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कृत�ता 

 

 

अनुस�धान भनेको ए�लैले हाँ�न स�न े कुरा कदा�प होइन। जसर� एउटा 

भवनको �नमा णमा इँटा, ढु$ गा, बालुवा, 'समे�ट आ)द थोकको आव+यकता पछ  उसर� 

नै अनुस�धानमा प�न �व/जन र गुणीजनह1को �वचार, परामश , सहयोग र सुझाउको 

आव+यकता पद5 रहेछ। यो शोधकाय  स6प�न गन  धेरै �व/जन र गुणीजनह1को 

सहयोग र सुझाउ 7ा8त भएको 9थयो र उहाँह17�त कृत/ता 7कट गन  म आ;नो 

कत <य ठा�दछु। 7थमतः आ;ना अमू@य सुझाउ र उ9चत �नदAशनले मलाई अनुगहृ�त 

तु@याउनु हुने मेरा शोध �नदAशक गुCवर डा पुEकर पराजुल�, नेपाल� �वभाग, उFतरब$ ग 

�व+व�वGयालय7�त अशषे IJासँगै कृत/ता 7कट गद छु। उहाँसँगको 7Fयेक भेटमा 

एउटा सकाराFमक उजा  7ा8त भएको मैले अनुभव गरेको छु जसले मलाई आ;नो 

शोधकाय मा 7वतृ रहन 7ोFसा)हत गKररLयो। म7�त उहाँको �व+वास र 7ेमपूण  

<यवहारले प�न म'भM उFसाह सNचार भएको कुरा साझा गन  चाह�छु। 

आदरणीय गुC डा मोहन पी दाहालले यस शोधकाय सँग स6बि�धत क�तपय 

महFFवपूण  जानकार� र पुPतक जुटाइ)दएर ठुलो सहयोग पुQ याउनु भएको छ भने समय 

समयमा यस कामका �नि6त झ�झ�याएर मलाई उFसाह 7दान गनु  भएको छ। उहाँको 

यPतो उदारता र Pनेहका �नि6त उहाँ7�त भि�त भाव 7कट गद छु। समयमा नै 

शोधकाय  पूण  गन  सदैव 7ोFसा)हत गनु  हुन ेआदरणीय गुC डा घन+याम नेपाल7�त 

प�न म सIJा कृत/ता 7कट गद छु। उहाँकै परामश अनुसार यस शोध 7ब�धको �वषय 

चयन गKरएको हो। समय समयमा मेरो शोधकाय बारे जानकार� 'लएर “�छT टै स�नु पछ  

है” भ�दै Pनेहा'शष <य�त गनु  हुने मेरा गुCह1 डा नरेशच�V खाती (अवकाश7ा8त) 
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अ�न डा कृEणराज घतानी (�वभागाZय[, नेपाल� �वभाग, उFतरब$ ग �व+व�वGयालय) 

7�त प�न म आ�तKरक \दयबाट कृत/ता 7कट गद छु। Fयसर� नै उFतरब$ ग 

�व+व�वGयालयको नेपाल� �वभागका अ�य 7ाZयापकगण डा सNजय राई, डा डप�छKरङ 

ले8चा र 7ा कृEणमाया मगरलाई प�न यहाँ स6झकेो छु।  

युJ र यJु-उप�यासस6ब�धी मेरा िज/ासा र 7+नह1को उFतर )दई सहयोग 

पुQ याउनु हुने भूतपूव  सै�नक एवम ्युJ-सा)हFय सज कह1 - Iी गणेश राई (बेलायत) र 

Iी काङमाङ नरेश राई (बेलायत) 7�त कृत/ता 7कट गद छु। Fयसर� नै आ;ना 

युJानुभव मसँग साझा गरेर सहयोग गनु  हुने भूतपूव  सै�नकह1 Iी अ6बर'सँह गुCङ 

('मKरक), Iी देवान तामाङ ('मKरक), Iी �व`मवीर थापा (मेघालय), Iी धनबहादरु 

तामाङ ('मKरक) 7�त प�न आभार 7कट गद छु। Fयसर� नै गोखा  राइफ@सस6ब�धी 

पुPतक र क�तपय जानकार� जुटाइ)दएर मलाई सहयोग गनु  हुने Pव म$ गल'सँह सुbबा 

(ले;टने�ट कन ल, दािज 'लङ) लाई प�न सIJा स6झना गद छु। 

इ�तहास�वG डा कुमार 7धानले गोखा  सै�नक र उनीह1ले लडकेा युJस6ब�धी 

महFFवपूण  पुPतक जोगाड गKर)दएर ठुलो सहयोग पुQ याउनु भएको 9थयो। आज उहाँ 

सशर�र हुनु हु�न तर उहाँले जुन गुण लगाउनु भयो Fयसका �नि6त उहाँ7�त नतमPतक 

छु। शोधको 7ारि6भक चरणमा क�तपय सुझाउ र परामश  )दएर सहयोग गनु  हुन े

समालोचक डा गो�व�दराज भT टराई (नेपाल) 7�त प�न कृत/ता 7कट गद छु। 

शोधकाय का अव9धमा डा क�वता लामा ('सि�कम के�V�य �व+व�वGयालय), गुCवर Iी 

'सJाथ  राई ('मKरक), डा गीता छेMी (दािज 'लङ), Iी कृEण 7धान ('सलगडी), 7ा �वनेश 

7धान (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), 7ा कवीर बPनेत (दािज 'लङ सरकार� 

महा�वGयालय), डा योगेश प�थ (स�त जोसेफ महा�वGयालय), डा बासुदेव थापा 

(का'लपद घोष तराई महा�वGयालय), 7ा 7काश राई (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), 

डा )दपेन तामाङ (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), डा देवच�V सुbबा ('सि�कम  
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शोध �ब�धको सार 

 

यु� मानव समाजका �नि�त मा� नभएर मानवेतर जगत ्का �नि�त प�न एउटा 

महास� कट हो। यु�को �वनाशबाट कोह! प�न अ#ु$ण रहन स&दैन। दईु वा *यसभ+दा 

अ,धक रा./ह0का 1बच कुनै �वषयबारे मनोमा4ल+य उ*प+न भएर सै+य-शि&तका 

मा7यम8वारा द!घ: अव,धस�म हुने सश;� स� घष: नै यु� हो जहाँ एउटा रा./ले अक= 

रा./मा,थ आ@नो इBछाअनु0प सत: थोDने Eयास गद:छ। यु�ले कुनै प�न समाज वा 

रा./लाई सामािजक, आ,थ:क, शैG#क, सां;कृ�तक, धा4म:क, मनोवैJा�नक 0पमा 7व;त 

गKरLद+छ। यु�8वारा E*येक Mयि&त, समाज एवम ् रा./ E*य#-अE*य# 0पमा 

Eभा�वत ब+दछ। यु�को �वभी�षकाबाट मानव मा� होइन तर पशुप#ी, पहाड-पव:त, बन-

ज� गल, खोला-नाला, पया:वरण सबै Eभा�वत हु+छन।् उप+यासले यु�का य;त ै

�वषयलाई कQयका 0पमा Rहण गरेको देSख+छ भने य;ता उप+यासलाई यु�-उप+यास 

भ�न+छ। अतः यु�को Eभाव र पKरण�तमा केि+Uत उप+यासलाई यु�-उप+यास भ�न+छ।  

यु�-उप+यासमा यु� के+U!य कQयका 0पमा रहेको हु+छ। य;ता उप+यासह0मा 

पूव:यु�काल, यु�काल र उ*तरयु�काल औप+या4सक पKरवेशका 0पमा रहेका हु+छन।् 

यु�को �वकराल ि;थ�त भोगेका वा भो,गरहेका Mयि&त नै यु�-उप+यासमा पा�का 0पमा 

आएका हु+छन ् र ती Mयि&त य�ुरत सै�नक वा यु�पीXडत असै�नक दवु ै हुन स&छन ्

तथा�प यु�-उप+यासह0मा देशको र#ाका �नि�त वीरतापूव:क यु� लXडरहेका सै�नक 

पा�ह0को उपि;थ�त प�न पाइ+छ र य;ता पा�ह0मा देशEेमको भावना Eबल 0पमा 

रहेको हु+छ। यु�-उप+यासह0 मूलतः ऐ�तहा4सक यु� घटनाह0मा आधाKरत हु+छन ्तर 

ऐ�तहा4सकता यु�-उप+यासको अ�नवाय: सत: भने होइन। सै+य जीवनका �व�वध प#को 

,च�णमा केि+Uत रहने यु�-उप+यासमा Lहसंा, आत� क, अपराध, �वनाश, अ4भघात, 
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देशभि&त, साहस र वीरताज;ता �वषयले मह**व पाएका हु+छन।् सा� के�तक अथवा यु� 

भाषाको Eयोगका कारणले यु�-उप+यासको भा�षक प# �व4श.ट बनेको हु+छ। यु�को 

द.ुEभाव र द.ुपKरणामको ,च�ण गर! मानव समाजलाई यु�को �वनाशबाट सचते 

गराउनु यु�-उप+यासको उZे[य रहेको बुSझ+छ। 

 पLहलो र दो]ो �व[वयु�का समयमा धेरै यु�-साLह*य लेSखए। 4भयतनाम यु�, 

फोक_या+ड यु�, खाडीको यु�बारे प�न यु�-साLह*य लेSखए। *यस बेला सिृजत 

साLह*यले साहस, वीरता, देशभि&त, यु� अपराध, यु�को �वनाश, आत� क, Lहसंा, 

यु�को मनोवैJा�नक Eभाव, सै+य जीवनको पीडा र पाKरवाKरक �ासद!ज;ता �व�वध 

�वषयलाई आ@नो कQय बनाएको देSख+छ। यी यु�ह0मा नेपाल!ह0को प�न E*य# 

सहभा,गता रहेको ,थयो। भारत-,चन यु�, भारत-पा`क;तान यु�, ब� गलादेश यु�, 

कार,गल यु�मा प�न नेपाल!ह0 E*य# 0पमा संलaन हुन पुगे। *यसैले नेपाल!मा प�न 

यु�को Eभाव र पKरण�तलाई के+U गरेर साLह*य लेSखएको पाइ+छ।  

 नेपाल� यु�-उप�यासह�को �वषयपरक अ�ययन शीष:क रहेको E;तुत शोध 

Eब+धमा �न�न दसवटा नेपाल! उप+यासह0को अ7ययन गKरएको छ – सुवासको 

लुङखमु  या!प, समीरण छे�ी ‘�Eयदशd’को ब"लवेद�, न+द हाङSखमका लास र अक$ 

अनुहार, भगीरथ रावतको ओस, गो�व+द शमा:को ल&न ज�मेकाह�, के बी नेपाल!को 

समप(ण, Eकाश को�व8को  या*टेन साहेब, जे बी राई ‘आLद*य’को अमर-ब"लदान र 

असीत राईको समाि*त : एउटा युग, एउटा संसार। E;तुत शोध Eब+धलाई पाँचवटा 

अ7यायमा �वभाजन गर! �वषयको अ7ययन गKरएको छ।  

शोध Eब+धको पLहलो अ7याय शोध प2रचयमा शोध Eब+धको शीष:क, 

सम;याकथन, शोधकाय:को उZे[य, पूव:काय:को सवg#ण, शोधकाय:को आव[यकता र 

औ,च*य, शोध�व,ध, शोधकाय:को #े� र सीमा, शोध Eब+धको सा� गLठक 0परेखा र 

भावी शोधकता:लाई सुझाउज;ता नौवटा उपशीष:कह0 रहेका छन।्  
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शोध Eब+धको दो]ो अ7याय यु�, उप�यास र यु�-उप�यासमा शोधकाय:को 

