पी राई आ8द9य, सन ्१९८६, अमर-ब-लदान, दािजDKलङ, जगजीत राई, प ृ२३ 
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पेअर�tहुडको >रपोटDको आधारमा सन ्१९७१ मा भएको बC गलादेश युमा पाhकTतानी 

सै+नकह�ले लगभग २५००००-४००००० बC गलादेशी TPीह�को बला9कार गरेको तdय 

=Tतुत गरेका छन।्१०० अमर-ब-लदान उप�यासमा सन ्१९७१ सालको बC गलादेश युका 

समय पाhकTतानी सै+नकह�ले बC गालादेशी युवतीह�को अपहरण र बला9कार गर
 

उनीह�को Tतन का8ट8दएको अ+न गोल
 ठोकz +नमDमतापूवDक ह9या गरेको जTता 

8हसंा9मक र आपरा1धक सै�य hiयाकलापले मा1थ उिbल खत तdयको बयान गछD। 

उप�यासमा यु अपराधको बबDरताको 1चPण यसर
 ग>रएको छ – 

 

हात खtु टाह� बाँ1धएको, आठ बC गाल
 युवती, जो हा�ड Dग पुलका पाhकTतानी 

सेनाह�ले कह
{ गाउँबाट अपहरण गर
 bयाएका 1थए, नnन अवTथामा भोग 

+तखाDले ;याकुल क+त 8दनदे ख +नदDयी, अ9याचार
 पाक सेनाह�को वासना 

शा�त पानj साधन बनी असहायतामा आँसु चहुाउँदै आएकz लास। हा�ड Dग पुलमा 

आfना पराजयको ल य बुझरे बबDर पाhकTतानीह�ले ती कमजोर नार
ह�लाई 

बC कर KभP, प8हला Tतनह� का8ट8दए। 9यसप+छ गोल
 लाएर मार
 छोडकेा 

1थए।१०१  

 

मानवतालाई कलC hकत गनj यTता अमानवीय घटनाह�ले यु अपराधको बबDरता 

र वीभ9सता =Tतुत गरेको TपHट छ। सन ् १९६५ र १९७१ सालको भारत-पाhकTतान 

युमा पाhकTतानी सै+नकह�ले यु +नयमको उbलC घन गदs भारतीय युब�द
ह�सँग 

द;ुयDवहार गरेको, शार
>रक यातना 8दएको र 8ठकसँगले खाना न8दएको जTता घटनाह� 

प+न युकाल
न अपराधका उदाहरण हुन।् सन ्१९६५ को युमा भारतीय वायु सेनाका 

                                                           

१०० लेTल
 एलान हरKभtस र hiTटोफर aयाथरहुड, सन ्२००६, इ!साइ)लोपेAडया अफ वार Kाइ*स ए!ड 

जेनोसाइड, �यु वकD , fयाatस अन फाइल, प ृ३६० 
१०१ जे पी राई आ8द9य, अमर-ब-लदान, पूवDवत,् प ृ११ 
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�वमान चालक सरोज पाhकTतानीह�को युब�द
मा परेको र यु �वरामप(चात ् प+न 

सात वषDस#म रावल�प�डीको जेलमा उसले यातनामय जीवन [बताएको वणDन 

उप�यासमा ग>रएको छ। ब�द
गहृमा पाhकTतानी सै+नकह�ले सरोज र अ�य भारतीय 

सै+नकह�लाई बाँधेर कोराDले कुटेको, हात-खtु टा 1चरेर नुन छhकD 8दएको, नङका चपे 

चपेमा �वषालु काँडा उनेर यातना 8दएको र भरपेट खान न8दएको जTता अमानवीय 

घटनाह� यु अपराधका भयानक mHटा�त हुन।् पाhकTतानको रावल�प�डी ब�द
गहृ र 

9यहाँ युब�द
ह�लाई 8दइने यातनाको 1चPण उप�यासमा यस=कार ग>रएको छ – 

 

रावल�प�डीको जेलखाना, जेल 1थएन तर एक नकD कु�ड 1थयो। बबDर 

+नदDयीह�को राज, भयानक अ9याचारको के�E 9यो 1थयो।  

ड8ढसकेको रोट
सँग 1चसो पानी �पउनु पदDdयो, 9यो प+न आधापेट, केवल =ाण 

रOाका +नि#त। 9यह
 आधापेट प+न क8हलेकाह
{ अनशनमा का8ट�dयो र भोको 

पेटमा मुसा दौuन थालेप+छ पेट
 बKलयो गर
 कTनु पdय^।  

साता-प�E 8दन [ब9नै नपाई फे>र अक^, प8हलोभ�दा अझ असहनीय यातना 

सुe हु�dयो। पाखरुाह� 1चरेर नुन खोसाDनी हाल
 +नद^ष कैद
ह�लाई अधDमू+छDत 

मादs +नदDयीह�ले सताउँथे। प�E 8दनप+छ फे>र नCह�का चपेचपेमा �वषाइला 

काँडाह� उनेर तथा पाइलाह� 1चदs �वKभ�न प+तWवारा ती कैद
ह�लाई 

पाhकTतानी राOसह�ले सताउँथे।१०२ 

 

 सन ् १९७१ सालको युमा पाhकTतानी सै+नकह�ले कुिTतया नामक ठाउँमा 

चाल
सजना भारतीय सै+नकह�लाई घेरामा पार
 उनीह�को हात, नाक र कान काट
 

                                                           

१०२ जे पी राई आ8द9य, अमर-ब-लदान, पूवDवत,् प ृ१२६-१२७ 
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+नमDमतापूवDक ह9या गरेको =सC गले प+न यु अपराधको बबDर अनुहार =Tतुत गरेको 

छ। यTतो दानवी घटनाको 1चPण उप�यासमा यस=कार ग>रएको छ – 

 

iूर पाhकTतानीको बबDरताको वणDन यहाँ ग>रसaनु छैन।् हा�ड Dग पुल कcजा 

ग>रसaनुभ�दा केह
 अ+घ कुिTतया नामक इलाकाको लडाइँमा अचानक चाल
स 

भारतीय जवानह� शPकुो घेरामा परे। +नदDयी पाhकTतानीह�ले जेनेवा 

स#झौताको उbलC घन गर
 +यनीह�लाई बबDरतापूवDक मारे – प8हला हातह� 

का8ट8दए। 9यसप+छ नाक र कानह� का8ट8दए अDमु+छDत पार
 सताए।...........  

यसर
 धेरैबेर सताए प+छ बबDर पाhकTतानीह�ले ती चाल
स जवानह�लाई बडो 

+नमDमतासाथ सC 1गनको =हार गरेर मारे....।१०३  

 

 यसर
 युकालमा भएका नार
 अपहरण, बला9कार, युब�द
ह�लाई 8दइएका 

यातना र नशृंस ह9याको 1चPणले उप�यासमा यु अपराधको भयावहता र वीभ9सता 

उW घा8टत भएको छ। 

 

४.३.१.३ पा�रवा�रक lासद� र Bेमको दःुखद अ!Sय  

 युको =भाव युभूKमस#म माP सीKमत रहँदैन। युको �वभी�षकाबाट युरत 

Kसपाह
 माP होइन तर उसको प>रवार प+न =भा�वत ब�न पुnछ। युका बेला एउटा 

Kसपाह
ले माP होइन तर उसका माता-�पता, दाजु-भाइ, 8दनी-ब8हनी, छोरा-छोर
, TवाTनी 

अथवा =ेयसीले प+न तनाउको िTथ+त भो1गरहेको हु�छ। अमर-ब-लदान उप�यासमा 

सै�य प>रवारले भोगेको यTतै तनाउATत िTथ+तको 1चPण ग>रएको छ। युरत छोरो 

                                                           

