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पाँच� अ�याय 

५ उपसंहार र �न�कष� 

 

५.१ उपसंहार  

पाँचवटा अ�यायमा �वभाजन ग�रएको यस शोध #ब%धको प&हलो अ�याय शोध 

प�रचयअ%तग�त शोधकाय�को प�रचय रा)खएको छ। यस अ�यायमा शोध #ब%धको 

शीष�क, सम/याकथन, शोधकाय�को उ1े3य, पूव�काय�को सव56ण, शोधकाय�को आव3यकता 

र औ:च;य, शोध�व:ध, शोधकाय�को 6े< र सीमा, शोध #ब%धको स= गठन र भावी 

शोधकता�लाई सुझाउज/ता नौवटा उपशीष�कहC रा)खएका छन।्  

शोध #ब%धमा रहेको दोFो अ�याय यु�, उप�यास र यु�-उप�यास शोधकाय�को 

सैIाि%तक आधारसँग सKबि%धत छ। यस शोधकाय�मा युI�वषयक उप%यासहCको 

अ�ययन ग�रएको हुनाले यस अ�यायमा युI, उप%यास र यIु-उप%यासबारे चचा� 

ग�रएको छ। �वLभ%न शMदकोश र इ%साइOलो�पPडयाहCले &दएका युIको अथ� र 

प�रभाषा एवम ् युI �वचारकहCले युIबारे #कट गरेका �वचारका आधारमा युIको 

अवधारणा #/तुत गन5 #यास ग�रएको छ। यस Rममा युIका #कार र कारणबारे प�न 

चचा� ग�रएको छ। युI समाजकै देन हुनाले युI र समाजको सKब%धलाई प�न हे�रएको 

छ भने युIसँग सKबि%धत �नयम, सेना, अ/<श/<, अपराध, �वनाश, देशभिOतज/ता 

�वषयबारे प�न स=S6Tतमा चचा� ग�रएको छ। ;यसरU नै उप%यासको प�रचय राVन े

Rममा उप%यासको अथ�, उW भव, /वCप र उप%यासका संरचना;मक त;;वबारे 

स=S6Tतमा चचा� ग�रएको छ भने युI-उप%यासका /वCप र �वशषेताका आधारमा युI-

उप%यासलाई :चनाउँदै युI-उप%यास लेखनको उ1े3यबारे चचा� ग�रएको छ। यस Rममा 
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युI र युI-उप%यासबारे �वLभ%न �वWवानहCले #कट गरेका �वचारको सहयोग Lलइएको 