सै�ाि+तक आधारबारे चचा: गKरएको छ। E;तुत शोधकाय: यु��वषयक उप+यासह0को 

अ7ययनमा केि+Uत रहेको हुनाले यस अ7यायमा यु�, उप+यास र यु�-उप+यासबारे 

चचा: गKरएको छ। यु�को अवधारणा E;jयाउने kममा यु�को अथ:, पKरभाषा, यु�का 

कारण र Eकार, यु�का �नयम, य�ु अपराध, यु�को �वनाश, यु� अ4भघात र 

देशभि&तबारे चचा: गKरएको छ। यु� समाजको उपज हुनाले यु� र समाजको 

स�ब+धलाई प�न स� G#Dतमा हेKरएको छ भन ेय�ुको Eमुख अ� गका 0पमा रहने सेना 

र यु� सlचालनको Eमुख साधन अ;�-श;�बारे प�न चचा: गKरएको छ। यु�को 

अवधारणा केलाउने kममा शmदकोश, इ+साइ&लो�पXडया र यु� �वचारक तथा 

अ7येताह0ले यु�बारे Mय&त गरेका �वचारह0को सहयोग 4लइएको छ। यस अ7यायमा 

चचा: गKरएका अ+य �वषयह0 हुन ् - उप+यास र यु�-उप+यास। उप�यासको प2रचय 

शीष:कअ+तग:त उप+यासको अथ:, उ8 भव, ;व0प र उप+यासका संरचना*मक त**वबारे 

स� G#Dतमा चचा: गKरएको छ। यु�-उप�यासको प2रचय शीष:कअ+तग:त यु� �वचारक र 

अ7येताह0ले यु� र यु�-साLह*यबारे Eकट गरेका �वचारका आधारमा यु�-उप+यासलाई 

,चनाउने Eयास गKरएको छ भने यु�-उप+यासको उZे[य र �वषयबारे स� G#Dतमा चचा: 

गKरएको छ। यु�, उप+यास र यु�-उप+यासको अ7ययनका kममा EाDत 

तQया� कह0लाई बुँदागत 0पमा यसर! राnन स`क+छ –  

� यु� दईु वा *यसभ+दा अ,धक रा./ह0का 1बच सै+य-शि&तको 

मा7यम8वारा लXड+छ। अ*याध�ुनक अ;�-श;�को Eयोग गKरने हुनाले 

यु� Lहसंा*मक हु+छ। रा./-रा./1बच कुनै �वषयमा वाद-�ववाद भएप�छ 

यु�को ि;थ�त सजृना हु+छ। E�त8व+8वी रा./ वा प#ह0म7ये कुनै 

एउटा रा./ वा प#ले समप:ण नगरेस�म सश;� स� घष: भइरहने हँुदा 

यु� लामो समयस�म लXड+छ। 
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� यु�का �व4भ+न कारण हुन स&छन ् जसम7ये राजनी�तक, आ,थ:क, 

मनोवैJा�नक, धा4म:क, सां;कृ�तक र वैचाKरक कारणलाई मुnय मा+न 

स`क+छ। 

� यु�को ;व0प, शैल! र हातह�तयारका आधारमा यु� �व4भ+न Eकारका 

भए ताप�न यु�लाई समR यु� र सी4मत यु�अ+तग:त राखेर अ7ययन 

गन: स`क+छ।  

� उप+यास वहृत ्आकार भएको ग8याnयान हो। उप+यास युरोपीय भू4मको 

देन हो। युरोपमा अठारo शताmद!मा �वक4सत भएको उप+यास भारतमा 

ब� गला भाषा-साLह*यमाफ: त उ+नाईसo शताmद!को म7य�तर अ�न 

नेपाल!मा बीसo शताmद!�तर मा� देखा परेको हो। 

� यु�को Eभाव र पKरण�तलाई के+U गर! लेSखएको उप+यासलाई यु�-

उप+यास भ�न+छ जसले यु�को �वकराल 0पको ,च�ण गरेर यु�को 

�वभी�षकाबारे समाजलाई सचते गराउने लpय राखेको हु+छ। 

 

शोध Eब+धको ते]ो अ7याय यु� र नेपाल� उप�यासमा नेपाल! यु�-साLह*यको 

प.ृठभू4मका 0पमा रहेका यु��वषयक लोकसाLह*य, पूव:आध�ुनककाल!न यु��वषयक 

ग8य-प8य रचना, नेपाल! उप+यासमा यु� लेखनको थालनी र पर�परा, नेपाल!मा यु�-

उप+यास रचनाको प.ृठभू4म, नेपाल! यु�-उप+यास लेखनमा सै�नकह0को योगदान, 

नेपाल!मा यु�-उप+यासको +यूनताका कारण र नेपाल! यु�-उप+यासह0को 

वगdकरणज;ता �वषयमा,थ चचा: गKरएको छ। यस अ7यायबाट EाDत मुnय बँुदाह0लाई 

यसर! हेन: स`क+छ –  
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� यु��वषयक लोकसाLह*य नेपाल! यु�-साLह*यको प.ृठभू4मका 0पमा 

रहेको छ। नेपाल! लोकसाLह*यमा साहस, वीरता, पराkम र 

लडाइँस�ब+धी �व4भ+न �वषयह0को चचा: भेLट+छ। 

� नेपाल!मा यु�लाई कQयको 0पमा Rहण गरेर साLह*य लेnने पर�पराको 

थालनी नेपाल एकqकरण काल (�व स १८२१/सन ्१७६४) बाट भएको हो। 

पूव:आध�ुनककाल!न यु��वषयक ग8य-प8य रचनाह0मा शौय:, वीरता, 

पराkम, �वजय-उ*सव, यु�ो*साह, यु� घटनाह0 भेLट+छन।् ई[वर!य 

भि&तभावका रचनाकृ�तह0मा प�न पौराSणक यु�ह0को चचा: पाइ+छ। 

� नेपाल! उप+यासका स+दभ:मा मा7य4मककाल!न औप+या4सक ;व0पका 

वीरच2र5, डा सूय(�सादज;ता रचनाह0बाटै यु�को ,च�ण गनg पर�परा 

सु{ भएको हो।  

� आध�ुनक नेपाल! उप+यासको स+दभ:मा न+द हाङSखमको लास (सन ्

१९६४) उप+यासभ+दा अ�घ यु�लाई के+U!य कQय बनाएर लेSखएको 

उप+यास हालस�म EाDत भएको छैन। 

� नेपाल!मा एका�तर दो]ो �व[वयु�, भारत-,चन यु�, भारत-पा`क;तान 

यु�ज;ता ऐ�तहा4सक यु� घटनालाई प.ृठभू4म बनाएर लेSखएका यु�-

उप+यासह0 छन ् भने अका:�तर उप+यासकारको क_पना8वारा सिृजत 

का_प�नक यु�लाई प.ृठभू4म बनाएर लेSखएका यु�-उप+यासह0 प�न 

छन।् यह! आधारमा यस शोध Eब+धमा नेपाल! यु�-उप+यासह0को 

वगdकरण यसEकार गKरएको छ – क) दो]ो �व[वयु�मा आधाKरत 

नेपाल! यु�-उप+यास, ख) भारत-,चन यु�मा आधाKरत नेपाल! यु�-

उप+यास, ग) भारत-पा`क;तान यु�मा आधाKरत नेपाल! यु�-उप+यास र 

घ) का_प�नक यु�मा आधाKरत नेपाल! यु�-उप+यास।  
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शोध Eब+धको चौथो अ7याय नेपाल� यु�-उप�यासह�को �वषयपरक अ�ययनमा 

�वषयअनु0प दो]ो �व[वयु�मा आधाKरत पाँचवटा उप+यासह0 (लुङखमु &या�प, 

ब4लवेद!, अक= अनुहार, ओस, ल~न ज+मेकाह0), भारत-,चन यु�मा आधाKरत तीनवटा 

उप+यासह0 (लास, समप:ण, &याDटेन साहेब), भारत-पा`क;तान यु�मा आधाKरत एउटा 

उप+यास (अमर-ब4लदान) अ�न का_प�नक यु�मा आधाKरत एउटा उप+यास (समािDत : 

एउटा युग, एउटा संसार) गर! मोठ दसवटा उप+यासह0को अ7ययन गKरएको छ। यी 

उप+यासह0मा यु� �वनाश, यु� अ4भघात, य�ु अपराध, देशभि&त, सै+य साहस र 

वीरता, सै+य जीवनशैल! र सै+य सं;कृ�त, पाKरवाKरक �ासद!, Eेम, ऐ�तहा4सकता, 

यु��वरोधी धारणाज;ता �वषयह0ले मह**व पाएका छन।् यस अ7यायले E;तुत गरेको 

�न.कष:लाई बँुदागत 0पमा यसर! राnन स`क+छ –  

� E;तुत शोध Eब+धमा अ7ययन-�व[लेषण गKरएका दसवटा 

उप+यासह0म7ये नौवटा उप+यासह0 असै�नक उप+यासकारह0ले लेखेका 

छन,् *यसैले क�तपय उप+यासह0 यु�भू4मको यथाथ:देSख टाढा छन।्  

� लास, समप(ण,  या*टेन साहेब र अमर-ब"लदानज;ता उप+यासह0 

नेपाल! 4सपाह!ह0को वीरता, पराkम र कत:Mयपरायणताको रोमाि+टक 

,च�णमा बढ! केि+Uत छन।् यु� नलडकेा असै�नक उप+यासकारह0ले 

यु��वषयक उप+यास लेखेका हुनाले यसEकारको 0मानी वण:न पाइनु 

;वभा�वक देSख+छ।  

� दो]ो �व[वयु�लाई प.ृठभू4म बनाएर लेSखएका लुङखमु  या!प, ब"लवेद�, 

ओस, ल&न ज�मेकाह�ज;ता उप+यासह0मा नेपाल!ह0ले लडकेा 

ऐ�तहा4सक यु� घटना र यु�कालमा नेपाल!ह0ले भोगेका यातना र 

पीडामय ि;थ�तह0को यथाथ: ,च�ण गKरएको छ। 
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� नेपाल! यु�-उप+यासह0मा यु�ब+द!सँग दMुय:वहार, यातना र घाइत,े 

कमजोर र 1बमार यु�ब+द!ह0को नशृंस ह*या, श� ु रा./का असै�नक 

नागKरकसँग दMुय:वहार, कुट�पट, लुटपाट, नार! अपहरण, बला*कार र 

असै�नक नागKरकह0को �नम:म ह*या, जनघन*व भएको सहरमा हवाई 

आkमण र साव:ज�नक स�पि*तको �वनाशज;ता यु� अपराधह0को 

,च�ण पाइ+छ। 

� नेपाल! यु�-उप+यासह0मा मानव संहार, भौ�तक संरचनाको �वनाश, 

सहर!य स�यता र �वकासको �वनाश, यु�सामRी, यु�वाहन, यु��वमान र 

हातह�तयारह0को #�त एवम ् Eकृ�त �वनाशको स+दभ:बाट यु�को 

�वनाश�तर स� केत गKरएको छ। 

� भारत ;वत+� भएप�छ नेपाल!ह0ले लडकेा भारत-,चन यु� र भारत-

पा`क;तान यु�मा आधाKरत नेपाल! यु�-उप+यासह0मा देशभि&तज;तो 

�वषयले �वशषे मह**व पाएको छ।  

� लुङखमु  या!प, अक$ अनुहार, समाि*त : एउटा युग, एउटा संसार, 

लासज;ता उप+यासह0मा यु�को मनोवैJा�नक Eभावको ,च�ण गनg 

Eयास गKरएको छ। 

� अ,धकांश नेपाल! यु�-उप+यासह0मा Eेम त**व साझा 0पमा रहेको छ। 

 

शोध Eब+धको पाँचo अ7याय उपसंहार र 8न9कष(मा शोधको उपसंहार र �न.कष: 

रहेको छ। उपसंहारअ+तग:त यस शोध Eब+धका पूव:वतd अ7यायह0मा गKरएका 

काय:ह0को सार0प राSखएको छ भने �न.कष:अ+तग:त E;ततु शोधकाय:बाट EाDत 

�न.कष:लाई बँुदागत 0पमा राSखएको छ। �न.कष:मा EाDत मुnय तQयह0 यसEकार छन ्

- 
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� उप�यास शmद अ�Rेजीको नोभल शmदको पया:य 0प हो। नोभल शmद 

इटलेल! भाषाको नोभेलाबाट �वक4सत भएको हो। रोमा+स, नोभेला, 

�पकरे;क आLद ]ोतबाट �वक4सत भएको उप+यासले अठारo शताmद!मा 

आएर ड�ेनयल Xडफोको र;ब�सन <ुसो (सन ्१७१९) बाट आधु�नक 0प 

EाDत गरेको हो।  

� बीसo शताmद!मा मा� नेपाल! उप+यासले आध�ुनक ;व0प EाDत गरेको 

हो। Lह+द!का �तल;मी-ऐयार! उप+यासको Eभाव;व0प नेपाल!मा 

वीर"स का (सन ्१८८९), महे�=�भा (सन ्१९०२), वीरच2र5 (सन ्१९०३) 

ज;ता उप+यासह0 देखापरे। �यनै औप+या4सक रचनाह0ले नेपाल! 