१०३ जे पी राई आ8द9य, अमर-ब-लदान, पूवDवत,् प ृ११ 
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सरोजको कुनै 1चt ठ� र खबर नआएप+छ उसका माता-�पताले पीडामय र तनाउATत 

िTथ+त भो1गरहेको 1चPण उप�यासमा यस=कार छ – 

 

“यTतो लडाइँको चापाचापमा पP लेqने समय नै कहाँ पाउँछ” भ�दै खानाको 

टेबलमा देवान साहेबले आfनो प>रवारलाई सा�9वना त 8द�थे, तर उनकै 

मुटुमा प+न आर
 चKलरहेछ, 9यसमा कसले दवाई गनj? झन ्�ीम+त देवान त 

ममताका 'ोत, ममतामयी आमा ‘लडाइँ’ शcद सु�दा नै आfनो कोमल मुटु 

धजुा धजुा भएको अनुभव ग+छDन।् 8दनमा सयपbटभ�दा बेसी भगवानसँग 

छोराको िज�दगीको भीख माँिnछन।्१०४ 

 

युमा छोरो मा>रएको खबरले सरोजका �पता मूछाD परेको, आमा र ब8हनी 

�वलाप गदs रोएको =सC गले प+न युपी�डत सै�य प>रवारको काe णक िTथ+तको बयान 

गछD। सरोज र प�वPको =ेमलाई आधार गरेर ले खएको यस उप�यासमा युका कारणले 

सरोज र प�वPको =ेममय जीवन �व�वTत बनेको छ। युमा लोnने वा =ेमी 

मा>रएकाह�को =+त+न1धTव�प देखापरेकz प�वPले यु �वभी�षकाको =भाव सबैभ�दा 

बढ
 भोगेकz छ। �ववाहपूवD नै सरोजको गभDधारण गरेकz प�वPले यु समाwत भएको 

म8हन� 8दनस#म प+न सरोजको कुनै 1चt ठ� एवम ् खबर नआएप+छ असहाय र 

एaलोबोध गरेकz छ र पीडामय र तनाउपूणD िTथ+त भोगेकz छ। दलुह
 नभई आमा हुन ु

अ+न �ववाह नभई �वधवा हुनाको पीडाले आहत बनेकz प�वPKभP जीवन=+तको माया-

मोह, इpछा-आकाCOा Oीण ब�दै गएको र शार
>रक रोगले चाwदै लगेर enण अवTथामा 

पुगेको अ+न अ�9यमा म9ृयुवरण गरेको जTता काe णक घटनाiमले युको नकरा9मक 

=भावलाई दसाDउँछ। यसर
 युका कारणले सरोज र प�वPको =ेममय जीवन �वTत 

                                                           

१०४ जे पी राई आ8द9य, अमर-ब-लदान, पूवDवत,् प ृ१०८ 
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बनेको छ। आफूले मन पराएको युवकलाई प+तको �पमा पाउने र उससँग सुखमय 

दा#प9य जीवन [बताउने प�वPाजTती नार
ह�को सपना र चाहना युका कारण भTम 

भएको यथाथD उप�यासले आ9मसात गरेको छ।  

 

४.३.१.४ यु� �वनाशको भयावहता 

अमर-ब-लदान उप�यासमा बहुमूbय यु साधनह� युका iममा नHट भएको 

एवम ् युका यTता साधनह�Wवारा हुने नरसंहारको 1चPणWवारा यु �वनाशको 1चP 

=Tतुत ग>रएको छ। युका समय देशको साम>रक शिaत सुmढ गनD अ9याध+ुनक तथा 

शिaतस#प�न हातह+तयार, यु�वमान र युवाहनह�को आव(यकता पनj हुनाले धेरै 

लागतमा यTता हातह+तयार एवम ्�वमान र वाहनह� +नमाDण गनुD पनj अथवा करोड�-

अरब� मूbयमा अ�य देशबाट आयात गनुD पनj िTथ+त यु=भा�वत देशह�समO सदैव 

रह�छ। यसर
 धेरै खचD गर
 +नमाDण र आयात ग>रएका हातह+तयार, �वमान र वाहनह� 

यु गनj iममा नHट हु�छन।् 9यससँगसँगै युका बेला ;यापा>रक के�E र सहर
य 

�वकास प+न बमबार
को चपेटमा परेर �वTत हु�छ। 

 अमर-ब-लदान उप�यासमा युका कारणले हुने यTतै �वनाशको 1चPण ग>रएको 

छ। पाhकTतानले अमे>रकाबाट आयात गरेको पनडुcबी गाजी, सरमन tयाC क, 1चनबाट 

आयात ग>रएका ट
 ५६ tयाC कह�, भारतीय वायुसेनाका नेट, Kमग २१ जTता 

वायु�वमान, पाhकTतानका Kमराज, सेबरजेटजTता वायु�वमानह� युका iममा नHट 

भएको औप�याKसक घटनाह�मा युको �वनाशमय ल
ला mिHटगत हु�छ। यTता 

�वनाशको 1चPणWवारा उप�यासले यु=भा�वत देशको आ1थDक िTथ+तमा1थ पनj =भावको 

स#भावना+तर सC केत गरेको बु झ�छ। यसर
 बमबार
ले गदाD युवाहन, यु�वमान, 

युपोत, हवाई अu डा, ;यापा>रक के�E र सहरह� �वTत भएका औप�याKसक 

घटनाह�ले युबाट हुन े महा�वनाश+तर सC केत गरेको छ। गोलाबार
 र बमबार
का 
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कारणले सै+नकह� मा>रएको, सै+नकह�ले सC 1गनले छातीमा घोचरे शPकुो ह9या गरेको, 

ब�दकुको बटले टाउको फुटाइ8दएको, खुकुर
ले टाउको +छनाइ8दएको, पाhकTतानी 

सै+नकह�ले बC गाल
 युवतीह�को बला9कार गर
 +नमDमतापूवDक ह9या गरेको, युका 

iममा �वमानह� �वTत भएर सै+नकह� मा>रएका, tयाC क र मोटरह� जलेर सै+नकह� 

डढेका आ8द घटनाह�को 1चPणले युबाट हुने मानव तथा मानव स�यताको संहारका 

पछा�ड यु नै कारक पO रहेको बु�न गा�ो पदsन।  

 

४.३.१.५ ऐHतहा-सक स!दभQ 

अमर-ब-लदान उप�यासमा सन ् १९७१ को भारत-पाhकTतान युसँग स#ब�ध 

राqने Tथान र 8दनाC कह�को उbलेख पाइ�छ जसले उप�यासलाई ऐ+तहाKसक आधार 

=दान गरेको छ तर घटनाiम र पाPह� भने काbप+नक छन।् पाhकTतानले ३ 8दसे#बर 

१९७१ को साँझ ५:४५ मा भारतका �ीनगर, अव�तीपुर, पठानकोठ, उ9तरलाई, जोधपुर, 

अ#बाला, आगरा आ8द हवाई अu डाह�मा हवाई आiमण गरेको 1थयो र 9यह
 रात 

भारतले प+न जवाबी कायDवाह
 गदs पाhकTतानको च�दनेर
, सोरकोट, सरगोधा, मुर
, 

Kमँयावाल
, मeढ (कराची), >रसालवाला आ8द Tथानह�मा हवाई हमला गरेको 1थयो।१०५ 

उप�यासमा तार
ख, म8हना, समय, साल र Tथानस8हत यस ऐ+तहाKसक घटनाको 

1चPण यसर
 ग>रएको छ – 

 