छ। अ%;यमा यस अ�यायले #/तुत गरेको �न�कष�लाई बँुदागत Cपमा रा)खएको छ।   

शोध #ब%धको तेFो अ�यायको Cपमा रहेको यु� र नेपाल� उप�यास 

शीष�कअ%तग�त नेपालU उप%यासमा युI लेखनको परKपरालाई केलाउने #यास ग�रएको 

छ। यस Rममा नेपालU युI सा&ह;यको प�ृठभूLमका Cपमा रहेका युI�वषयक 

लोकसा&ह;य र पूव�आध�ुनककालUन गWय-पWय रचनाहCको उदाहरणस&हत चचा� ग�रएको 

छ। नेपालU उप%यासमा युI लेखनको परKपरालाई केलाउने Rममा युIलाई पा3व� र 

के%Yमा राखेर ले)खएका नेपालU उप%यासहCको चचा� गदZ ती उप%यासहCमा #�तपाWय 

�वषयलाई प�न हे�रएको छ। यहU अ�यायमा नेपालUमा युI-उप%यास ले)खनका पछाPडको 

प�ृठभूLम, नेपालU युI-उप%यास लेखनमा सै�नकहCको सहभा:गता र नेपालU युI-

उप%यासहCको वग[करण प�न ग�रएको छ। अ%;यमा यस अ�यायमा ग�रएको 

अ�ययनका �न�कष�लाई बँुदागत Cपमा रा)खएको छ। 

शोध #ब%धको चौथो अ�यायको Cपमा रहेको नेपाल� यु�-उप�यासह�को 

 वषयपरक अ�ययन शीष�कअ%तग�त �वषयअनुCप दोFो �व3वयुIमा आधा�रत पाँचवटा 

उप%यासहC (लुङखमु OयाKप, बLलवेदU, अक^ अनुहार, ओस, ल`न ज%मेकाहC), भारत-

चीन युIमा आधा�रत तीनवटा उप%यासहC (लास, समप�ण र OयाTटेन साहेब), भारत-

पाbक/तान युIमा आधा�रत एउटा उप%यास (अमर-बLलदान) अ�न काcप�नक युIमा 

आधा�रत एउटा उप%यास (समािTत : एउटा युग एउटा संसार) गरU मोठ दसवटा 

उप%यासहCको अ�ययन ग�रएको छ। यIु अपराध, युI �वनाश, यIुाघात, सै%य 

जीवनको जो)खम र अ�नि3चत प6, सै%य सं/कृ�त, सै%य प�रवारको <ासदU, देशभिOत, 

#ेम, युI�वरोधी धारणा र ऐ�तहाLसकताज/ता �वLभ%न �वषयका आधारमा #/तुत 

दसवटा उप%यासहCको अ�ययन-�व3लेषण ग�रएको छ। यो शोध#ब%धको मूल अ�याय 
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हो। अ%;यमा दसवटा युI-उप%यासहCको अ�ययनबाट #ाTत �न�कष�लाई बँुदागत Cपमा 

रा)खएको छ। 

पाँचh अ�यायको Cपमा रहेको उपसंहार र #न$कष% यस शोध #ब%धको अि%तम 

अ�याय हो। उपसंहारअ%तग�त यस शोध #ब%धका पूव�वत[ अ�यायहCमा ग�रएका 

काय�हCको सारCप रा)खएको छ भने �न�कष�अ%तग�त #/ततु शोधकाय�बाट #ाTत 

�न�कष�लाई बँुदागत Cपमा रा)खएको छ।  

 

५.२ #न$कष% 

 नेपालU युI-उप%यासहCको �वषयपरक अ�ययनबाट #ाTत �न�कष� �नKनLल)खत 

बुँदाहCमा #/तुत ग�र%छ – 

  

• रा�j-रा�jkबचको स= घष� युI हो। युIमा कKतीमा दईु वा ;यसभ%दा अ:धक रा�jहCको 

संलlनता रह%छ। रा�j-रा�jkबच राजनै�तक, आ:थ�क, धाLम�क, मनोवैmा�नक, वैचा�रक 

आ&द कुनै �वषयबारे मनोमाLल%य वा �ववाद उ;प%न भएर ;यसले चरम Cप Lलए प�छ 

युIको ि/थ�त सजृना हँुदछ। युIमा संलlन रा�jका #LशS6त सै�नकहCले आnनो 

रा�jका प6मा #�तWव%Wवी रा�jका सै�नकसँग युI ल`दछ। घातक हातह�तयारका 

मा�यमले युI लPडने हुनाले ;यो &हसंा;मक र �वंसा;मक हु%छ। युIमा परािजत रा�j 

�वजयी रा�jको सत� /वीकार गन� बा�य हँुदछ।  

 

• युIले वहृत ् प�रमाणमा नरसंहार र सKपि;तको �वनाश गछ�। यIु उपकरण तथा यIु 

सामoीको उ;पादन र आयात एवम ्अ%या%य असीLमत आव3यकताको प�रपू�त� अ�न 

#ाकृ�तक सKपदा, pयाप�रक के%Y, औWयो:गक सं/थानज/ता आ:थ�क संसाधनहCको 

6�तका कारणले युIरत रा�jको अथ�pयव/था #भा�वत ब%दछ। युIकालमा मूcय व�ृI, 
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मुYा /फr�त, कर व�ृI, राि�jय ऋणमा व�ृI हँुदछ। युIका बेला बेरोजगारU र 

खाWया%नको सम/या उ;प%न हु%छ, फल/वCप समाजमा �वLभ%न आपरा:धक 

ग�त�व:धहC सbRय ब%छन।् युIले सामािजक �वघटन र pयिOत;व �वघटनको ि/थ�त 

सजृना ग�र&द%छ। ;यसैले युI मानव समाज र मानव अि/त;वका �निKत घातक हँुदछ। 

 