उप+यासको ;व0प �नमा:ण गरेको देSख+छ भने 0पनारायण 4सँहको 

>मर (सन ्१९३६) उप+यास Eका4शत भएप�छ मा� नेपाल! उप+यासले 

आध�ुनक 0प EाDत गरेको बुSझ+छ।  

� यु�-उप�यास शmद अ�Rेजीको वार-नोभलको नेपाल! पया:य 0प हो 

जस8वारा यु�को �वभी�षका र *यसको Eभाव-पKरण�तलाई के+U!य 

कQयका 0पमा Rहण गर! लेSखएको उप+यास भ+ने बुSझ+छ।  

� यु� भनेको �वनाश हो। यु� मानव समाज र स�यताका ला,ग एउटा 

ठुलो सम;या हो भ+न े भाव नेपाल! उप+यासह0मा पाइ+छ। नेपाल! 

उप+यासह0ले यु�बाट हुने �वनाश र #�तको ,च�ण8वारा यु��वरोधी 

भाव जागतृ गराई समाजलाई यु�E�त सचते गराउने उZे[य राखेको 

देSख+छ। 

� नेपाल! यु�-उप+यासह0मा नेत*ृव-#मताशील, वीर, पराkमी, देशभ&त, 

चKर�वान, इमानदार, िज�मावार र कत:Mयपरायणज;ता �वशषेताले यु&त 

पु{ष पा�ह0 मूल पा�को 0पमा आएका छन।् यसबाट नेपाल! यु�-
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उप+यासह0ले नायकवाद! उप+यास लेखनलाई �वशषे मह**व Lदएको 

बुSझ+छ। 

� नेपाल! यु�-उप+यासह0मा यु�को मनोवैJा�नक Eभावको ,च�ण थोरै 

मा� रहेको पाइ+छ। यु�8वारा Eभा�वत मनो�वJानको ,च�णमा भ+दा 

यु�बाट हुने �वनाश, अपराध, पाKरवाKरक �वघटन, पराkमज;ता बा�य 

�वषयको ,च�णमा नेपाल! यु�-उप+यासह0 बढ! केि+Uत रहेका छन।् 

� यु�-लडाकु जा�तका 0पमा E4स� नेपाल!ले ज�त यु� लड े *यसका 

सापे#तामा नेपाल!मा यु�-उप+यासको स�nया +यून देSख+छ।  

� नेपाल! यु�-उप+यास लेखनमा सै�नकह0को भू4मका �नराशाजनक रहेको 

देSख+छ। E�तभाको कमी, 4श#ाको कमी, चतेना शू+यता, Eकाशनको 

सम;याज;ता कारणह0 यसका �नि�त उ*तरदायी रहेको बुSझ+छ। 

यसबाहेक असै�नक उप+यासकारह0मा यु�ानुभवको कमी, उप+यासको 

�वषयगत �व;ततृता, उप+यासको सजृनमा लाaने धेरै समय, पKर�म, 

अ7ययन, धयै: र पाठकqय अ{,चलाई प�न नेपाल! यु�-उप+यासको 

+यूनताका कारण मा+न स`क+छ।  

� नेपाल! यु�-उप+यासह0मा यु� अपराध, यु� �वनाश, यु� अ4भघात, 

देशभि&त, वीरता, पाKरवाKरक �वघटन, Eेम, सै+य जीवनको यातना, 

जोSखम र अ�नि[चतता, सै+य सं;कृ�त, यु��वरोधी �वचार, 

ऐ�तहा4सकताज;ता �वषयह0 मूल 0पमा रहेका छन।्  
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  प�हलो अ�याय 

१ शोध प�रचय  

 

१.१ शोध �ब�धको शीष�क 

यु� भनेको �वनाश हो र यो �ूर, �नद�यी, बब�र र �हसंा मक हु"छ। यु�ले वहृत ्

प�रमाणमा नरसंहार गछ� र भौ�तक स,प�तको -य गछ�। मानवेतर जीव र /कृ�त प�न 

यु�को �वनाशबाट अ-ु2ण रहन स3दैन। यु�का कारण सामािजक, आ7थ�क, सां9कृ�तक, 

शै:-क आ�द -े; अ9त<य9त ब"छन।् यु�ले मानव समाजलाई शार>�रक ?पमा मा; 

नभएर मानAसक ?पमा प�न /भाव पाछ�। सा�ह यले यु�को य9तै अमानवीय 9व?पको 

7च;ण गरेर मानवीय चेतनामा यु�/�त घणृा र �वरोध भाव उ प"न गराउने उDेEय 

राखेको देGख"छ। नेपाल>मा प�न नेपाल> युवाह?ले �वAभ"न कालख2डमा लडकेा 

यु�ह?लाई आधार गरेर यस/कारको सा�ह य लेGखएको पाइ"छ। यस �ममा नेपाल> 

उप"यास एउटा �वशषे �वधाको ?पमा 7च�नएको छ। यु�मा आधा�रत नेपाल> 

उप"यासह?को अKययन गनL उDेEय राखेर /9ततु शोध /ब"धको शीष�क नेपाल� यु�-

उप�यासह�को �वषयपरक अ�ययन राGखएको छ। 

 

१.२ सम$याकथन 

�वAभ"न काल ख2डमा Aभ"न-Aभ"न भूगोलमा नेपाल>ह?ले लडकेा य�ुह?ले 

नेपाल> समाजलाई / य--अ/ य- ?पमा /भा�वत पारेको देGख"छ। सा�ह य समाजको 

दप�ण प�न हुनाले नेपाल>ह?ले लडकेा यु� र  यसबाट /भा�वत नेपाल> जनजीवनको 

7च;ण नेपाल> उप"यासमा के क�त भएको छ र नेपाल> यु�-उप"यासको ि9थ�त क9तो 
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छ भ"ने िजOासालाई Kयानमा राखेर सुP ग�रएको यस शोध /ब"धमा �न,नAलGखत 

सम9याह?मा7थ केि"Qत रहेर अKययन ग�रएको छ – 

�) साम�रक जा�तका ?पमा 7च�नने नेपाल>ह?को यु�-उप"यासको ि9थ�त के क9तो छ? 

�) नेपाल> यु�-उप"यासह?मा के क9ता �वषयले मह  व पाएका छन?् 

�) नेपाल> यु�-सा�ह य अथवा यु�-उप"यासको पTृठभूAम के क9तो छ? 

�) नेपाल>ह?ले जुन यु� लडे  यसको /भाव उसको सै"य जीवन र प�रवारमा / य- ?पमा 

परेको देGख"छ। नेपाल> यु�-उप"यासह?मा  यसको लेखाजोखा के-कसर> भएको छ?   

�) नेपाल>मा यु�-उप"यास लेGखनाका पछाVड के क9तो पTृठभूAम रहेको छ?  

�) नेपाल> उप"यासह?मा यु�लाई कुन ?पमा <याWया ग�रएको छ?  

�) नेपाल> यु�-उप"यासको लेखनमा सै�नक लेखकह?को योगदान के क�त छ?  

मा7थ उिXलGखत सम9याह?लाई Kयानमा राWदै यस शोध /ब"धमा दसवटा 

नेपाल> यु�-उप"यासह?को अKययन ग�रएको छ।  

 

१.३ शोधकाय�को उ'े(य 

यस शोध /ब"धको सम9याकथनमा उठान ग�रएका कुराह?लाई �न,नAलGखत 

YकAसमले हे�रएको छ – 

�) नेपाल> यु�-उप"यासह?को सZ कलन, वग[करण र �वEलेषण गर> नेपाल>मा यु��वषयक 

उप"यास लेखनको पर,परा र ि9थ�तबारे जानकार> Aलनु।  

�) नेपाल> यु�-उप"यासह?मा वGण�त �व�वध �वषयको अKययन-�वEलेषण गनु�।  

�) नेपाल>मा यु�-उप"यास लेGखनुभ"दा अ�घ यु��वषयक सा�ह यको पTृठभूAम केलाउनु। 
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�) यु� कालमा नेपाल> सै�नकह?ले भोगेका मानAसक र शार>�रक सा9ती, असु�वधा, पीडा 

एवम ्उसका प�रवारले भोगेका तनाउ र पा�रवा�रक ;ासद>को लेखाजोखा उप"यासह?मा 

के कसर> भएको छ  यसको अKययन गनु�। 

�) नेपाल>मा यु�-उप"यासह? लेGखनाका पछाVडको कारक पTृठभूAम केलाउनु। 

�) नेपाल> यु�-उप"यासको संव�ृ�मा सै�नकह?ले के क�त योगदान �दएका छन ्  यसको 

�न3य]ल गनु�। 

�) नेपाल> यु�-उप"यासह?ले /9तुत गरेको यु�/�तको ^िTटकोण बु_नु। 

 

�यनै बँुदाह?का आधारमा अKययन केि"Qत रहेको छ अ�न यसै �ममा 

अKययनको �नTकष� प�न हे�रएको छ। यो शोधकाय� /ा:Oक /योजनको पू�त �का ला7ग 

प�न ग�रएको हँुदा शोधकाय� स,प"न गर> उ तरबZ ग �वEव�वaयालयबाट �पएचडी Vडbी 

/ाcत गनु� प�न यसको उDेEयमा अ"तभु�3त छ। 

 

१.४ पूव�काय�को सव,-ण 

पूव�काय�को सवL-णअ"तग�त यस शोधकाय�का �नि,त छनौट ग�रएका 

उप"यासह?बारे लेGखएका लेख-रचना साथ ै अ"य नेपाल> उप"यासह?का स"दभ�मा 

यु�बारे उठेका चचा�-प�रचचा�ह? प�न समे�टएका छन।् यस �ममा समालोचनाका 

पु9तक, भूAमका, प;-पd;काका लेख, शोध /ब"ध आ�द संलeन छन।्  

• डा VडXल>राम �ति,सनाको भाषा र सा�ह0य (सन ् १९९०) पु9तकमा सZ कAलत लेख 

यु��वषयक नेपाल� सा�ह0य : स2 3-4त सव,-णमा सZ :-cतमा सा�ह य र यु�को 

स,ब"ध केलाउँदै रामायण र महाभारतज9ता य�ु वण�नले भ�रएका का<यकृ�तह?को 

/भाव नेपाल> सा�ह यमा7थ रहे ताप�न तथा नेपाल> समाजसँग यु�बारेको अनुभव 

पया�cत भए ताप�न यु��वषयक रचनाह?को सZWया भने नेपाल>मा "यून रहेको एवम ्
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एक दईुवटा रचनाह?मा नै मन बुझाउनु पनL Gख"नता /कट ग�रएको छ। यसर> यस 

लेखमा नेपाल> सा�ह यमा यु�-सा�ह यको ि9थ�त कमजोर रहेका कारणले Gख"नता /कट 

गनL र सा�ह यकारह?लाई  यस/�त सचते गराउने कामबाहेक यु��वषयक कुनै रचना वा 

उप"यासबारे गहन अKययन ग�रएको छैन। यसो भए ताप�न यु� /सZग भएका केह> 

रचनाह?को नाम सZbह गरेर यस �वषयमा7थ अKययन गन� चाहनेह?का �नि,त 

सामbी जोहो ग�र�दने काम भने VडXल>राम �ति,सनाले गरेका छन।्  

 