शुiबार ३ 8दस#बर १९७१ को साँझ ५ बजेर ४५ Kमनट जाँदा पाhकTतानी 

वायुसेनाले, भारतीय हवाई अu डा – अमतृसर, पठानकोठ, �ीनगर, अव�तीपुर, 

जोधपुर, अ#बाला, उ9तरलाई र आगरामा अचानक बम बषाDए साथ ैभारतका 

                                                           

१०५ अ+नe Kसँह यादव र सहदेव शमाD, सन ्२००९, 5वत!l भारत के यु� एवं यु� के -स�ा!त, बरेल
, =काश 

बुक �डपो, प ृ३४४ 



२ १४  

 

उ9तर-पि(चमका सुलेमाकz, खेमकरन र अ�य Tथानह�मा गोलाबार
Wवारा यु 

सुe गरे। ...9यह
 रात ११ बजेर ५० Kमनट जाँदा भारतीय वायु सेनाले प+न 

पि(चमका पाhकTतानी हवाई अu डाह� – च�दर
, सोरकोट, सरगोधा, मुर
, 

Kमयावाल
, मस�र, >रसालवाला तथा चाC गाभाC गा आ8द Tथानह�मा जवाबी 

हजार�-हजार� टन बम तथा रकेटह� बषाDए।१०६  

 

 भारतको यस हवाई हमलाWवारा पूवDमा रहेका पाhकTतानका सबै हवाई अu डाह� 

नHट भएको वणDन तdया9मक छ। भारतको पि(चमी युOेP छ#ब सेaटरमा भएको 

भीषण युको =सC ग उप�यासमा आएको छ। यह
 युमा भारतीय सै+नकह�ले 

पाhकTतानको T-५९ र सरमन tयाC कह� �वTत ग>र8दएका 1थए१०७ जसको वणDन 

उप�यासमा पाइ�छ। राजTथानको जैसलमेर OेPको ल¬गवाला चौकzमा पाhकTतानी 

सै+नकह�ले 1चनी T-५९ र अमे>रकz सरमन tयाC कह�ले हमला गरेको, भारतीय 

वायुयानले अमे>रकz सरमन र 1चनी T-५९ tयाC कह� �वTत ग>र8दएको१०८ जTता 

इ+तहासKस घटनाह�को वणDन उप�यासमा रहेको छ। 9यसर
 नै भारतीय पनडुcबी 

[बiा�तले पाhकTतानी पनडुcबी गाजी नHट ग>र8दएको१०९ अ+न ले�स नायक अbबटD 

एaका (सन ्१९४२-१९७१), fलाइC अhफसर +नमDलजीत Kसँह सेखो (सन ्१९४३-१९७१), 

सेके�ड लेिfटने�ट अeण खेतरपाल (सन ् १९५०-१९७१) जTता भारतीय सै+नकह�को 

साहस, वीरता र बKलदानको =सC गह� प+न इ+तहासKस छन।्   

 

 

                                                           

१०६ जे पी राई आ8द9य, अमर-ब-लदान, पूवDवत,् प ृ२-३ 
१०७ अ+नe Kसँह यादव र सहदेव शमाD, 5वत!l भारत के यु� एवं यु� के -स�ा!त, पूवDवत,् प ृ३४५ 
१०८ अ+नe Kसँह यादव र सहदेव शमाD, 5वत!l भारत के यु� एवं यु� के -स�ा!त, पूवDवत,् प ृ३४८ 
१०९ अजुDन सुUम+नयम, सन ्२०१६, इि!डयास वासQ - ए -म-लटेर� =ह5a� १९४७-१९७१, नोयडा, हारपर कोKल�स, प ृ६३३६ 
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४.४ काEपHनक यु�मा आधा�रत नेपाल� यु�-उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

कुनै ऐ+तहाKसक आधार नभएको अथवा काbप+नक युलाई पHृठभूKम बनाएर 

ले खएको यु�वषयक उप�यासको अ�ययन यस शीषDकअ�तगDत ग>रएको छ। असीत 

राईकृत समािGत : एउटा युग, एउटा संसार यTतै उप�यास हो।  

 

४.४.१ समािGत : एउटा युग, एउटा संसार उप!यासको �वषयपरक अ�ययन 

 समािGत : एउटा युग, एउटा संसार उप�यास (याम UदसD =काशन, दािजDKलङबाट 

सन ् १९६९ मा =काKशत भएको हो। यस उप�यासमा जुन युको चचाD ग>रएको छ 

9यसको ऐ+तहाKसक काल TपHट छैन। तथा�प औप�याKसक पाP वृाले दईुवटा �व(वयु 

भो1गसकेको =सC गबाट दईुवटा �व(वयुप+छको समय रहेको बु झ�छ भने, -सपाह� – 

आ~नै देशका वीर -सपाह�। देश रuाथQ Bाणको ब-लदान =दन तSपर -सपाह�११० जTता 

वणDनले Tवत�P भारतकाल
न प>रवेश रहेको बु झ�छ। उप�यासमा नेफाको युमा 

वृाका लोnने मेजर भEबहादरु स8हद भइसकेको =सC ग छ। नेफाको =सC गले सन ्

१९६२ सालको भारत-1चन युको स#झना गराउँछ। सन ् १९६२ प(चात ् भारतले सन ्

१९६५ र सन ्१९७१ सालमा पाhकTतानसँग यु लuयो तर उप�यासमा यी युह�+तर 

सC केत गनj कुनै =सC ग छैन। उप�यासको भूKमकामा उप!यासका घटना, कथा, 

प�रि5थHत र पाl-पाlी लेखकका मौ-लक सजृना हुन ्१११ भनेर उप�यासकारले 

उप�यासमा व णDत �वषयको इ+तहाससँग कुनै स#ब�ध नरहेको सC केत गरेका छन।् 

उप�यासको पाP =काश उpचतर मा�यKमक पर
Oामा पि(चम बC गाल रा�यभ>र प8हलो 

                                                           

११० अKसत राई, सन ्१९६९, ‘उप�यास स�दभDमा आfनो �वचार’, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, 

दािजDKलङ, (याम UदसD =काशन, प ृ११ 
१११ अKसत राई, सन ्१९६९, ‘उप�यास स�दभDमा आfनो �वचार’, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, 

दािजDKलङ, (याम UदसD =काशन, प ृ[क]   
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Tथानमा आएको =सC गबाट उप�यासमा व णDत युATत सहर पि(चम बC गाल रा�यको 

कुनै एउटा सहर रहेको बु झ�छ।  

 

४.४.१.१ यु� अपराध 

 समािGत : एउटा युग, एउटा संसार उप�यासमा यु=भा�वत OेPमा सै+नकह�ले 

असै+नक नार
ह�मा1थ गरेका अभE ;यवहार र बला9कारजTता आपरा1धक 

hiयाकलापको =सC ग आएका छन।् युकालमा नार
ह� युको उ�मादले उ�म9त 

Kसपाह
ह�बाट असुर¥Oत र उ9पी�डत ब�न पुगेको िTथ+तको 1चPण उप�यासमा ग>रएको 

छ। Kसपाह
ह� +नर
Oणमा आएका बेला उप�यासकz पाP वृाले कमलालाई KसरकKभP 

लुकाएकz अ+न कामुक Kसपाह
ह�ले कमलाको छाती र गाला+तर TपशD गरेको, 

कमलालाई उ1चत-अनु1चत =(न सोधेका =सC गले सुरOाका +नि#त ख8टएका 

Kसपाह
ह�बाट नै नार
ह� असुर¥Oत ब�न पुगेको िTथ+त+तर सC केत ग>रएको छ। 

उpछृC खल Kसपाह
ह�को यTता कामुक hiयाकलापले भयभीत बनेकz कमलाले तनाउ र 

संPासको िTथ+त भोगेकz छ भने उसले असुरOाबोध गरेकz छ। उप�यासकz पाP वृाले 

भनेको +न#न कथनमा युकाल
न िTथ+तमा नार
ह�मा1थ हुने गरेको यौन उ9पीडनको 

आभास पाइ�छ – 

 

“अ,ँ नानी! घरबाट +तमी बा8हर पटaक न+नTकनू। Kसपाह
ह�को चकचकz छ। 

एउट
 आइमाई! अबला!! देखेकै �यौ - Kसपाह
 कTता हु�छन!् आफू जो1गनू! 