• उप%यास आध�ुनक कालमा �वकLसत भएको सा&ह;यको एउटा नवीन र सशOत �वधा 

हो। उप%यास मानव जीवनका सKपूण� प6को इ�तव;ृत #/तुत गन5 बहृत आकार भएको 

गWयमय आVयान हो। उप%यासले समाजका �व�वध प6लाई pयापक र गहन Cपमा 

#/तुत गन5 6मता राVदछ। 

 

• उप%यास सं/कृतको त;सम शMद हो। पूव� परKपरामा उप%यास शMद �वचार, नाटकको 

#�तमुख सि%धको एउटा भेद, युिOतपूण� ढ= गले आnनो अLभ#ाय #/तुत गनु�, कसैलाई 

#स%न गराउनु, उप/थापन वा स%दभ�ज/ता �वLभ%न अथ�मा #योग भए ताप�न 

उप%यास शMदको अथ�गत सKब%ध इटलेलU भाषाको नोभेलाबाट �वकLसत भएको 

अ=oेजीको नोभल शMदसँग छ। रोमा%स, नोभेला, �पकरे/क आ&द Fोतबाट �वकLसत 

भएको उप%यासले अठारh शताMदUमा आएर ड�ेनयल Pडफोको र'ब�सन )ुसो (सन ्१७१९) 

बाट आध�ुनक Cप #ाTत गरेको बु)झ%छ।  

 

• भारतमा उ%नाइसh शताMदUको म�य�तर उप%यासको उदय भएको हो। भारतमा 

उप%यासको उदयको पछाPड अ=oेजी Lश6ा नी�त मूल कारक बनेको दे)ख%छ। अ=oेजी 

भाषा-सा&ह;यको पठन-पाठनले भारतीय लेखकहC युरोपमा �वकLसत भएको सा&ह;यको 

नवीन �वधा उप%याससँग प�र:चत भएको दे)ख%छ। भारतीय भाषाहCम�ये #थमपcट 
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ब= गलामा उप%यास लेखनको थालनी भएको हो। &ह%दUलगायत अ%य भारतीय भाषाहC 

ब= गला उप%यासबाट नै अनु#ा)णत बनेको बु)झ%छ।  

 

• नेपालUमा आध�ुनक उप%यासको #ादभुा�व बीसh शताMदUमा भएको हो। नेपालUमा 

गWयाVयानको सुyढ परKपरा रहे ताप�न लामो समयसKम प�न कथा र उप%यासको 

/वCप /प�ट भएको :थएन। &ह%दUका �तल/मी-ऐयारU उप%यासको #भाव/वCप 

नेपालUमा देखापरेका वीर+स,का (सन ् १८८९), महे�./भा (सन ् १९०२), वीरच�र1 (सन ्

१९०३) ज/ता उप%यासहCबाट नेपालU उप%यासको /वCप स=Lलँदै गएर Cपनारायण 

Lसँहको 2मर (सन ्१९३६) उप%यास #काLशत भएप�छ यसले आध�ुनक Cप #ाTत गरेको 

बु)झ%छ।  

 

• नेपालU युI-सा&ह;यको प�ृठभूLमका Cपमा युI�वषयक लोकसा&ह;यले धेरै मह;;व 

राVदछ। लोकसा&ह;यका लोकगीत, लोकगाथा, लोककाpय, लोकनाटक आ&द �वधाहCमा 

नेपालUहCले लडकेा ऐ�तहाLसक युI घटनाहCको वण�न, सै%य वीरता, पराRम, &हसंा, 

अ;याचार, युIो;साह, सै�नककr /वा/नीको पीडा, वेदना, पा�रवा�रक <ासदU, युIको 

आत= क र भयज/ता �व�वध �वषयको :च<ण रहेका छन।् युI वण�नका yि�टले सवाई 

काpयहC �वशषे मह;;वपूण� छन।् 

 