• नेपाल� उप�यासका आधारह� (�व स २०५८) पु9तकमा इ"Qबहादरु राईले लैनAसँह 

बाZ गदेलकृत मुलुकबा�हर उप"यासलाई यथाथ�वादका आधारमा हेरेका छन ् र यसलाई 

प�हलो यथाथ�वाद> नेपाल> उप"यास मानेका छन।् राईले /9तुत उप"यासमा वGण�त सातn 

गोखा� राइफXसको प�हलो �वEवयु� अAभयानको /सZ ग अतािpयक रहेको बताएका छन ्

- �ववरणमा त7यका एकभ�दा ब:ता भूलह� छन।् १९६२ अ?घ ७ औC गोखा� राइफHसको 

IलJखत इ?तहास पाइँदै�7यो र बा2 गदेलMयूलाई मौJखक थाहाह� राPो ?नधोसँग �ा4त 

भएन छन।्१ यसको /माणका �नि,त राईले कन�ल जे एन मकायको सातQ गोखा� 

राइफHसको इ?तहास नामक पु9तकबाट ऐ�तहाAसक तpय Gझकेर पाद�टcपणीमा 

राGख�दएका छन,् तथा�प राईको उDेEय उप"यासको यु� /सZग केलाउन ुनभएर उ3त 

उप"यासलाई यथाथ�वाद> उप"यासका ?पमा अKययन गनु� रहेको छ।  

 

• डा मोहन पी दाहालले आrनो पु9तक दािज�Iलङका नेपाल� उप�यास : परUपरा र �विृ0त 

(सन ् २००१) को दोsो अKयाय दािज�Iलङमा नेपाल� उप�यासको थालनी र 

�वकासअ"तग�त न"द हाङGखमका दईुवटा उप"यास लास र अकW अनुहारको सZ :-cतमा 

चचा� गरेका छन।् लास उप"यासको मूल �वषयव9तु देश/ेम वा राTuभि3त रहेको र यस 
                                                           

१ इ"Qबहादरु राई, �व स २०५८, नेपाल� उप�यासका आधारह�, तेsो सं9करण, काठमाडn, साझा /काशन, प ृ६९-७० 
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उप"यासमा गोखा� Aसपाह>को अपूव� देश/ेम र �नTठा देखाइएको अ�न एउटा देशले अक] 

देशमा7थ आ�मण गनL /विृ तको �वरोध गरेको छ भ"ने डा दाहालको �वचार रहेको छ।२ 

 यसर> नै अक] उप"यास अकW अनुहारको मूल उDेEय यु�को प�रणाम र /�तY�या 

7च;ण गर> यसको वीभ स ?प 7चनाएर यु��वरोधी भाव /�तपादन गनु� हो३ भ"ने डा 

दाहालको �वचार रहेको छ। दवुै उप"यासमा यु��वरोधी 9वर मुख�रत भएको कुरा डा 

दाहालले गरेका छन।् यह> पु9तकको चौथो अKयायमा लैनAसँह बाZ गदेलको मुलुकबा�हर 

उप"यासलाई सामािजक यथाथ�वाद> /विृ त र औप"याAसक त  वका ^िTटले हे�रएको छ 

तर यस उप"यासमा रहेको यु� /सZ गबारे छुy टै अKययन भने ग�रएको छैन।  

 

• माAसक सा�हि यक पd;का �Xकया (सन ्२००३) मा डा दाहालकै यु��वषयक दािज�Iलङका 

क?तपय नेपाल� उप�यास : सामा�य चचा� शीष�कमा एउटा लेख /काAशत छ। यस 

लेखमा दाहालले सुवासको लुङखमु ZयाUप, अAसत राईको समाि4त – एउटा युग एउटा 

संसार, समीरण छे;ी ‘�/यदश[’को बIलवेद�, न"द हाङGखमको अकW अनुहार र गो�व"द 

शमा�को ल^न ज�मेकाह� उप"यासह?लाई दािज�Aलङबाट /काAशत मूल यु��वषयक 

उप"यास मानेका छन ् अ�न सZ -ेपमा यी उप"यासह?मा /�तपा�दत यु�ज"य 

�वभी�षका, �ूरता, �नद�यता, अमानवता, यु��वरोधी 9वर र �वEवब"ध ुवको भावना 

केलाउने /यास गरेका छन।्  

 

• यादव/काश लाAमछानेले आrनो पु9तक आध?ुनक नेपाल� उप�यासमा �वस2 ग?तबोध 

(�व स २०६३) मा �वEवेEवर/साद कोइरालाको �हटलर र यहुद� अ�न दौलत�व�म 

�वTटको चपाइएका अनुहार उप"यासको �वसZ ग�तवाद> अKययन गरेका छन।् यस 
                                                           

२ मोहन पी दाहाल, सन ्२००१, दािज�Iलङका नेपाल� उप�यास : परUपरा र �विृ0त, दािज�Aलङ, Eयाम |दस� 

/काशन, प ृ११९ 
३ मोहन पी दाहाल, दािज�Iलङका नेपाल� उप�यास : परUपरा र �विृ0त, पूव�वत,् प ृ१२०  
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�ममा उनले यी उप"यासह?मा रहेका यु� /सZ गबारे प�न चचा� गरेका छन।् दोsो 

�वEवयु�को पTृठभूAममा लेGखएको �हटलर र यहुद� उप"यासमा यु�/�त �वरोध र 

मानवता/�त समथ�न रहेको छ भ"ने लाAमछानेको �वचार रहेको छ।४ चपाइएका अनुहार 

उ"यासमा यु� स";ास, यु� �वभी�षका तथा मानव संहारको शZृ खलाको /9तु�त सफल 

?पमा भएको छ५ भ"ने उनको �वचार रहेको छ। लाAमछानेले आध�ुनक नेपाल> उप"यास 

लेखन पर,परामा यु� �वभी�षकालाई पाEव�मा मा; राखेर औप"याAसक अAभ<यि3त �दने 

पर,पराभ"दा मा7थ उठेर यु�लाई मूल �वषयव9तु बनाएर उप"यास लेWने 

उप"यासकारह?मा दौलत�व�म �वTट अbणी रहेको मानेका छन,्६ तथा�प यस 

उप"यासभ"दा अ�घ भारतबाट यु�लाई मूल �वषयव9तु बनाएर लेGखएका उप"यासह? 

लास (सन ्१९६४), अिजला (सन ्१९६६), लुङखमु ZयाUप (सन ्१९६९), बIलवेद� (सन ्

१९७०) र अकW अनुहार (सन ्१९७१) बारे लाAमछाने अनAभO रहेको बुGझ"छ।  

 

• गणेश राईकृत यु� एUबुसमा राइफलको स2 गीत (सन ् २००९) उप"यासको भूAमकामा 

गो�व"दराज भy टराईले /9तुत उप"यासलाई यु�मा आधा�रत आ मजीवनीपरक आWयान 

भनेका छन।् भy टराईअनुसार नेपाल>मा आफ} ले लडकेो यु�बारे लेGखएको कृ�तको अभाव 

छ,  यस ^िTटले आफ}  लडकेो फोकXया"ड यु�को पTृठभूAममा लेGखएको सै�नक-

उप"यासकार गणेश राईको उ3त उप"यासको �वशषे मह  व छ। भy टराईले यस 

उप"यासलाई सै"य जीवनको गाथा /9तुत ग�रएको एउटा अमर Aसज�ना मानेका छन।् 

यु� र सै"य जीवनका �वAभ"न प-बारे चचा� ग�रएको हुनाले यो भूAमका यु�-

उप"यासको अKययनका �नि,त उपयोगी देGख"छ।  

                                                           

४ यादव/काश लाAमछाने, �व स २०६३, आधु?नक नेपाल� उप�यासमा �वस2 ग?तबोध, काठमाडn, �वaयाथ[ 

पु9तक भ2डार, प ृ१२८ 
५ यादव/काश लाAमछाने, आधु?नक नेपाल� उप�यासमा �वस2 ग?तबोध, पूव�वत,् प ृ१३६ 
६ यादव/काश लाAमछाने, आधु?नक नेपाल� उप�यासमा �वस2 ग?तबोध, पूव�वत,् प ृ१४३ 
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• नवीन पौ~यालको पु9तक आ_यान अनुशीलन (सन ्२०११) मा सZ कAलत लेख बIलवेद� 

उप�यासको व$तुगत �ववेचनामा उप"यासको कpय केलाउने काम भएको छ। /9तुत 

उप"यासमा अगमAसहं 7गर>को यु� र यो�ा ख2डका<यको भावभूAम रहेको छ भ"ने 

पौ~यालको �वचार छ। पौ~यालले यस लेखमा एक ठाउँ लेखेका छन ्- यस उप�यासका 

एकाध अ�यायमा फाHतु र अनाव(यक कथा �व$तार नहँुदो हो भने यसलाई पZका यु�-

उप�यास मा�न सXक�7यो७ तर फे�र यह> लेखको अक] ठाउँमा उप"यासको मूल 9वर 

यु��वषयक रहेका कारणले यस उप"यासलाई यु�-उप"यास भ"न सYकने �वचार <य3त 

गरेका छन।् नवीन पौ~यालको �वचार �वरोधाभासपूण� रहेको देGख"छ।  

 

• गो�व"दराज भy टराईको पु9तक उ0तरआध?ुनक �वमश� (�व स २०६४) को यु�-सा�ह0य र 

अIभघात Iस�ा�त ख2डमा ज,मा चारवटा लेखह? रहेका छन।् ती हुन,् १) Iसज�नाको 

एउटा उ0तरआध?ुनक Iस�ा�त : अIभघात, २) अIभघातका कथा ले_ने ती आमाह�, ३) 

`व�`व, यु� र अIभघातका कथा : नेपाल� सा�ह0यमा प�हलो स2bहबारे एक सव,-ण र 

४) जब यी अIभघातका कथाले मुटु हHलाउन थाHछन।् गो�व"दराज भy टराईले यी 

लेखह?मा नेपाल> यु�-सा�ह यलाई अAभघात Aस�ा"तका आधारमा हेन� सYकने स,भावना 

/9तुत गरेका छन ्तर यी चारैवटा उप"यासइतर लेखह? हुन।् तीमKये तीनवटा लेखह? 

यु� र aव"aव�वषयक कथासँग स,बि"धत छन ् भने एउटा लेखमा नेपाल> र 

�वEवसा�ह यबाट उदाहरणह? �टपेर यु�-सा�ह यको धारणा 9पTट पानL /यास ग�रएको 

छ। यु�-उप"यासको सै�ाि"तक अवधारणाको �नमा�णका ला7ग यी लेखह? उपयु3त 

रहेको देGख"छ। 

 

                                                           

७ नवीन पौ~याल, सन ्२०११, आ_यान अनुशीलन, च"दन नगर, ओ�रयन /ेस इ"टरनेसनल, प ृ१३१ 
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• योगेश प"थले आrनो �वaयावा�र7धको शोध /ब"ध �काश को�वदका लोक��य 

उप�यासह�को समाजपरक अ�ययन (सन ्२०१२) मा /काश को�वदका नोयो, Zया4टेन 

साहेब र भरोसाज9ता लोक�/य उप"यासह?मा रहेको यु� /सZग कोy yयाउने /यास 

गरेका छन।् समाज, समुदाय र राTu यु�बाट / य--अ/ य- ?पले /भा�वत रहेको 

हु"छ र को�वदका उिXलGखत उप"यासह?मा प�न यु�बाट �छ"नAभ"न समाजको ;ासद 

र काPGणक 7च;ण छ भ"ने प"थको �वचार रहेको छ।८  

 

• खगे"Q/साद लुइटेलले आrनो पु9तक नेपाल� उप�यासको इ?तहास (�व स २०६९) मा 

नेपाल� उप�यासको �वकास �Xcया शीष�कको आध�ुनककालअ"तग�त आध�ुनक उप"यास 

र उप"यासकारको चचा� गनL �ममा के बी नेपाल> र उनका मेरो घर मेरो संसार, 

समप�ण, त$वीर एक रातको, म खनुीज9ता उप"यासह?को सZ :-cत चचा� गरेका छन।् 

समप�ण उप"यासमा ऐ�तहाAसक-राजनै�तक स"दभ�सँग जोVडएका घटनाह? �वषयव9तुको 

?पमा रहेको र सन ् १९६२ मा भएको भारत-7चन यु�का बेला भारतीय नेपाल>ह?ले 

आrनो राTu बचाउनका ला7ग मह  वपूण� भूAमका �नवा�ह गरेको घटनालाई जीव"त 

ढZ गमा 7च;ण ग�रएको कुरा उXलेख गद� उ3त उप"यासमा राTuवाद> भावना /गाढ 

?पमा रहे ताप�न  यो आदश]"मुख रहेको छ भ"ने लुइटेलको �वचार रहेको छ।९  

 