+तनीह�ले अनु1चत लाभ उठाउन नसकून!्” वृाले चतेावनी 8दई।११२  

  

                                                           

११२ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ२४ 
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 सहरमा भएको बमबार
 र भागाभागमा घाइते भएकz कमला TवTथ भए प+छ 

आfनो लोnने र प>रवारको खोजी गनD सहर गएकz बेला Kसपाह
ह�ले उसलाई सै+नक 

aया#पमा लगेर +नवDTP बनाएको, उसको शर
रमा हात लगाएको र बला9कार गरेको 

जTता =सCगले युकालमा नार
ह�मा1थ हुने गरेका यौन 8हसंालाई जनाएको छ। सै�य 

अ9याचारकै कारण कमला अ�ततः �व¥Owत िTथ+तमा पुगेकz छ र ऊ गभDवती प+न 

बनेकz छ। यसर
 युकाल
न अवTथामा सै+नकह�Wवारा एउट
 नार
मा1थ ग>रएको 

शार
>रक र मानKसक उ9पीडनको 1चPणWवारा उप�यासमा यु अपराधमा1थ =काश 

पा>रएको छ। युका बेला नाग>रक जनघन9व र नाग>रक स#पि9तमा1थ हवाई आiमण 

+नषेध मा+नएको छ।११३ =Tतुत उप�यासमा जनघन9ववाद
 सहर
य OेPमा �वमानWवारा 

बम वषाD ग>रएको, बमबार
मा घरबार �वTत भएको अ+न असै+नक नाग>रकह� 

मा>रएका घटनाह�ले यु अपराधको mHटा�त =Tतुत गरेका छन।् 

  

४.४.१.२ यु� �वनाशको भयावहता  

 यु कालमा =+तWव�Wवी देशलाई अ9य1धक माPामा O+त पु� याउने उ�े(यले 9यस 

देशका �वकKसत र जनघन9व भएका सहरमा शPWुवारा बमबार
 ग>रने स#भावना बढ
 

माPामा रह�छ। फलTव�प बमबार
का कारणले भवन, पुल, सडक, यातायातका साधन, 

;यापा>रक के�E, शै¥Oक संTथान आ8द O+तATत हु�छन।् सहरमा अ1धक मा+नस 

बसोबास गनj हुनाले 9यहाँ जनसCqया प+न अ1धक हु�छ र जनघन9व भएको ठाउँमा 

बमबार
 र गोलाबार
 हँुदा नरसंहारको िTथ+त भयावह हु�छ। समािGत : एउटा युग, 

एउटा संसार उप�यासमा युबाट हुने यTत ैसहर
य स�यता र �वकासको �वनाश अ+न 

मानव संहारको भयावहतालाई उजागर ग>रएको =तीत हु�छ। उप�यासमा एउटा युATत 

सहरको 1चPण छ। युमा भएका गोलाबार
 र बमबार
ले 9यस सहरका ठुला-ठुला 

                                                           

११३ https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions, October 14, 2019 
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भवनह� ख�डहरमा प>रणत भएको, सडक र रेललाइन �वTत भएको, मोटर र 

रेलगाडीह� जलेर O+तATत भएको, बाeद र मतृ मा�छेका लासको दगुD�धले सहरको 

वातावरण दगुDि�धत बनेको, सहर जन शू�य बनेको वणDनWवारा उaत सहरको �वनाश 

देखाइएको छ। तल उWघतृ mHटा�तह�ले युATत सहरको 1चP =Tतुत गरेका छन ्– 

 

भ;य आKलसान महल – माP ख�डहर...! �वंसावशषे!! रोइरहेका छन।् �वकराल 

रातका गभDKभP – बाeदका दगुD�ध र धुलाह�ले 8हक8हकाइरहेछन।् हाहाकार-

हाहाकार! 1च9कार!!! सहर सिbकरहेछ! घर सिbकरहेछ... महल अt टाKलका 

सिbकरहेछ,....।११४  

सहर। भि9कएका च�ुडएका सडक – झुि�डएका – बाC 1गएका – उखेKलएका रेल 

लाइन – जलेका, भ9केका मोटर, रेलगाडी – आगोले डढेका घर – [बिbडङह�को 

ख�डहर। �वंसावशषे। वीभ9स m(य। कुeप Tव�प – सहर! दगुD�ध – लास! 

दगुD�ध – बाeद!! जन-शू�य! सूनसान!! Kसपाह
ह�को चहल-पहल।११५ 

  

 यसर
 उप�यासमा युATत सहरको 1चPणWवारा युबाट हुने महा�वनाश+तर 

सC केत ग>रएको छ। युकालमा यु=भा�वत OेPमा गोलाबार
 र बमबार
का कारणले 

हुने म9ृयुको 1चPणWवारा उप�यासमा मानव संहार+तर सC केत गरेको बु झ�छ। 

उप�यासमा युATत सहरमा गोलाबार
 र बमबार
ले मा+नसह� मा>रएका, बमबार
ले 

�वंस भएको [बिbडङले 1थ1चएर, आगोमा जलेर एवम ्भयभीत मा�छे भागाभाग गदाD 

कुिbचएर मा+नसह� मरेका घटनाह�ले युका कारणले हुने मानव संहारको 1चP अगा�ड 

                                                           

११४ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ१ 
११५ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ२७ 
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bयाउछन।् यु �वभी�षकाको चपेटमा परेर मानव माP होइन तर [बरालो, कुकुरजTता 

पशु-=ाणीह� प+न मरेको वणDनले युको नकारा9मक =भावलाई अझ TपHट पारेको छ। 

 

४.४.१.३ यु� अ-भघात र Sयसको भयावह प�रणHत 

यु मानव समाजको भयानक उपज हो। समाज र सिृHट दवुैका +नि#त यु 

ठुलो �वपि9त हो। शार
>रक र मानKसक �पमा घात गरेर युले मानव जीवनलाई 

सC कटको िTथ+तमा पु� याइ8द�छ फलTव�प युको डरलाnदो =+तhiयासँगै बाँpन मा�छे 

�ववश ब�छ। =Tतुत उप�यासमा युको यTतै भयावह प>रण+त भोगेर बाँ1चरहेको मानव 

जीवनको 1चPण छ। युले मानव जीवनलाई शार
>रक र मानKसक �पमा कसर
 �वTत 

ग>र8द�छ भ�ने �वषयलाई उप�यासमा हे>रएको छ। उप�यासमा कमला नाउँ गरेकz 

एउट
 �ववा8हत युवतीले भोगेको यु �वभी�षकाको 1चPणWवारा युको भयावह प>रण+त 

=Tतुत ग>रएको छ। स#पूणD सहर युWवारा =भा�वत भएप+छ अ�य सहरबासीसँग ै

कमलाले प+न युको भयावह प>रण+त भोगेकz छ।  

सहरमा भएको बमबार
ले अ�य घरजTतै कमलाको घर प+न ख�डहरमा प>रणत 

भएको छ। युको चपेटमा परेर उसको लोnने तारककुमार र आमा-बाबा सबै मा>रएका 

छन ्भने युWवारा आतC hकत सहरमा भागाभागको iममा ग#भीर �पमा घाइते भएकz 

कमला मरणास�न हुन पुगेकz छ र युWवारा उ�म9त सै+नकह�बाट बला9कृत हुन 

पुगेकz छ। यसर
 युका कारणले भएको पा>रवा>रक सदTयह�को म9ृयु, घरबारको 

�वनाश, शार
>रक यातना र सै+नकह�बाट बला9कृत हुन परेको पीडादायक घटनाका 

कारणले उ9प�न भएको मानKसक अKभघातको 1चPण यस उप�यासमा ग>रएको छ। 

अKभघातीत ;यिaतको ;यिaत9व �वघ8टत हँुदछ र उसको सं�ाना9मक, hiया9मक र 
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भावा9मक मानKसक =+तhiया[बच सम�वय तथा एक�पता हँुदैन११६ जसले गदाD उसको 