• नेपालUमा युIलाई �वषयव/तु बनाएर सा&ह;य लेVने परKपरा नेपाल एकrकरण काल 

(सन ्१७६४) बाट सु| भएको हो। नेपाल एकrकरण अLभयानका वीर पु|षहCलाई नायक 

बनाएर ले)खएका अ�न त;कालUन क�तपय ऐ�तहाLसक घटनाहCलाई #मुखता &दएर 

ले)खएका पूव�आध�ुनककालUन गWय-पWय रचनाकृ�तहCमा शौय�, वीरता, पराRम, 

देशभिOत एवम ्�वLभ%न युI घटना र �वजय-उ;सवहCको चचा� भे&ट%छ। यस स%दभ�मा 
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सुवान%ददासको प}ृवीनारायण, यदनुाथ पोख~ यालका /तु�तपWयहC, प}ृवीनारायण 

शाहको &दpयोपदेश, अmात लेखकको �ी ५ बडामहाराज प}ृवीनारायण शाहको जीवनी, 

बेनामी दशकुमारच�रत, सु%दररान%द बाँडाको k<र;नसौ%दय�गाथा आ&द उcलेखनीय छन।् 

यसबाहेक ई3वरUय भिOतभावमूलक केहU क�वताहCमा प�न पौरा)णककालUन देव-असुर 

युIका #स= गहC भे&ट%छन।् यस yि�टले बस%त शमा�को �ीकृ�ण च�र<, भानुभOत 

आचाय�को रामायण आ&द उcलेखनीय छन।्  

 

• पूव�आध�ुनककालUन वीरच�र1 (ले का सन ्१८९९/ # का सन ्१९०३ ), डा सूय%/साद (सन ्

१९१५) ज/ता उप%यासहCबाट नै नेपालU उप%यासमा युI लेखन आरKभ भएको 

दे)ख%छ। वीरच�र1ले �तल/मी-ऐयारUपूण� युIको :च< #/तुत गरेको छ भन ेडा सूय%/साद 

उप%यासले आंLशक Cपमा भए प�न युIको #स= ग उठाएको छ। नेपालU उप%यासले 

आध�ुनक Cप #ाTत गरेप�छ युIको #/तु�त अझ pयापक र कला;मक बनेको दे)ख%छ। 

आध�ुनक कालको आरिKभक चरणका मुलुकबा6हर, डाकब7 गलाज/ता उप%यासहCले 

#ास= :गक Cपमा भए प�न युIको :च<ण गरेका छन ् भने बीसh शताMदUको साठ�को 

दशकदे)ख नेपालU उप%यासहCले युIलाई के%YUय �वषयको Cपमा oहण गरेको दे)ख%छ।  

 

• युI लडाकु जा�तका Cपमा :च�नने नेपालU जा�तले सै%य सं/कृ�तलाई एउटा पेसाको 

Cपमा oहण गरेको छ। सै%य जीवन र यIुसँग नेपालUहCको न=-मासुको सKब%ध रहेको 

बु)झ%छ। सेना र युIसँग संलlन रहेको नेपालU समाजको य/तै सKब%धले नेपालU 

उप%यासकारहCलाई युI-उप%यास लेVन अनु#े�रत गरेको बु)झ%छ। 

  

• दईुवटा नाLमक पदको योगWवारा �नमा�ण भएको यु�-उप�यास शMद अ=oेजीको वार 

नोभेलको नेपालU पया�य Cप हो जसWवारा युIको �वभी�षका र ;यसको #भाव-
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प�रण�तलाई के%YUय क}यका Cपमा oहण गरU ले)खएको उप%यास भ%ने बु)झ%छ। 

य/ता उप%यासहCमा युIको भयावह ि/थ�त भोगेका वा भो:गरहेका सै�नक वा असै�नक 

पा<को उपि/थ�त हु%छ। ती पा<हCले भोगेका युIाघातको :च<ण य/ता उप%यासहCको 

|:च 6े< हँुदछ भने युIWवारा �वघ&टत बनेको सामािजक संरचनाको वण�न य/ता 

उप%यासमा ग�रएको हु%छ। युIको Rूर, �नद�य, &हसंा;मक र �वंसा;मक /वCपको 

:च<ण गरU पाठकrय चतेनामा युI�वरोधी भाव जागतृ गराउने उW दे3य य/ता 

उप%यासहCले राखेको हु%छ। 

 