• डा मोहन पी दाहालaवारा स,पा�दत नेपाल� अकादमी जन�ल (सन ्२०१३) मा /काAशत 

भुपेन तामाङको लेख यु�-उप�यास लुङखमु ZयाUप : एक अ�ययनमा यु� र नेपाल> 

सा�ह यको स,ब"ध केलाउँदै यु�को स"दभ� रहेका भारतीय नेपाल> उप"यासह?लाई यस 

लेखमा /ासZ 7गक र आ7धका�रक कथानकका आधारमा �वभाजन ग�रएको छ। 
                                                           

८ योगेश प"थ, सन ्२०१२, �काश को�वदका लोक��य उप�यासह�को समाजपरक अ�ययन, �पएचडी शोध 

/ब"ध, अ/काAशत, Aसलगडी, उ तर बZ ग �वEव�वaयालय, प ृ२६३ 
९ खगे"Q/साद लुइटेल, �व स २०६९, नेपाल� उप�यासको इ?तहास, काठमाडn, नेपाल /Oा /�तTठान, प ृ१७४ 
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आध�ुनककाल पूव�का नेपाल> रचनाह?मा यु�लाई पुPषाथ�, वीरता र आ मगौरवका ?पमा 

हे�रएको अ�न आध�ुनककाल>न रचनाह?मा भने यु�लाई संहार, �वनाश, �हसंा र म ृयुका 

?पमा हे�रएको छ भ"दै यस लेखमा सा�ह यमा यु�लाई हेनL ^िTटकोणमा आएको 

प�रवत�नको मूल कारण दईुवटा �वEवयु� मा�नएको छ।  यसप�छ लुङखमु ZयाUप 

उप"यासमा यु��वरोधी 9वर केलाउने /यास ग�रएको छ। यस लेखमा केवल यु��वरोधी 

9वर केलाउने /यास ग�रएको हुनाले अ"य प- ओझलेमा परेको छ।  

 

• �हमालयन dरसच� जन�ल (सन ् २०१३) मा /काAशत भुपेन तामाङकै अक] लेख नेपाल� 

उप�यासह�मा यु� �वभी�षकाको eासद कथा2 कन प�न नेपाल> यु�-उप"यासमा 

आधा�रत छ। यस लेखमा यु� र यु�-सा�ह यको अवधारणाबारे सZ :-cतमा चचा� गद� 

मानव स�यतासँगसँगै य�ुको /ा?प प�न प�रवत�न हँुदै गएको र  यो झन भयावह र 

;ासद ब"दै गइरहेको तथा यु�ज"य य9ता ;ासद>, �वनाश, आतZ क, स";ास, अपराध 

नै यु�-सा�ह यको �वषय रहेको मत /9तुत ग�रएको छ।  यसप�छ नेपाल> यु�-

उप"यासह?को वग[करण गरेर ती उप"यासह?माफ� त ् �वAभ"न यु� कालमा नेपाल> 

समाजले भोगेका यु�ज"य ;ासद>, �वनाश र अAभघातका भयावह कथाह?लाई खोतXने 

काम ग�रएको छ। /9ततु लेखमा नेपाल>ह?ले धेरै यु� लड ेताप�न नेपाल> सा�ह यमा 

यु�-सा�ह यको ि9थ�त स"तोषजनक नहुनाका केह> स,भा<य कारणह?बारे प�न चचा� 

ग�रएको छ। 

  

• नेपाल> सा�ह य अKययन सAम�तaवारा /काAशत ;यमाAसक पd;का सा�ह0य स2 केत 

(माच� २०१३) मा धनबहादरु मगरको समीरण छेeी ‘��यदशg’ का ग`या_यान – 

�ववेचना0मक अ�ययन शीष�कको लेख /काAशत छ। /9तुत लेखमा समीरण छे;ीका 

उप"यास र कथाबारे चचा� ग�रएको छ। यस �ममा औप"याAसक त  व कथानक, 
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पा;�वधान, ^िTट�व"द ु र भाषा /योगका आधारमा बIलबेद� उप"यासको अKययन 

ग�रएको छ। मगरले बIलवेद� उप"यासको कथानक �Zृ खलाब� नरहेको, �वAभ"न 

सं9करणमा पाठभेद रहेको, प�हलो सं9करण र तेsो सं9करणमा पा; /योगमा Aभ"नता 

रहेको, Aम7�त ^िTट�व"दकुो /योग रहेको आ�द /सZ गबारे चचा� गद� /9तुत 

उप"यासलाई भारतीय नेपाल> सा�ह यमा पूण� ?पमा यु��वषयक उप"यास भ"न सYकने 

मत <य3त गरेका छन।् यह> लेखको कथाख2डमा गैर� गाउँकi चमेल� (सन ् २००७) 

कथासZbहमा सZ b�हत सीतामाई, ?नवा�णको रात र इ�कलाब कथाह? बIलवेद� 

उप"यासकै /पाठह? हुन ् भ"ने �टcपणी प�न ग�रएको छ।१० यु�का आधारमा 

उप"यासको अKययन-�वEलेषण नगर> /9तुत उप"यास पूण� यु�-उप"यास हो भ"ने 

मगरको �वचार प�न अवैOा�नक र पूवा�bहले b9त देGख"छ।  

 

• डा मोहन पी दाहाल र अ"यaवारा स,पा�दत नेपाल> अध�वा�ष�क शोधपd;का अIभjान 

(सन ्२०१७) मा भुपेन तामाङको दोkो �व(वयु� र भारतीय नेपाल� उप�यास शीष�कको 

लेख /काAशत छ। यस लेखमा दोsो �वEवयु�, d|�टस सेनामा गोखा� भत[ र दोsो 

�वEवयु�मा नेपाल> युवाह?को सहभा7गताको ऐ�तहाAसक पTृठभूAम केलाउदै दोsो 

�वEवयु��वषयक नेपाल> उप"यासह?मा /�तपा�दत �व�वध �वषयबारे चचा� ग�रएको छ। 

नेपाल>मा दोsो �वEवयु�बारे थोरै उप"यास लेGखएका छन ् र ज�त लेGखएका छन ्

तीमKये धेरजसो असै�नक उप"यासकारह?ले लेखेका कुरा तामाङले यस लेखमा बताएका 

छन।्  

 

                                                           

१० धनबहादरु मगर, माच� २०१३, ‘समीरण छे;ी ‘�/यदश[’को गaयाWयान : �ववेचना मक अKययन’, कुमार 

छे;ी (/ स,पा), सा�ह0य स2 केत, कालेबुङ, नेपाल> सा�ह य अKययन सAम�त, वष� ४७, अZ क ३३, प ृ१२९  
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• डा मोहन पी दाहालकै स,पादनमा /काAशत अनुस"धानमूलक अध�वा�ष�क नेपाल� 

अकादमी जन�ल (सन ् २०१८) मा भुपेन तामाङको अकW अनुहार उप�यासमा यु� 

अIभघात शीष�क लेख /काAशत छ। यस लेखमा उप"यासमाफ� त यु�को मानAसक 

/भावको अKययन गनL /यास ग�रएको छ। यु�बाट हुने अAभघातको आधारमा न"द 

हाङGखमको अकW अनुहार उप"यासको अKययन ग�रएको यस लेखमा यु�को 

मनोवैOा�नक /भावमा7थ /काश पानL काम ग�रएको छ। 

  

• २८ नोभे,बर २०१४ का �दन सा�ह य अकादेमी, �दXल> र अGखल भारतीय नेपाल> भाषा 

सAम�त, देहरादनुको संयु3त त  वावाधानमा देहरादनुमा भारतीय नेपाल� सा�ह0यमा यु� 

सा�ह0य �वषयमा सZ गोTठ� स,प"न भएको 7थयो। यस सZ गोTठ�मा /9तुत ग�रएका 

सZ गोTठ�-प;ह?को सZ कलन भुपे"Q अ7धकार>को स,पादनमा भारतीय नेपाल� 

सा�ह0यमा यु� सा�ह0य (सन ् २०१९) शीष�कमा /काAशत भएको छ। यस सZ कलनमा 

छवटा सZ गोTठ�-प; र एउटा अKय-ीय वाता� गरेर ज,मा सातवटा लेखह? सZ कAलत 

छन।् लेखह? यस/कार छन ् - सचने राईको नेपाल� सा�ह0यमा य�ुका कथाह�, 

मननारायण /धानको भारतीय नेपाल� सा�ह0यमा यु� कथा : �ववेचना0मक अ�ययन, 

तेजमान बराइल>को �थम �व(वयु� र नेपाल� सा�ह0य, योगवीर शा3यको �थम 

�व(वयु�को पdर�ेlयमा नेपाल� लोकसा�ह0य, लोकनाथ उपाKयाय चापागा�को प�हलो र 

दोkो �व(वयु�को उपलिmध, देन अ?न हाPो सा�ह0यमा यसको �भाव, ड,बरमGण 

/धानको `�वतीय �व(वयु� र नेपाल� सा�ह0य अ�न ल�मण �ीमलको अ�य-ीय वाता� 

यु� सा�ह0य। भारतीय नेपाल> यु�-सा�ह यबारे छा�पएको प�हलो पु9तक यह> हो तर 

यस पु9तकमा नेपाल> यु�-उप"यासह?को अKययन भने ग�रएको छैन। 
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• कृTणच"QAसहं /धानको नेपाल� उप�यास र उप�यासकार, /तापच"Q /धानको नेपाल� 

उप�यास : परUपरा र �विृ0त, राजे"Q सुवेद>को नेपाल� उप�यास : परUपरा र �विृ0त, 

कृTणह�र बराल र ने; एटमको उप�यास-Iस�ा�त र नेपाल� उप�यास, मोहन पी 

दाहालको आध?ुनक नेपाल� उप�यासज9ता उप"यास/धान समालोचनाका पु9तकह?मा 

प�न नेपाल> यु�-उप"यासबारे छुy टै ?पमा चचा� ग�रएको छैन।  

पूव�काय�को समी-ाबाट थाहा लागेअनुसार न"द हाङGखमका लास र अकW अनुहार, 

सुवासको लुङखमु ZयाUप, समीरण छे;ी ‘�/यदश[’को बIलवेद�, भगीरथ रावतको ओस, 

गो�व"द शमा�को ल^न ज�मेकाह�, के बी नेपाल>को समप�ण, /काश को�वदको Zया4टेन 

साहेब, जे बी राई आ�द यको अमर-बIलदान, असीत राईको समाि4त : एउटा युग, एउटा 

संसारज9ता यु�को /भाव र प�रण�तलाई के"Q>य कpय बनाएर लेGखएका 

उप"यासह?बारे कुनै /ा:Oक अKययन भएको पाइँदैन।  यसैले उ3त शीष�कमा 

औपचा�रक ?पमा /ा:Oक अKययन आवEयक ठा�नएको हो।   

 

 १.५ शोधकाय�को आव(यकता र औpच0य 

आजस,म /9तुत �वषयमा7थ कुनै गहन अKययन तथा शोधकाय� नहुनाले न ै

यस शोधकाय�को औ7च य 9पTट हु"छ। पूव�काय�को सवL-णबाट थाहा लागेअनुसार 

नेपाल> यो�ा र उनीह?ले लडकेा यु�बारे लेGखएका उप"यासह?लाई Aलएर कुनै /ा:Oक 

अKययन भएको छैन। नपेाल> यु�-उप"यासको लेखनमा मह ता राWने न"द हाङGखम, 

सुवास, के बी नेपाल>, /काश को�वद, भगीरथ रावत, गो�व"द शमा�, जे बी राई 

‘आ�द य’, समीरण छे;ी ‘�/यदश[’, असीत राईज9ता उप"यासकार अ�न उनका 

यु��वषयक उप"यासह?को समु7चत अKययन भएको पाइँदैन। साम�रक जा�तका ?पमा 

7च�नने नेपाल> युवाह?ले अZbेज-नेपाल यु�, प�हलो �वEवयु�, दोsो �वEवयु�, भारत-
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7चन यु�, भारत-पाक यु�, बZ गलादेश यु�, कार7गल यु�, Aभयतनाम यु�, 

फोकXया"डको यु�, बो�न�योको यु�, कोसोभोको यु�, �ोएAसयाको यु� आ�द धेरै यु�ह? 