;यवहार असC गत र �व1चP हु�छ। उप�यासमा व णDत कमलाका असC गत र �व1चP 

;यवहारले उसको �व¥Owत मनोिTथ+तलाई दसाDउँछ – 

 

कमला घुKमरहेकz छे – +नवDTP! छ>रएका केशराKश! शर
रभ>र +नलडाम, चोट–

रगत! रगतमा मु+छएको शर
र। एकोहोरो थaुथी – थ!ू थ!ू! दगुथR; हाँTदै 

उKभरह�थी – [बच सडक! e�थी अ+न पछा>र�थी।११७ 

“थू! थ!ू! थ!ू!!” कमला आफैलाई थaुछे; भु¤भ>र थaुछे, आकाश+तर थaुछे। 

एउटाले सल fयाँकेर कमलाको शर
रमा ओढाई। कमलाले fयाँhक8दई अ+न 

ला9तीले कुिbचँदै थaुन लागी - “थ!ू थू!!” अक^ले दगुदs आएर साडी लपे8ट8दयो 

– बेTसर
 ! कमला – हाँTन लागी; एकोहोरो; Oणैमा कमला पूवDवत ्नnन भई, 

नयाँ साडी धजुा-धजुा भएर pया+तएर चारै+तर छ>रयो।११८ 

 

 नाC गै 8हँuनु, घ>र हाँTनु, घ>र eनु, एकोहोरो थhुकरहनु, आफैलाई थaुनु, 

आकाश+तर थaुनु, भुइँभ>र थaुनु, [बच सडकमा उKभरहनु, शर
रको लुगा pया9नुजTता 

असC गत र �व1चP ;यवहारले कमलाको खि�डत ;यिaत9वको प>रचय 8द�छ। कमलाको 

नाC गोपन र �व1चP ;यवहार सहरका +नि#त रKमता र उपहासको �वषय भएको र 

समाजले उसलाई पगल
 नाम 8दएको वणDन उप�यासमा छ। यसबाट उसको सामािजक 

स#ब�ध �विpछ�न ब�न पुगेको दे ख�छ। असामा�य मनोिTथ+तको ;यिaत आfनो 

                                                           

११६ राज राजे(वर
 =साद Kस�ह
 र बी के Kम', असामा!य मनो�वqान, पूवDवत,् प ृ२४४ 
११७ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ२७ 
११८ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ२८ 
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Tयाहारस#भार र सुरOा गनD असOम हु�छ११९ भ�ने कुरा कमलाको बेहाल र दयनीय 

अवTथा एवम ्बला9कारको =+तरोध गनD नसकेको =सC गबाट बु�न सhक�छ। नाल
मा 

fयाँकेको र कु8हएको खाने कुरा, जुठो भात र रोट
 8टपेर पेट भनj, रेल Tटेसन, ख�डहर 

र माल गोदाम+तर सु+त8हँuने कमलाको दयनीय िTथ+तले उसको �व¥Owत िTथ+तलाई 

जनाउँछ – 

 

मैला 1च£ा-लुगा! बेTयाहार मैला केश, +घनलाnदो मुहार, खtु टामा डरलाnदा 

ग�हाउने घाउ – पगल
। सु9ने ठेकान छैन – क8हले Tटेसनको wलेटफामD, 

[बिbडङको ख�डहर, गोदामको Kभ9ता, ओडार, मालगोदाम, जहाँ रात पछD ; जहाँ 

+नEाले समा9छ।१२० 

 

 युको अKभघातले आहत बनेकz कमलामा m(य र Éाणस#ब�धी Êमको िTथ+त 

सजृना भएको छ। युATत सहरबाट अचतेन िTथ+तमा कमलालाई उार गर
 वृाले 

आfनो घरमा bयाएप+छ कमलामा चतेना आउँदै जा�छ। युको अKभघातले आहत 

बनेको कमलाको चतेनाले कोठामा राखेको बुको मू+तDमा ब�दकुधार
 एउटा 8ह'ंक 

Kसपाह
को [ब#ब देqछ। धपुबाट +निTकरहेको धवुाँलाई ब�दकुबाट +निTकएको बाeदको 

धवुाँजTतो देqछ र भयले उसको मुहाराकृ+त �वकृत ब�छ अ+न मुटुको Tप�दन ब�छ। 

धपुको वासनामा ऊ बाeदको ग�ध अनुभव गछj। कमलाको यTतो Êमको िTथ+तलाई 

उप�यासमा यसर
 1चPण ग>रएको छ – 

 

                                                           

११९ योगेश ए जोगसन र अKमत बी परमार, सन ्२०१७, Xयवहार प�रवतQन का मनो�वqान, नयाँ 8दbल
, रावत 

=काशन, प ृ१९ 
१२० असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ३२ 
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...अ+घिbतरका ती =साद - फल-फूल अ+न वुका मू+तD नुहाइरहेका, धपुका 

सेता धुवँा...धुवँा...कमला झTकz – उसको मुहार भयका झोaकाह�ले कeण र 

e�च ेभयो; मुटुमा उA Tप�दन! आँखाह� आकुल र ;याकुल। उसले पुनः रा�र
 

हेर
, 9यह
 शा�त, सौ#य र सु�दर =+तमा...धपुका धुवँाका Kशखाह�! कTतो 

आँखा! भखDर त हो उसले बुको Tथानमा देखी – एक रaत �पपासु वीभ9स 

कठोर सै+नकको मू+तD – हातमा राइफल...अ+न रायफलको नल
बाट बाeदको 

धुवँा... सँुaक! सुँaक!! कमलाले आfनो Éाण-शिaतको पर
Oा गर
 धपुका 

ग�धसँगै बाeदको तीU ग�ध!१२१ 

कमला +नशcद हे>ररह
 – 9यो बुको सौ#य, शा�त र ग#भीर =+तमा!  अ+न 

बुको आदशDमा सम�पDत वृा! मानवताको एक वाTत�वक �प! धपूका ती सेता 

धूवँाको लहर, जो खेKलरहेको 1थयो – बुको स#पूणD मुख-म�डलसँग। कमला 

झTकz – Kसपाह
, iूर, +नHठुर, 8ह'ंक, कठोर Kसपाह
को डरलाnदो मू+तD! हाममा 

राइफल!  राइफलको नल
बाट बाeदको धूवँा। 

“आमै!......” कमला 1चpयाई।  

Êमवश Tवतः ची9कारले ऊ Tवयम ्लि�जत भई; अ+न भनी – “होइन आमै, 

अ+घको झझbकोले होला – एउटा 8ह'ंक Kसपाह
, हातमा राइफल; अ+न 

बाeदको धूवँा – आfनै अ+घिbतर देख©। 1चpयाई हाKलछु।”१२२ 

 