• नेपालU युI-उप%यासहCले युIलाई मानव समाज र मानवेतर जगत ्को महास= कटको 

Cपमा #/तुत गरेका छन।् उप%यासहCमा युIको Rूर, �नद�य, बब�र र वीभ;स Cपको 

:च<णWवारा युIको अमानु�षक च�र<मा:थ #काश पा�रएको छ। युIले मानव जीवनलाई 

शारU�रक, मानLसक, सामािजक र आ:थ�क Cपमा 6�त पु~ याउने त}यको उW घाटन 

उप%यासहCमा �वLभ%न स%दभ�बाट भएको छ। नेपालU युI-उप%यासहCले युIज%य 

वीभ;सता र अमानवीयताको :च<ण गरेर पाठकrय चतेनामा युI#�त घणृा र �वरोध 

भाव सजृना गरU युIबाट हुने नरसंहार र �वनाशबारे सचते गराउने #यास गरेका छन।्  

 

• नेपालU युI-उप%यासहCमा युI र सै�नकkबचको सKब%धलाई निजकबाट हे�रएको छ। 

युI स�चालकका Cपमा मह;;वपूण� भूLमका �नवा�ह गन5 सै�नकको pयिOतगत र 

पा�रवा�रक जीवन युIWवारा कसरU #भा�वत ब%दछ भ%ने �वषयलाई उप%यासहCमा 

गKभीरतापूव�क हे�रएको छ। लु7खमु ,या:प, ब+लवेद�, ओस, ल<न ज�मेकाह�, लास, 

,या>टेन साहेब, समप%ण, अमर ब+लदानज/ता उप%यासहC सै%य जीवन र उसको 

प�रवारसँग सKबि%धत �वषयको :च<णमा बढU केि%Yत छन।्  
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• नेपालU युI-उप%यासहCले नायकवादU उप%यास लेखनलाई �वशषे मह;;व &दएका छन।् 

नेत;ृव-6मताशील, वीर, पराRमी, देशभOत, च�र<वान, इमानदार, िजKमावार र  

कत�pयपरायणज/ता �वशषेताले युOत पु|ष पा< नेपालU युI-उप%यासहCमा मूल पा<को 

Cपमा रहेका छन ् र ती पा<हCले उप%यासमा आnनो च�र<अनुCप नायक;व #दश�न 

गरेका छन।् लास उप%यासको बी|, लुङखमु ,या:प उप%यासको चा| गु|ङ, ब+लवद� 

उप%यासको मोहन थापा, ल<न ज�मेकाह� उप%यासको दगुा�, ओस उप%यासको देशमान 

राई, समप%ण उप%यासको अKबर, ,या>टेन साहेब उप%यासको �वशाललाई यस कुराका 

उदाहरणका Cपमा हेन� सbक%छ। 

 

• युI र यIुभूLमको अनुभवहUन लेखनीबाट सिृजत नेपालU युI-उप%यासहCमा कcपनाको 

#ाधा%य छ। य/ता उप%यासहCमा युIभूLमको यथाथ�भ%दा बढU साहस, वीरता, 

देशभिOत र पराRमको रोमा%सकारU र अ�तर�जना;मक :च<ण रहेको छ। लास, 

,या>टेन साहेब र समप%णज/ता उप%यासहC यसका उदाहरण हुन।् सन ्२००० सालप�छ 

भने केहU सै�नक उप%यासकारहC युI-उप%यासको लेखनमा सbRय रहेको दे)ख%छ। 

�वशषे k�&टस गोखा� राइफcसमा काय�रत र सेवा�नव;ृत सै�नकहC हष�बहादरु बुडामगर, 

दलबहादरु पुन म= गर, गणेश राई, काङमाङ नरेश राई आ&द सै�नक उप%यासकारहCले 

आnना युIानुभवहCलाई औप%याLसक Cप &दने #यास ग�ररहेका छन।्  

 

• नेपालUमा युIWवारा आहत बनेको मनोि/थ�त र ;यसबाट उ;प%न �वकारज/तो �वषयले 

के%YUय मह;;व पाएको छैन। युIको मानLसक आघातको उW घाटनमा भ%दा युIज%य 

�वनाश, अपराध, शौय�, पा�रवा�रक �वघटनज/ता बा�य :च<णमा नेपालU युI-

उप%यासहC बढU आoहU रहेको दे)ख%छ। लुङखुम ,या:प, अकB अनुहार, समाि>त : 