लड े तर नेपाल>मा यु�-सा�ह य वा यु�-उप"यासको ि9थ�त स"तोषजनक छैन भ"ने 

अKयेताह?को �वचार रहेको छ। यस �वषयमा गहन अKययन नभएस,म  यसको 

वा9त�वक ि9थ�तबारे Oात हुने छैन र सह> �नचोडस,म पुeन सYकने छैन।  यसैले 

नेपाल> यु�-उप"यासह?को समु7चत अKययनaवारा सह> �नचोडस,म पुeन /9तुत 

�वषयमा7थ शोधकाय� ग�रनु आवEयक र औ7च यपूण� ठा�नएको हो।   

 

१.६ शोध�वpध 

शोध�व7धको �ववरण शोधको मह  वपूण� अZ ग हो। यस शोधकाय�मा bहण ग�रएको 

अKययन-�वEलेषणको सै�ाि"तक आधार र सामbी सZ कलन �व7ध �न,न /कारका छन ्

–  

१.६.१ अ�ययन-�व(लेषणको सै�ाि�तक आधार 

/9तुत शोधकाय� नेपाल> यु��वषयक उप"यासह?को �वषयपरक अKययनमा 

केि"Qत रहेकाले यु�सँग स,बि"धत अपराध, अAभघात, �वनाश, देशभि3त, साहस, 

वीरता, सै�नक र उसको जीवनशैल>, सै"य पा�रवार, सै"य सं9कृ�तज9ता �व�वध 

�वषयका आधारमा उप"यासह?को अKययन ग�रएको छ। अKययनका �ममा 

औप"याAसक पTृठभूAमका ?पमा रहेको ऐ�तहाAसक स"दभ� र उप"यासले उप9था�पत 

गरेको यु��वरोधी �वचारज9ता प-लाई प�न हे�रएको छ। यस �ममा �वAभ"न 

अKयेताह?ले यु� र य�ुसँग स,बि"धत �वषयबारे /कट गरेका �वचार र धारणाको 

सहयोग Aलइएको छ। यस शोधकाय�मा अKययनका �नि,त चयन ग�रएका दसवटा 

उप"यासह?मKये नौवटा उप"यासह? �मशः दोsो �वEवयु�, भारत-7चन यु� र भारत-

पाYक9तान यु�ज9ता ऐ�तहाAसक यु�ह?को पTृठभूAममा लेGखएका छन ् भने एउटा 
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उप"यास काXप�नक यु�को पTृठभूAममा संर7चत छ। यह> आधारमा अKययनका �नि,त 

चयन ग�रएका दसवटा उप"यासह?लाई �न,न /कारले वग[करण गरेर अKययन-

�वEलेषण गनL काम भएको छ –  

 

• दोsो �वEवयु�मा आधा�रत नेपाल> यु�-उप"यास 

• भारत-7चन यु�मा आधा�रत नेपाल> यु�-उप"यास 

• भारत-पाYक9तान यु�मा आधा�रत नेपाल> यु�-उप"यास 

• काXप�नक यु�मा आधा�रत नेपाल> यु�-उप"यास 

 

१.६.२ सामbी स2 कलन �वpध 

  /9तुत शोधकाय� मूलतः पु9तकालयमा आधा�रत रहेको छ। शोध�वषयसँग 

स,ब� a�वतीय sोतका सामbी शोधकता�ले पु$तकालयीय �वpधaवारा �वAभ"न पु9तक, 

शोध /ब"ध, लेख, प;-पd;का तथा �वAभ"न वेबसाइटaवारा सZbह गरेको छ। /9तुत 

शोधकाय�सँग स,बि"धत क�तपय /ाथAमक सामbी शोधकता�ले अ�तवा�ता� र �(नावल� 

�वpधaवारा सZ कलन गरेको छ। शोधको �वषय र -े;बारे जानकार> राWने अKयेता एवम ्

भूतपूव� सै�नकह?सँग स,पक�  गरेर अ"तवा�ता� र /Eनावल> �व7धका माKयमaवारा 

/ाथAमक सामbी सZ कलन ग�रएको छ। यस शोध /ब"धमा वण��व"यासका ला7ग 

हेमाङराज अ7धकार>aवारा स,पा�दत �योगा0मक नेपाल� शmदकोश (�व स २०६६) अ�न 

पाद�टcपणी र स"दभ� सूचीका ला7ग नेपाल� लेखन शैल� (सन ् २०११) लाई आधार 

मा�नएको छ।  
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१.७ शोधकाय�को -ेe र सीमा   

/9तुत शोधकाय� राTu-राTudबच भएको यु�लाई मूल �वषय बनाएर लेGखएका 

नेपाल> उप"यासह?मा केि"Qत रहेको छ। यु�स,बि"धका उप"यासह?को लेखन-/काशन 

कुनै न कुनै -े;बाट आजस,म प�न भइरहेकाले अKययनलाई समयसीमा र 

-े;सीमाअ"तग�त राWनु पनL हँुदा सन ् २००० स,म अथा�त बीसn शता�द>मा भारतबाट 

/काAशत यु��वषयक नेपाल> उप"यासह?मा यो अKययन केि"Qत तथा सीAमत रहेको 

छ। नेपाल> सै�नकह?ले आजस,म अनेकn यु�ह? लVडसकेका छन।् दोsो �वEवयु� (सन ्

१९३९-४५), भारत-7चन यु� (सन ् १९६२) र भारत-पाYक9तान यु� (सन ् १९६५ र सन ्

१९७१) नेपाल>ह?ले लडकेा मह  वपूण� यु�ह? हुन।् यी यु�ह?मा नेपाल> सै�नकह?को 

ठुलो सहभा7गता रहेको 7थयो। �यनै यु�ह?लाई मूल �वषय बनाएर लेGखएका न"द 

हाङGखमका लास र अकW अनुहार, के बी नेपाल>को समप�ण, सुवासको लुङखमु ZयाUप, 

/काश को�वaको Zया4टेन साहेब, समीरण छे;ी ‘�/यदश[’को बIलवेद�, भगीरथ रावतको 

ओस, गो�व"द शमा�को ल^न ज�मेकाह�, जे बी राई ‘आ�द य’को अमर-बIलदान अ�न 

काXप�नक यु�मा आधा�रत असीत राईको समाि4त : एउटा युग, एउटा संसारज9ता 

उप"यासह?को अKययनमा यो शोधकाय� केि"Qत रहेको छ।  

 

१.८ शोध �ब�धको सा2 ग�ठक �परेखा 

/9तुत शोध /ब"धलाई पाँचवटा अKयायमा �वभाजन गर> �वषयको अKययन 

ग�रएको छ। 

शोध पdरचय शीष�क रहेको प�हलो अKयायमा शोधकाय�को प�रचय राGखएको छ। 

यस अKयायमा शोध /ब"धको शीष�क, सम9याकथन, शोधकाय�को उDेEय, पूव�काय�को 

सवL-ण, शोधकाय�को आवEयकता र औ7च य, शोध�व7ध, शोधकाय�को -े; र सीमा, 
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शोध /ब"धको साZ ग�ठक ?परेखा र भावी शोधकता�लाई सुझाउज9ता नौवटा 

उपशीष�कह? राGखएका छन।्  

यु�, उप�यास र यु�-उप�यास शीष�क रहेको दोsो अKयायमा शोधकाय�को 

सै�ाि"तक आधारबारे चचा� ग�रएको छ। /9तुत शोधकाय� यु�-उप"यासह?को 

अKययनमा आधा�रत रहेको हुनाले यस अKयायमा यु�, उप"यास र य�ु-उप"यासबारे 

सZ :-cतमा चचा� ग�रएको छ। �वAभ"न श�दकोश र इ"साइ3लो�पVडयाह?ले �दएका 

यु�को अथ� र प�रभाषा एवम ्यु�-�वचारक र अKयेताह?ले यु�बारे �दएका प�रभाषा र 

�वचारका आधारमा यु�लाई बु_ने /यास ग�रएको छ। यस अKयायमा यु�का कारण, 

यु�का /कार, यु�का �नयमबारे प�न चचा� ग�रएको छ। यु� समाजको देन हुनाले 

समाज र यु�को स,ब"धबारे सZ :-cतमा चचा� ग�रएको छ भने यु�का अ�तआवEयक 

अZ गका ?पमा रहने सेना र यु� स�चालनको /मुख साधन अ9;-श9;बारे प�न चचा� 

ग�रएको छ। यु�सँग अपराध, �वनाश र देशभि3तज9ता �वषयह? प�न 9वतः जोVडएर 

आउने हुनाले यी �वषयबारे प�न सZ :-cतमा चचा� ग�रएको छ। यस अKयायमा चचा� 

ग�रएका अ"य �वषयह? हुन ् - उप"यास र यु�-उप"यास। उप"यासको प�रचय 

शीष�कअ"तग�त उप"यासको अथ�, उa भव, 9व?प र उप"यासका संरचना मक त  वबारे 

सZ :-cतमा चचा� ग�रएको छ। यु�-उप"यासको प�रचय शीष�कअ"तग�त यु�-�वचारक र 

अKयेयताह?ले य�ु र य�ु-सा�ह यबारे /कट गरेका �वचारका आधारमा यु�-उप"यासलाई 

7चनाउने /यास ग�रएको छ भने यु�-उप"यासको उDेEय र �वषयबारे सZ :-cतमा चचा� 

ग�रएको छ। अ" यमा यस अKयायको �नTकष� राGखएको छ।  

यु� र नेपाल� उप�यास शीष�क रहेको तेsो अKयायमा नेपाल> उप"यासमा यु� 

लेखनको पर,परालाई केलाउने /यास ग�रएको छ। यस �ममा नेपाल> यु�-सा�ह यको 

पTृठभूAमका ?पमा रहेका यु��वषयक लोकसा�ह य र पूव�आध�ुनककाल>न गaय-पaय 
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रचनाह?मा रहेको यु� /सZ गको प�न चचा� ग�रएको छ। नेपाल> उप"यासमा यु� 

लेखनको पर,परालाई केलाउने �ममा यु�लाई पाEव� र के"Qमा राखेर लेGखएका नेपाल> 

उप"यासह?को चचा� गद� ती उप"यासह?मा /�तपाaय �वषयलाई प�न हे�रएको छ। यह> 

अKयायमा नेपाल>मा यु�-उप"यास लेGखनाका पछाVडको पTृठभूAम, नेपाल> यु�-उप"यास 

लेखनमा सै�नकह?को सहभा7गता र नेपाल> यु�-उप"यासह?को वग[करण प�न ग�रएको 

छ। यस अKयायले /9ततु गरेको �नTकष�लाई बँुदागत ?पमा राGखएको छ।    

नेपाल� यु�-उप�यासह�को �वषयपरक अ�ययन शीष�क रहेको चौथो अKयाय यस 

शोध /ब"धको मूल अKयाय हो। यस अKयायमा �वषयअनु?प दोsो �वEवयु�मा 

आधा�रत पाँचवटा उप"यासह? (लुङखमु 3या,प, बAलवेद>, अक] अनुहार, ओस, ल~न 

ज"मेकाह?), भारत-7चन यु�मा आधा�रत तीनवटा उप"यासह? (लास, समप�ण, 

3याcटेन साहेब), भारत-पाYक9तान यु�मा आधा�रत एउटा उप"यास (अमर बAलदान) 

अ�न काXप�नक यु�मा आधा�रत एउटा उप"यास (समािcत : एउटा युग एउटा संसार) 

गर> मोठ दसवटा उप"यासह?को अKययन ग�रएको छ। यी उप"यासह?मा वGण�त 

�वAभ"न �वषयको �वEलेषण गनL काम यस अKयायमा भएको छ। अ" यमा यस 

अKयायले /9तुत गरेको �नTकष�लाई बँुदागत ?पमा राGखएको छ। 

उपसंहार र ?नsकष� शीष�क रहेको पाँचn अKयाय यस शोध /ब"धको अि"तम 

अKयाय हो। उपसंहारअ"तग�त यस शोध /ब"धका पूव�वत[ अKयायह?मा ग�रएका 

काय�ह?को सार?प राGखएको छ भने �नTकष�अ"तग�त /9ततु शोधकाय�बाट /ाcत 

�नTकष�लाई बँुदागत ?पमा राGखएको छ। शोध /ब"धको अ" यमा यस शोधकाय�मा 

/योग ग�रएका /मुख स"दभ� b"थको सूची वणा�नु�ममा राGखएको छ। 
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१.९ भावी शोधकता�लाई सुझाउ 