 यसर
 बुको मू+तDलाई एउटा ब�दकुधार
 Kसपाह
जTतो देqनु, धपुको धुवाँलाई 

ब�दकुको बाeदबाट +निTकएको ठानेर भयभीत हुनु, बाeदजTतो ग�हाउनु युको 

मानKसक अKभघात (|ौमा) का कारणले उ9प�न Êम हो भने मुटुको ढुकढुकz ब�नु, 

                                                           

१२१ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ३-४ 
१२२ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ२०-२१ 
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अनुहार �वकृत हुनु, आँखाह� आकुल-;याकुल हुनु र 1चpयाउनु यु अKभघातको 

शार
>रक =+तhiया हो। युको यTतो अKभघात कमलाले बार#बार भोगेकz छ। मुहारभ>र 

iूरता र +नदDयताको छाप बोकेर 8हँ�डरहेका शTPाTPधार
 Kसपाह
ह�को आतC कबाट 

कमलाले हरOण भय र Pासको पीडा भोगेकz छ र 9यह
 पीडानुभू+तले उसमा म9ृयुबोध 

गराएको छ। कमलाको भयाiा�त मानKसक िTथ+त र उसले गरेको म9ृयबुोधको 1चPण 

उप�यासमा यसर
 ग>रएको छ –  

...बोbन खोजी; वाaय अवe; चलमलाउन, उ�न खोजी, सhकन, ग�ँुगो-ग�ँुगो 

कुनै वTतुले छाती 1थ1चराखेको उसले अनुभव गर
। (वास-=(वास hiयामा 

क8ठनता – (वास रोhकयो। “म मदsछु, मछुD ” – उसलाई बोध भयो। पुनः 

बेहोस।१२३ 

“...डर लाnछ आमै! Kसपाह
सँग मलाई डर लाnछ। +यनीह� 8ह'ंक र iूर 

हु�छन।् मानवता, =ेम र सहानूभू+त बKलदान गरेर पशुता, बबDरता र दानवता 

वरण ग>रसकेका हु�छन ्+यनीह�ले। म बाँpन सिaतनँ आमै! अब म मछुD।”१२४ 

 

 Kसपाह
 देqदा मुटुको ढुकढुकz ब�नु, 1चpयाउनु र मू+छDत हुनु जTता शार
>रक 

=+तhiयाले प+न कमलाको भय र तनाउATत मानKसक अKभघातलाई बुझाउँछ। कमला 

8ह'ंक र iूर सै+नकह�[बच असुरOाको भावनाले स�PTत ब�न पगेुकz छ भन े

कमलालाई छोर
जTतै माया गनj वृा प+न कमला उ�म9त सै+नकह�को Kसकार हुने हो 

hक भ�ने भय र 1च�ताले तनाउATत ब�न पुगेकz छ। उप�यासमा वृाको भयभीत र 

तनाउATत िTथ+तलाई उसैको संवाद र hiयाकलापWवारा यसर
 ;यaत ग>रएको छ – 

 

                                                           

१२३ असीत राई, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, पूवDवत,् प ृ३ 
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“ऊ सनु नानी, केको खलबल? केको आवाज?”....वृाले तसDदै भनी – “पखD है, म 

�यालबाट हेछुD ...” 

“ढक! ढक!! ढक!....” 

“को हो? को हो?” वृाको कातर र Oीण Tवर =Tफु8टत भयो। अ+न 

कमलालाई Kसरक ओढाएर ढोका+तर दगुर
, gदयभ>र आतC क र शC का 

बोकेर।१२५ 

 

 युमा आfनो स#पूणD प>रवार गुमाइसकेकz वृामा युले ज�माएको चरम +नराशा 

दे ख�छ। जीवनलाई ख�डहर र म9ृयुतुbय ठानेर वृाले आfनो युज+नत +नराशावाद
 

mिHट उप�यासमा =Tतुत गरेकz छ। वाTतवमा वृा युWवारा दबुDल भए ताप+न 

यु�वe उ�न खोिजरहेको मानवताको =तीक हो। युमा आfनो सवDTव गुमाए ताप+न 

वृाले युपी�डत कमलालाई उार गर
 जुन सेवाभाव देखाएकz छ 9यसले यह
 कुरा+तर 

इC 1गत गछD। यसर
 कमलाजTती एउट
 युपी�डत नार
ले युकालमा भोगेको भयावह र 

पीडादायक िTथ+त अ+न 9यसबाट �व¥Owत बनेको उसको मानKसक अवTथाको 1चPण 

उप�यासमा ग>रएको छ भने उप�यासकz अक^ पाP वृाको मा�यमWवारा प+न युको 

भय र तनाउ एवम ् युमा सवDTव गुमाएप+छ उसKभP उ9प�न भएको +नराशालाई 

उप�यासमा 1चPण ग>रएको छ। 

 उप�यासमा युको डरलाnदो =+तhiया अKभ;यaत गनj अक^ पाP हो – =काश। 

Êूण अवTथामा नै युको �वभी�षका भोगेर जि�मएको =काशको �वकृत र वीभ9स �पले 

मानवमा1थ युको भयानक =भाव र प>रणाम+तर सC केत गछD। =काशको शार
>रक र 

Tवभावगत अTवाभा�वकता युको प>रणाम हो। वाTतवमा =काशको ज�म युWवारा 

=भा�वत एउटा भयानक दघुDटना हो। शार
>रक �वकृ+त, पाँच म8हनामा नै दाँत पलाउनु, 
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पाँच म8हनाको Kशशुको शर
र दईु वषDको बालकको जTतो दे खनु, Tवर अ9य1धक ती� र 

कठोर हुनु, आठ म8हनामा नै 8हँuने हुनु, सात वषDको उमेरमा माP बोल
 फुtनु जTता 

अTवाभा�वक शार
>रक �वकास, >रसाहा, हठ�, बदमासजTता Tवभाव =काशमा दे खएको 

युको कु=भाव हो। नवजात Kशशु =काशको अTवाभा�वक शार
>रक �पको 1चPण 

उप�यासमा यस=कार ग>रएको छ – 

 

=काश – साँpच ैई(वरको आfनै पुP 1थयो; ई(वरको अछुत सजृना – अनौठो 

Tव�प – डरलाnदा ठुला-ठुला तेजपूणD आँखा, देUे हात – माP मांसपु�ज, 

कमरमा ठुलो गाँठो, नाC गो टाउको, आँखीभ�को Tथानमा सेतो दाग – TपHट, 

लामो pयूँडो।१२६ 

  

  >रस उठेप+छ ककD श आवाज गरेर घ�ट�स#म eनु, उसले चाहेको कुरा नपाए 

टोaनु, 8हकाDउनु, �वEोहपूणD पैताला ठटाउँदै उh�रहनु, सँगै खेKलरहेका साथीह�लाई कुटेर, 

1चथोरेर eवाउनु, आमा (पाbने) ले उसलाई 8हकाDए नeनु तर अपलक mिHटले हेदs आfन ै

गालामा आमाले नरोकेस#म 8हकाDउनु, आधा रातमा उठेर एaलै खेKलरहनु, हाँसी रहनु 

इ9या8द कुरा बाbयकालमा =काशमा दे खएका Tवभावगत अTवाभा�वकता हुन।् ठुलो 

भएप+छ =काशको Tवभाव 8ह'ंक र �वEोह
 ब�दै गएको 1चPण उप�यासमा ग>रएको 

छ। आfनो देUे हात आफैले काtनु, राती सबै सुतेप+छ घु#नुजTता hiयाकलापले 

=काशको असामा�य मानKसकता+तर सCकेत गछD। =काशको असाधारण �प र 

असामा�य Tवाभावसँगसँगै असाधारण ;यिaत9व र =+तभाको 1चPण प+न उप�यासमा 

ग>रएको छ। ती� बु� र असाधारण Tमरण-शिaत रहेको =काश प�न, तकD  गनD, 
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भाषण गनDमा अW�वतीय छ। 9यसैले यशोधाकz आमा उसलाई ई(वर-पुP, साथीह� 