एउटा युग, एउटा संसार, लासज/ता केहU उप%यासहCले युIको मानLसक #भाव र 
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आघातको :च< कोन5 #यास गरे ताप�न युIपीPडत मनोि/थ�तको सू�मावलोकन गन5 

�येय यी उप%यासहCमा रहेको दे)खदैँन। युIज�नत भय, तनाउ, Wव%Wव, नैरा3य र 

आघातको सामा%य #/तु�तमा नै नेपालU युI-उप%यासहC सीLमत रहेका छन।्  

 

• नेपालU युI-उप%यासहCमा एका:धक �वषयको अ%तभा�वन भएको छ। #/तुत शोध 

काय�का �निKत चयन ग�रएका दसवटा उप%यासहC Rमैले लुङखमु ,या:प, ब+लवेद�, 

अकB अनुहार, ओस, ल<न ज�मेकाह�, लास, समप%ण, ,या>टेन साहेब, अमर-ब+लदान 

र समाि>त : एउटा युग, एउटा संसारज/ता उप%यासहCमा युI अपराध, युI �वनाश, 

कठोर र जो)खमपूण� सै%य जीवन शैलU, सै%य प�रवारको पीडा र �वघटन, देशभिOत, 

सै%य साहस र वीरता, यIु �वरोधी चतेना, युIाघात, यIुज�नत नैरा3य, सै%य जीवनको 

#ेम र युIसKबि%ध ऐ�तहाLसक स%दभ�ज/ता �वषयहC मुVय Cपमा आएका छन।्  

 

• नेपालU युI-उप%यास लेखनमा सै�नकहCको भूLमका �नराशाजनक रहेको छ। यस 

शोधकाय�को अ�ययनका �निKत छनौट ग�रएका नौजना उप%यासकारहCम�ये आठजना 

असै�नक र केवल एकजना सै�नक रहेका छन।् यस त}यले प�न नेपालU युI-उप%यास 

लेखनमा सै�नकहCको भूLमका �नराशाजनक रहेको कुरालाई अझ पुि�ट गद�छ। नेपालU 

युI-उप%यासको सजृनमा दे)खएको %यूनताको प�रपू�त� गन5 #यास असै�नक 

उप%यासकारहCले गरेका छन।् सै�नकहCबाट युIबारे सुनेका, सै�नकहCको डायरU, 

प<पk<का र पु/तकमा युIबारे पढेर युI बुझकेा आधारमा असै�नक उप%यासकारहCले 

युI-उप%यास लेखेका छन।्  

 

• �व3वभ�र कुशल योIाका Cपमा :च�नएको नेपालUले संसारभ�र ज�त युI लड े ;यसका 

सापे6तामा युI-उप%यासको स=Vया %यून दे)ख%छ। अझ बीसh शताMदULभ< ैदईु दईुवटा 
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�व3वयुIमा संलlन भएका कुनै प�न योIा सै�नक लेखकबाट नेपालUमा युI-उप%यास 

नले)खनु अस= ग�तपूण� कुरा दे)खएको छ।  

 

• नेपालUमा युI-उप%यासको %यूनताका पछाPड सा&ह;यमा सै�नकहCको अनुपि/थ�त, 

सै�नकहCमा रहेको अLश6ा अथवा अcपLश6ा, आफूले भोगेको युIानुभवलाई सा&हि;यक 

Cप &दन सbक%छ भ%ने चतेना र #�तभाको कमी र #काशनको सम/याज/ता कारणहC 

उ;तरदायी रहेका छन।् यसबाहेक असै�नक उप%यासकार वा सा&ह;यकारहCमा 

युIानुभवको कमी, अ|ले लडकेा युI र युIलेखन#�त उनीहCको अ|:च एवम ्

उदासीनता, उप%यासको �वषयगत �व/ततृता, उप%यासको सजृनमा लाlने धेरै समय, 

प�र�म, अ�ययन, धयै� र पाठकrय अ|:चलाई प�न नेपालU युI-उप%यासको %यूनताका 

कारण मा%न सbक%छ। 

 