 यु�स,ब"धी लेGखएका नेपाल> उप"यासबारे अKययन गनु� पदा� भावी शोधकता�का 

�नि,त �न,न �वषयह? /9ता�वत ग�र"छ –  

 

क) यु� अपराधका ^िTटले नेपाल> यु�-उप"यासह?को अKययन 

ख) नेपाल> यु�-उप"यासह?को अAभघातपरक अKययन 

ग) नेपाल> यु�-उप"यासह?को ऐ�तहाAसक अKययन  
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दो�ो अ�याय 

२ य�ु, उप�यास र य�ु-उप�यास  

 

२.१ युको प�रचय 

यु� �ाकृ�तक नभएर मानव�न�म�त घटना हो। यु� !ूर, �नद�यी, %हसंा'मक र 

(वंसा'मक �कृ�तको हु�छ। यु� र मा�छेको स+ब�ध अना%द कालदे0ख नै हो। 

स3यताको �ारि+भक चरणमा आ%दम मानव आहारका �नि+त जनावरको �सकार गथ;। 

यस !ममा उनीह< ल= ठ?, ढुA गा-मुढा आ%द ह�तयारको सहयोगBवारा पशुह<सँग लEथे 

भने %हFंक पशुह<को आ!मणबाट आ'मरGा गन; !ममा प�न लडाइँ हँुदJयो। मा�छे 

Kवचारशील �ाणी हुनाले काला�तरमा उसको जीवनशैलL Kवक�सत भएर गयो। मा�छेले 

MबNतारै पशुपालन, खेतीपाती गन� र सA ग%ठत हुन जाने। साA गठ�नक चतेनाको 

फलNव<प राPय �णालLको �ादभुा�व भएप�छ राPयको सुरGा र KवNतारका !ममा 

राPय-राPयMबच यु� आर+भ भयो। MबNतारै सामािजक QयवNथाको पRरवत�नसँगसँग ै

यु�को उSेTय र GेU KवNततृ हँुदै गयो भने यु�को Nव<प प�न पRरव�त�त हँुदै गयो। 

मानव चतेनाले स3यताको खEु Vकलो टेकेप�छ झन अनेकX यु�ह< भए र ती अ�घका 

यु�ह<भ�दा बढL भयावह Yथए। 

KवZान र �KवYधको GेUमा भएको Kवकासका कारणले यु� बढL घातक र 

Kवनाशक ब�दै गइरहेको छ। ढुA गा-मुढाबाट सु[ भएको यु�ले अ%हले परमाणु यु�, 

रासाय�नक यु�, जीवाणु यु�जNतो भयानक <प धारण गRरसकेको छ। परमाणु शि\त 

स+प�न रा]^ह< एकअका�सँग UNत छन ्भने स+भाKवत परमाणु यु�को भयले KवTव न ै

भयभीत र आतA Vकत छ। प%हलो KवTवयु� र दोFो KवTवयु�मा अक`पनीय Kवनाश र 

अपूरणीय G�त भयो। मानव स3यताका Nत+भ र सांNकृ�तक धरोहरह< धराशयी भए। 
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सामािजक जनजीवन र आYथ�क संरचनाह< अNतQयNत बने। यसरL यु�को Kवनाश र 

'यसको पRरणाम भयावह हँुदा हँुदै प�न यु�का पGधरह< यु�लाई आवTयक मा�छन।् 

राPयमा सधc शाि�त रहनाले अकम�dयता उ'प�न हु�छ र e]टाचार फै�ल�छ 'यसैले 

राPयMबच पारNपRरक यु� हुनु आवTयक छ। राPयलाई शि\तशालL बनाउन यु� 

अ�नवाय� छ। यु� गना�ले राPयको शि\त बfछ। राPयमा वीर तथा साहसी 

नागRरकह<को सुसA ग%ठत समुदाय हुन ुपछ� जसको काम यु� गनु� अ�न देशको �नि+त 

आgनो �ाणको ब�ल %दनु होस ्भ�ने हेगेलको Kवचारको उ`लेख उ�म�ला शमा� र एस के 

शमा�ले गरेका छन।्१ राPयको �नमा�णमा यु�को ठुलो भू�मका हु�छ भने यु�ले समाजमा 

ऐ\यब�ताको भाव सiचार गछ�२ भ�ने मत प�न पाइ�छ।  

 

२.१.१ युको अथ� र प�रभाषा 

दैनि�दन जीवनमा Kव�भ�न अथ�मा यु शjदको �योग गRर�छ तर यस शjदको 

Kवशषे अथ� छ। यु शjदको Qयु'पि'त युध ्धातुमा �त (त) कृत ्�'यय लागेर भएको 

हो। यो त'सम शjद हो। नेपाल� पया�य- वपया�यवाची कोशमा यु�को पया�यवाची शjदका 

<पमा घमासान, जA ग, जु�, जुधान, लडाइँ, सAnाम, समर र सै�नकताजNता शjद 

%दइएका छन ्भने यु�को Kवपया�यवाची शjदको <पमा शाि%त शjद %दएको छ।३ अतः 

शाि�तको अनुपिNथ�त नै यु� हो भ�न े बु0झ�छ। त&सम नपेाल� )यु&पि&त 

श*दकोशअनुसार यु� शjदको शािjदक अथ� लडाइँ, सA घष�, मुठभेड, आ!मण, समर 

                                                           

१ उ�म�ला शमा� र एस के शमा�, सन ्२००१, पा+चा&य राजनै.तक /च%तन, भाग २, %द`लL, ए=लाि�टक 

पिjलसस� ए�ड qडिNटjयुटस�, प ृ७८ 
२ �ेमकुमार खUी, Kव स २०५५, उ&पि&त : मानवस2यताका केह� प4को ऐ.तहा6सक एवम ्मानवशा89ीय 

अ�ययन, कu�त�पुर, नेपाल र ए�सयालL अनुस�धान के�v, प ृ२६६-२६७ 
३ Kव`यम बक�  (स+पा), सन ्१९९४, सह� श*द, नेपाल� पया�य- वपया�यवाची कोश, दािज��लङ, बेला�म�न भाषा-

संNथान, प ृ४०७ 
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हो।४ यु� शjदलाई कोशह<ले Kव�भ�न �कारले अJया�एका छन।् ;योगा&मक नेपाल� 

श*दकोशमा यु�को अथ� यसरL %दइएको छ - दईु देश वा जा�तका Mबच हुने ठुलो 

�भड�त, परNपरमा गRरने भीषण आ!मण, सAnाम, समर, दईु समूहका Mबच हुने 

लडाइँ, आ!मण �'या!मण।५ मानक =ह%द� कोशमा अNU-शNUको सहायताBवारा शU ु

सै�नकमाझ हुने लडाइँ अथवा कुनै �कारका साधनBवारा आपNतमा हुने लडाइँलाई यु� 

भ�नएको छ।६ लोकभारती वहृत ् ;ामा@णक =ह%द�कोशमा यु� शjदको अथ� यसरL 

%दइएको छ – राPय वा रा]^ह<का दईु पGह<Mबच हुने सै�नक लडाइँ, सAnाम, रण।७ 

यसरL दईु देश वा समूहMबचको सशNU सै�नक सA घष�लाई बुझाउने यु शjद अAnेजीको 

वार शjदको नेपालL पया�य <प हो।  

अ�सफोड� Dड�सनेर�अनुसार वार शjदको उ'पि'त �ाचीन {े�च शjद ‘guerre’ 

बाट भएको हो जसको अथ� हु�छ - १. Kव�भ�न रा]^, राPय वा समूहह<Mबचको सशNU 

Bव�Bव, २. ��तBव�Bवी वा सै�नक अ�भयानमाझ कुनै अवाiछनीय घटनाKव[� लामो 

समयस+म चलेको सA घष�।८ �यािIJज एडभा%स ्ड लन�स ्� Dड�सनेर�मा दईु वा 'यसभ�दा 

अYधक रा]^ वा समूहका Mबच हुने सशNU �भड�तलाई यु� भ�नएको छ९ भने ए%काटा� 

वLड� इN 6लस Dड�सनेर�मा वार शjदलाई यसरL अJया�इएको छ - देश वा समूहह<Mबचको 

                                                           

४ टLकाद'त बराल, Kव स २०६८, त&सम नेपाल� )यु&पि&त श*दकोश, काठमाडX, KवBयाथ� पुNतक भdडार, प ृ६२४ 
५ हेमाA गराज अYधकारL (� स+पा), Kव स २०६६, ;योगा&मक नेपाल� श*दकोश, काठमाडX, KवBयाथ� �काशन 

�ा �ल, प ृ८३० 
६ रामच�v व+मा�, सन ्१९९१, मानक =ह%द� कोश, इलाहाबाद, %ह�दL सा%ह'य स+मेलन, प ृ४४६ 
७ रामच�v वमा�, सन ्२००४, लोकभारती वहृत ्;ामा@णक =ह%द�कोश, एघारौ संNकरण, इलाहाबाद, लोकभारती 

�काशन, प ृ७६१ 
८ रोबट� हाइन (स+पा), सन ्२०११, अ�सफोड� Dड�सनेर�, �यु वक� , अ\सफोड� यु�नभ�स�टL �ेस, प ृ७६  
९ मे�लजा गुड (स+पा), सन ्२००८, �यामOJज एडभा%सP लन�स ्� Dड�सनेर�, तFेो संNकरण, �यु वक� , 

\यामM�ज यु�नभ�स�टL �ेस, प ृ१६३४  
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सशNU Bव�Bव जसले नरसंहार र Kवनाश �न+'याउँछ।१० द वLड बुक 

इ%साइ�लो पDडयाअनुसार कुनै प�न 'यNतो सA घष�लाई यु� भ�न�छ जहाँ दईु ठुला 

समूह एकअका�लाई न]ट गन; वा परािजत गन; को�सस गद�छन।्११ यसरL Kव�भ�न 

शjदकोशह<ले दईु वा 'यसभ�दा अYधक रा]^ वा समूहMबच हुने सशNU लडाइँलाई य�ु 

भनेका छन।्  

कोशीय अथ�ह<मा रहेका राRS वा राTय शjदले राजनी�तक �समानाब� भू-

सांNकृ�तक GेUलाई जनाएको छ, जो साव�भौम स'तास+प�न र राजनी�तक <पमा 

Nवत�U हु�छ, जसको आgनै जनता र सरकार हु�छ अ�न शासन-QयवNथा 

सरकारअधीनNथ हु�छ। अतः रा]^ भनेको एउटा Nवत�U र Nवशा�सत मुलुक हो।१२ 

भारत, नेपाल, पाVकNतान, बA गलादेश, Yचन, अमेRरका, जापान, [स आ%द यNत ै

साव�भौम रा]^ह< हुन।् यNता Nवत�U र साव�भौम रा]^ह<Mबच सै�य बलको 

सहयोगBवारा एकअका�माझ हुने सशNU Bव�Bव नै यु� हो तर क�तपय Kवचारकह<ले 

भने Qयापक अथ�मा यु� शjदको �योग गरेका छन।् �नकोलस फोसनले आजको 

स�दभ�मा दईु वा 'यसभ�दा अYधक रा]^ह<Mबच हुने लडाइँ माU यु� होइन KवvोहL, 

आतA कवादLह<सँग गRरने �भड�त प�न य�ु हो भ�ने Kवचार Qय\त गरेका छन।्१३ यसो 

भए ताप�न ि\व�सी राइट, लासा {ाि�सस लारे�स ओपेन%हम, Kव�लयम एडवड� 

हलजNता Kवचारकह<ले दईु वा 'यसभ�दा अYधक रा]^ वा समूहMबचको सशNU सै�य 

सA घष�लाई नै यु� मानेका छन।्   

                                                           