अW भुत िज+नयस र KशOकह� अमानवीय शिaत र =+तभा ठा�छन।्  

 =काशको �वकृत �प र असामा�य मानKसकता उसकz आमा कमलाले भोगेको यु 

�वभी�षकाकै =+तफल हो। युको =भाव ता9काKलक माP नभएर दरूगामी प+न हु�छ र 

9यो प+न 9य+तकै Pासद र भयावह हु�छ भ�न ेयुपी�डत कमलाको गभDबाट जि�मएको 

=काशको शार
>रक र मानKसक कुeपताले =मा णत गरेको छ। यह
 कु�पताको कारण 

=काश सामािजक घणृा र +तरTकारको Kसकार बनेको छ। =काशका साथीह� उसलाई 

मा�छेको Tतरमा गणना गदsनन।् समाजले =काशलाई मा�छे तसाDउने, राOस, कुहेको 

लास, लाटा र �पशाचजTता उपनाम 8दएको छ। युWवारा =ता�डत मा�छे समाजमा 

प+न अवहेKलत र लाि�छत भएर बाँpनु परेको mHटा�त उप�यासले =काशको पाPताWवारा 

=Tतुत गरेको छ। यसबाट युWवारा ;यिaतगत जीवन माP होइन तर सामािजक जीवन 

प+न नHट हँुदछ भ�ने बु झ�छ। युका कारणले शार
>रक र मानKसक �पमा �वकृत 

एउटा Kशशुको बाbयजीवन कसर
 =भा�वत ब�छ र 9यसले उसको भावी जीवनलाई 

कसर
 =भाव पाछD भ�ने �वषयलाई उप�यासमा ग#भीरतापूवDक हे>रएको छ।  

 

४.४.१.४ पा�रवा�रक lासद�  

 युका कारणले एउटा प>रवारले भोnनु परेको दःुखद Pासद
को 1चPण उप�यासमा 

ग>रएको छ। अचानक शPबुाट भएको आiमणबाट सहरसँगै कमलाको घर प+न 

ख�डहरमा प>रणत हु�छ जसको चपेटमा परेर उसका लोnने तारककुमार र माता-�पताको 

प+न म9ृयु हु�छ। युमा आfनो प>रवारलाई गमुाएप+छ कमला �व¥Owत िTथ+तमा 

पुnछ। सै+नकह�बाट बला9कृत बनेकz कमलाले एउटा छोरोलाई ज�म 8द�छ तर 

कमलाको म9ृयुले नवजात Kशशु प+न बाbयकालमा नै टुहुरो ब�छ। उप�यासकz अक^ 

पाP वृले प+न युकै कारणले आfनो सप>रवार गुमाएकz छ र प>रवार गुमाउनुको 
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पीडासँगै ऊ एaलै बाँ1चरहेको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। यशोधा र उसकz आमाले 

प+न युकै कारणले आfनो �पता र लोnने गुमाएका छन।् यसर
 युWवारा =ता�डत 

बनेका पा>रवारह�को Pासद कथाको 1चPण उप�यासमा ग>रएको छ। 

 

४.५ HनxकषQ 

 दो'ो �व(वयु (सन ् १९३९-१९४५), भारत-1चन यु (सन ् १९६२), भारत-

पाhकTतान यु (सन ् १९६५ र १९७१) जTता ऐ+तहाKसक यु र उप�यासकारWवारा 

सिृजत काbप+नक युलाई पHृठभूKममा राखेर ले खएका ज#मा दसवटा यु-

उप�यासह�को अ�ययनप(चात ् =ाwत +नHकषDलाई +न#नKल खत बँुदाह�मा राqन 

सhक�छ – 

• =Tतुत शोध =ब�धमा अ�ययन-�व(लेषण ग>रएका दसवटा उप�यासह�म�ये लुङखमु 

)या*प छोडरे ब-लवेद�, अक+ अनुहार, ओस, ल.न ज!मेकाह$, लास, समपQण, )याGटेन 

साहेब, अमर-ब-लदान र समािGत : एउटा युग, एउटा संसारजTता नौवटा उप�यासह� 

यु र युभूKमको अनुभव र अनुभू+त नभएका असै+नक उप�यासकारह�ले लेखेका यु-

उप�यासह� हुन।् युबारे सै+नकह�बाट सुनेर, सै+नकह�का यु डायर
, युबारे 

ले खएका लेख र hकताबह� पढेर यु बुझकेा आधारमा असै+नक उप�यासकारह�ले यी 

यु-उप�यासह� लेखेका हुन।् 9यसैले क+तपय उप�यासह� युभूKमको यथाथDदे ख टाढा 

छन।् लास, समपQण, )याGटेन साहेब र अमर-ब-लदान उप�यासह� यसअ�तगDत पछDन।् 

दो'ो �व(वयुलाई पHृठभूKम बनाएर ले खएको लुङखमु )या*प उप�यास सै+नक जीवन 

भोगेका उप�यासकार सुवासले लेखे ताप+न उनले दो'ो �व(वयु भने लडकेा 1थएनन।् 

अतः लुङखमु )या*प उप�यास प+न दो'ो �व(वयु नलडकेा तर सै+नक जीवन भोगेका 

उप�यासकारले लेखेको यु-उप�यास हो। 

 



२ २८  

 

• लास, समपQण, )याGटेन साहेब र अमर-ब-लदानजTता उप�यासह� नेपाल
 Kसपाह
ह�को 

वीरता, पराiम र कतD;यपरायणताको रोमाि�टक 1चPणमा बढ
 केि�Eत छन।् यी 

उप�यासह�मा युलाई साहस, वीरता र कतD;यसँग गाँसेर हे>रएको छ। 9यसैले यी 

उप�यासह�ले युभूKमको भयावह र पीडामय अनुभू+तभ�दा बढ
 साहस, वीरता र 

पराiमको अनुभू+त गराउँछन।् युलाई वीरता, पराiम र देशभिaतसँग जोडरे हेनj 

पर#परा रहेको नेपाल
 सा8ह9यमा यस =कारका रचना दे खनु Tवाभा�वकै हो। अझ यु 

नलडकेा असै+नक उप�यासकारह�ले यु�वषयक उप�यास लेखेका हुनाले यस =कारको 

�मानी वणDन पाइनु Tवभा�वक दे ख�छ। युको �मानी =Tतुतीकरणमा त9काल
न 

नेपाल
 रोमा�सेल
 उप�यास लेखनको प>रवेश प+न धेरथोर िज#मावार छ भने त9काल
न 

�व(वसा8ह9यमा देखापरेका अ�य भाषाका यु�वषयक रोमाि�टक उप�यासह�को 

=भावलाई प+न नकानD सhकँदैन।  

 

• दो'ो �व(वयुलाई पHृठभूKम बनाएर ले खएका लुङखमु )या*प, ब-लवेद�, ओस, ल.न 

ज!मेकाह$जTता उप�यासह�मा नेपाल
ह�ले लडकेा ऐ+तहाKसक यु घटना र 

युकालमा नेपाल
ह�ले भोगेका यातना र पीडामय िTथ+तह�को यथाथD 1चPण ग>रएको 

छ भने काbप+नक युमा आधा>रत समािGत : एउटा युग, एउटा संसार उप�यास युको 

ऐ+तहाKसक तdयको �ववरणभ�दा युको �वभी�षका र मानव समाजमा1थ 9यसले पारेको 

नकारा9मक =भावको 1चPणमा बढ
 केि�Eत रहेको छ। यु एउटा सै+नक र उसको 

प>रवारको ला1ग क+त भयावह र पीडादायक हु�छ, यु मानव समाज र मानव 

अिTत9वका +नि#त क+त घातक र हा+नकारक हु�छ भ�ने कुरा बु�न =Tततु 

उप�यासह� सहयोगी बनेका छन।् 
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• नेपाल
 यु-उप�यासह�मा सै+नक र असै+नक नाग>रकह�सँग स#बि�धत यु अपराधको 

भयानक 1चP =Tतुत ग>रएको छ। असै+नक नाग>रक बसोबास गनj जनघन9व भएको 

सहरमा शP ु पOले गरेको बमबार
का कारणले भएको नरसंहार र स#पि9तको �वनाश, 

शP ुराH|का असै+नक नाग>रकसँग ग>रएको द;ुयDवहार, कुट�पट, लुटपाट, नार
 अपहरण, 

बला9कार र असै+नक नाग>रकह�को +नमDम ह9या, युब�द
सँग ग>रएका द;ुयDवहार, 

यातना र घाइते, कमजोर र [बमार युब�द
ह�को नशृंस ह9या आ8द नेपाल
 यु 

उप�यासह�मा व णDत यु अपराधका �व�वध �प हुन।् यस mिHटले दो'ो �व(वयुमा 

आधा>रत लुङखमु )या*प, अक+ अनुहार, ब-लवदे�, भारत-1चन युमा आधा>रत लास, 

समपQण, )याGटेन साहेब, भारत-पाhकTतान युमा आधा>रत अमर-ब-लदान र काbप+नक 

युमा आधा>रत समािGत : एउटा युग, एउटा संसार उप�यासह�ले �वशषे मह99व 

राqदछन।्  

 

• यु भनेको �वनाश हो। नेपाल
 यु-उप�यासह�मा युWवारा हुने �वनाशको भयावह 

िTथ+तको 1चPण ग>रएको छ। मानव संहार, भौ+तक संरचनाको �वनाश, सहर
य स�यता 

र �वकासको �वनाश, धेरै लागतमा +नKमDत युसामAी, युवाहन, यु�वमान र 

हातह+तयारह�को O+त एवम ् =कृ+त �वनाशको स�दभDबाट उप�यासमा यु �वनाशको 

भयावहता दसाDइएको छ। यस स�दभDबाट ब-लवेद�, ओस, ल.न ज!मेकाह$, लास, 

समपQण, )याGटेन साहेब, अमर-ब-लदान र समािGत : एउटा युग, एउटा संसार 

उप�यासह� उbलेखनीय छन।् युबाट हुने महा�वनाशको 1चP =Tतुत गनDमा यी 

उप�यासह� सफल बनेका छन।् 

 

• लुङखमु )या*प, अक+ अनुहार, समािGत : एउटा युग, एउटा संसार, लासजTता 

उप�यासह�मा युबाट हुने मानKसक अKभघातको 1चPण गनj =यास ग>रएको छ। 
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लुङखमु )या*प उप�यासमा युका कारणले एउटा Kसपाह
KभP उ9प�न भय, तनाउ, 

1च�ता र मनोWव�Wवको 1चPण रहेको छ। अक+ अनुहार उप�यासमा युकालमा सै�य 

8हसंा र अपराधWवारा आहत बनेको मानव चतेना उ9तरयुकालमा प+न 9यसको आघात 

र स�Pासबाट मुaत हुन नसकेकाले मानKसक अKभघातको Kसकार ब�न पुगेको 

िTथ+तको 1चPण ग>रएको छ। युले मा�छेलाई मानKसक �पमा कसर
 �वTत 

ग>र8द�छ भ�ने �वषयलाई उप�यासमा हे>रएको छ। समािGत : एउटा युग, एउटा संसार 

उप�यासमा युको अKभघातWवारा �व¥Owत बनेको नार
 मनोिTथ+तको 1चPण रहेको छ। 

लास उप�यासमा शार
>रक आघातका कारण सै+नकह�मा उ9प�न भएको मानKसक 

अKभघातको 1चPण ग>रएको छ। समAमा हेदाD नेपाल
 यु-उप�यासह�मा युको 

मानKसक अKभघातजTता �वषयले 9यि9त मह99व पाएका छैनन।्  

 

• भारत Tवत�P भएप+छ नेपाल
ह�ले लडकेा भारत-1चन यु र भारत-पाhकTतान युमा 

आधा>रत नेपाल
 यु-उप�यासह�मा देशभिaतजTतो �वषयले �वशषे मह99व पाएको छ। 

यस स�दभDमा लास, समपQण, )याGटेन साहेब र अमर-ब-लदान उप�यासह� उbलेखनीय 

छन।् भारतीय नाग>रक हुनाको नाताले युको सC कटकाल
न अवTथामा भारतीय सेनामा 

रहेका नेपाल
 युवाह�ले 8दएको बKलदान र उनका प>रवारह�ले +नवाDह गरेका मह99वपूणD 

भूKमकाको 1चPणमाफD त ् उप�यासह�मा भारतीय नेपाल
ह�को आfनो देश=+तको =ेम, 

�ा र भिaतभाव =कट भएको छ। अ+तशय भावुकताका कारणले समपQण र )याGटेन 

साहेब उप�यासमा देशभिaतको 1चPण अ+तर�जना9मक ब�न पुगेको छ। 

 

• नेपाल
 यु-उप�यासह�मा युकालमा सै+नक र उसको प>रवारले भोगेका भयावह र 

पीडामय िTथ+तह�को यथाथD 1चPण ग>रएको छ। =KशOणकाल
न कठोर सै�य 

जीवनशैल
, युकाल
न जो खम, अवकाशकाल
न चनुौती र सै�य जीवनका सांTकृ+तक 
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र
+त>रवाज र �वकृ+तह�को यथाथD 1चPणले सै�य जीवनका �व�वध पOको उW घाटन 

भएको छ। यस mिHटले लुङखमु )या*प, ओसजTता उप�यासह� मह99वपूणD छन।् 

युका कारणले हुने सै�य पा>रवा>रक �वघटनको िTथ+तलाई प+न क+तपय 

उप�यासह�मा 1चPण ग>रएको छ। ब-लवेद�, ल.न ज!मेकाह$, समपQण, )याGटेन साहेब 

र अमर-ब-लदान उप�यासह�मा यी �वषयले मह99व पाएका छन।् यी उप�यासह�ले 

युकालमा सै�य पा>रवारले भोगेका तनाउ, भय, आशC का र 1च�तालाई =Tतुत गरेका 

छन।्   

 

• लुङखमु )या*प, अक+ अनुहार, ब-लवेद�जTता यु-उप�यासह�ले युको iूर, +नदDय र 

अमानवीय च>रPको घोर �वरोध गरेका छन ् र �वरोधको वैचा>रक आधारचा8हँ 

मानवतावाद
 रहेको छ। ब-लवेद� उप�यासमा युका कारणले उ9प�न शरणाथR 

समTयाजTता ग#भीर �वषयको उठान ग>रएको छ भने ल.न ज!मेकाह$ उप�यासले 

दो'ो �व(वयुको आ1थDक र शै¥Oक =भावलाई सCOेwतमा =Tतुत गरेको छ। 

 

 