१० केथी [नी (� स+पा), सन ्१९९९, ए%काटा� वLड� इN 6लस Dड�सनेर�, चे�नई, मेक�म�लएन इि�डयन 

�ल�मटेड, प ृ२०९५  
११...सन ्१९७६, द वLड बुक इ%साइ�लोपेDडया, भाग २१, �सकागो, Vफ`ड इ�टर�ाइजेस एडुकेसनल करपोरेसन, प ृ२१ 
१२ पु[षो'तम मरह� ठ, सन ्२००१,  व+व राजनी.तक /च%तनधारा, Yचतवन, एस कोइराला, प ृ२५५ 
१३ �नकोलस फोसन, सन ्२००८, वार ए%ड ए/थ�स, चौथो संNकरण, ल�डन, कि�टनम इ�टर�यसनल 

पिjल�सन nुप, प ृvii 
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�सकागो KवTवKवBयालयको अ�तरा�ि]^य कानुनका �ा(यापक एवम ् यु�शाNUी 

ि\व�सी राइटले यु�लाई कानुनी �ि]टबाट पRरभाKषत गद� यु� 'यो काननुी िNथ�त हो 

जसले दईु वा 'यसभ�दा अYधक Kवरोधी समूहह<लाई सशNU सेनाको मा(यमबाट 

सA घष� सiचालनका �नि+त समान <पमा अनुम�त �दान गद�छ१४ भ�ने Kवचार �कट 

गरेका छन।् अ�तरा�ि]^य �यायशाNUी लासा {ाि�सस लारे�स ओपेन%हमको Kवचारमा 

दईु वा 'यसभ�दा बढL राPयMबचमा आgनो सशNU सेनाBवारा अक� पGलाई परािजत 

गरL आgनो मन लागेका सत� लागु गन; उSेTयले गRरने सA घष� नै य�ु हो।१५ 'यसरL न ै

Kव�लयम एडवड� हलअनसुार जब दईु राPयMबच अ'यYधक माUामा मतभेद बढेर जा�छ 

तब ती दईु राPय बलको �योग गछ�न ्अथवा ती दईु पGम(ये कुनै एउटाले %हसंाको 

यNतो काय� गछ� जसलाई अक� पGले शाि�त भA ग भएको स+झ�छ। यNतो िNथ�तमा 

ती दईु पGमाझ यु�को िNथ�त सजृना हु�छ। यNतो िNथ�तमा दवुै पG एकअका�Kव[� 

�नयि�Uत %हसंाको �योग 'यस समयस+म गरL रह�छन ्जबस+म ती दईु पGम(ये कुन ै

एउटा पG ती सत�ह< Nवीकार गन� राजी हँुदैनन ् जुन उसको शU ु उसमाYथ थो�न 

चाह�छ।१६  

भारतीय य�ु-Kवचारकह<ले प�न दईु वा दईुभ�दा अYधक रा]^ह<Mबच सै�य 

शि\तको मा(यमले लqडने सशNU सA घष�लाई नै यु� मानेका छन।् अशोककुमार 

�सँहअनुसार यु� दईु वा दईुभ�दा अYधक राPयह<Mबच हुने सै�नक काय�वाहL हो जहाँ 

�'येक पG आgनो ल�य �ाि�तका �नि+त यथे]ट �यास गद�छ।१७ अका� भारतीय य�ु-

Kवचारक ल`लनजी �सँहअनुसार दईु वा दईुभ�दा बढL राPयMबच स+प�न हुने लडाइँलाई 

यु� भ�न�छ जसमा सशNU सेनाको मा(यमBवारा एउटा राPयले अक� राPयमाYथ 

                                                           

१४ ि\व�सी राइट, सन ्१९४२, ए 8टडी अफ् वार, �सकागो, यु�नभ�स�टL अफ् �सकागो �ेस, प ृ७ 
१५ एल ओपेनहLम, सन ्१९१२, इ%टरनेसनल ला : ए =S=Sस, भो II, ल�डन, ल�गमे�स, Ynन ए�ड को, प ृ२०३ 
१६ Kव�लयम एडवड� हल, सन ्२०१२, इ%टरनेसनल ला, ल�डन, नबु �ेस, प ृ५१ 
१७ अशोक कुमार �सँह, सन ्२००२, यु का अ�ययन, बरेलL, �काश बुक qडपो, प ृ३  
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आgनो इ�छा थो�दछ।१८ नेपालL अ(येताह< गोपाल �शवाकोटL र रामकुमार दाहालले 

प�न यु�का लाYग एकभ�दा बढL समूह हुनु पछ�१९ भनेर यु�मा दईुवटा रा]^ वा 

समूहको संल�नताको आवTयकता�तर सA केत गरेका छन।् गोपाल र दाहालले यु�बारे 

आgनो Kवचार Nप]ट पाद� लेखेका छन,् यु�मा संल�न रा]^ वा समूहको उSेTय Kवरोधी 

हुनु पछ� , Kवरोध उn भए शाि�तपूण� कुराकानीबाट समाधान हुन स\दैन। आgनो %हत 

�ाि�तका लाYग QयविNथत <पमा शि\त �योग गरL आgनो मनोमानी सत� KवपGीमाYथ 

लाB ने हुनु ज[रL छ।२०  

यु�का कोशीय अथ� र Kवचारकह<को मतअनुसार यु�मा दईु वा 'यसभ�दा 

अYधक रा]^ वा समूहह< ��तBव�Bवीका <पमा रहेका हु�छन ्भने देशको सै�य शि\त 

यु�को आवTयक अA गको <पमा रहेको बु0झ�छ। यु�मा अ'याध�ुनक हातह�तयारBवारा 

सुसिPजत सै�य शि\तMबच सशNU सA घष� हुने हुनाले यु� %हसंा'मक हु�छ। 'यसैले 

जम�नीका जनरल एवम ्यु�शाNUी काल� वान \लाजKव=सले यु�लाई एउटा %हसंा'मक 

काय� मानेका छन।्२१ कुनै रा]^को सै�य शि\तBवारा अ�य रा]^माYथ सशNU आ!मण 

हँुदैमा प�न यु� हँुदैन। जबस+म आ!�मत देशको स'तामा रहेका राजनी�तक 

अYधकारLBवारा सो अवNथा वा यु�को वाNतKवक घोषणाबाट अथवा यNतो िNथ�त 

देखाउने अ�य काय�Bवारा यसलाई Nवीकार गरL 'यहL �कारले मा�यता %दइएको हँुदैन 

भ�ने j`याकको Kवचार रहेको छ।२२ यु�मा Kवजयी रा]^ वा समूहले परािजत रा]^ वा 

समूहलाई आgनो इ�छाअनु<प सत� थो�नु यु�को उSेTय रहेको बु0झ�छ।  

                                                           

१८ ल`लन जी �सँह, सन ्२०१७, यु का अ�ययन, सै%य मनो वUान एवम ्यु वा शाि%त कV सम8याएँ, 

सातौ संNकरण, बरेलL, �काश बुक qडपो, प ृ४ 
१९ गोपाल �शवकोटL र रामकुमार दाहाल, Kव स २०६०, अ%तरा�िRSय राजनी.त, सातौ संNकरण, काठमाडX, र'न 

पुNतक भdडार, प ृ१२२ 
२० गोपाल �शवकोटL र रामकुमार दाहाल, अ%तरा�िRSय राजनी.त, पूव�वत,् प ृ१२२ 
२१ काल� वान \लाजKव=ज, सन ्२०१९, अन वार, जे जे nाहाम (अनु), ल�डन, एन �बनर ए�ड को, प ृ५३९ 
२२ हेनरL \या+पबेल j`याक, सन ्१९६८, *Lया�स ल Dड�सनेर�, स�त पाल, वेNट पिjल�सन, प ृ१७५४   
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यु� लामो अवYधस+म हुने सशNU सै�य सA घष� हो 'यसैले दईुवटा रा]^को 

तनाउnNत सीमा�तGेUमा भइरहने G0णक सै�य सA घष� यु� होइन। भारत र 

पाVकNतानको सीमा�तGेU कारYगलमा पटक पटक भइरहने G0णक सै�य झडपलाई 

उदाहरणको <पमा �लन सVक�छ। क�त अवYधस+मको सै�य सA घष�लाई यु� मा�न े

भ�ने �Tन उ'प�न हुनु NवाभाKवक हो। यु�को इ�तहास हेन; हो भने प%हलो KवTवयु� 

(सन ्१९१४-१९१८) चार वष�, दोFो KवTवयु� (सन ्१९३९-१९४५) छ वष�, भारत-Yचन यु� 

(सन ् १९६२) एक म%हना, भारत-पाVकNतान यु� (सन ् १९६५) पाँच म%हना, भारत-

पाVकNतान यु� (सन ् १९७१) ते� %दनस+म भएको दे0ख�छ। यसरL केहL %दनदे0ख 

वष�स+म रा]^-रा]^ह<Mबच भएको सA घष�को इ�तहासबाट यु� भनेको लामो अवYधस+म 

हुने सै�य सA घष� हो भ�ने बु0झ�छ। ��तBव�Bवी रा]^ वा समूहMबच कुनै Kवषय �लएर 

मनोमा�ल�य उ'प�न भई यु�को िNथ�त सजृना भएको ऐ�तहा�सक %द�दश�नबाट थाहा 

ला�दछ। उपयु�\त यु�का अथ�, पRरभाषा र यु�बारे KवBवानह<को Kवचारलाई आधार 

गरेर यु�लाई यसरL पRरभाKषत गन� सVक�छ –  

 

दईु वा दईुभ%दा अ/धक राRSहYका Oबच कुनै  वषयबारे मनोमा6ल%य उ&प%न 

भएर सै%य-शि�तको मा�यमZवारा द�घ� अव/धसIम हुने सश89 सN घष� नै यु हो जहाँ 

एउटा राRSले अक\ राRSमा/थ आ^नो इ_छाअनुYप सत� थोaने ;यास गद�छ।  

 

यस पRरभाषाअनुसार य�ुमा क+तीमा दईु वा 'यसभ�दा अYधक रा]^ह<को 

संल�नता हुनु पछ� र ती रा]^ह<Mबच कुनै Kवषयको Kववादका कारण यु�को िNथ�त 

सजृना भएको हुनु पछ�। रा]^ह<Mबच सै�य शि\तको मा(यमBवारा सशNU सA घष� 

भएको हुनु पछ� भने 'यNतो सA घष� G0णक नभएर लामो समयस+म भएको हुनु पछ� 

अ�न एउटा रा]^ले अक� रा]^लाई आgनो मनलागेको सत� थो�ने �यास गरेको हुनु पछ�। 
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KवTवयु�, भारत-Yचन यु�, भारत-पाVकNतान यु�लाई उदाहरणका <पमा �लन सVक�छ। 

यस शोधकाय�मा यु�लाई यहL अथ�मा nहण गरL 'यNता यु�ह<सँग स+बि�धत नेपालL 

उप�यासह<को Kवषयपरक अ(ययन गRरएको छ।  

 

२.१.२ युका कारण 

�ाचीन समयमा राPयको KवNतार र सुरGा, अ�नबालL, उव�रभू�म र चरनभू�म 

हNतGेपका !ममा अनेकX यु�ह< भए। सा�ाPयवादL नी�त, �भु'व Nथापना गन;, 

आYथ�क Fोतह< हNतGेप गन; आ%दका कारणले संसारमा अनेकX यु�ह< भए। 'यसरL नै 

बढता सै�य Gमता, यु� सि�धको उ`लA घन, सीमा Kववाद, धा�म�क क= टरता, 

��तशोधको भावना आ%दका कारणले प�न यु�ह< भए। यु� हुनाका पछाqड अनेक 

कारणह< हुन स\छन।् द वLड बुक इ%साइ�लो पDडयामा भू�म, स+पि'त, शि\त र 

सुरGा यु�का मूल कारण मा�नएका छन।्२३ कुवर�सँह �तलाराले यु�का तीनवटा कारण 

बताएका छन ् – जैKवक, मनोवैZा�नक र सामािजक।२४ डा ल`लन जी �सँहले यु�का 

छवटा कारण बताएका छन ् – राजनी�तक कारण, आYथ�क कारण, धा�म�क, वैचाRरक 

एवम ्सांNकृ�तक कारण, मनोवैZा�नक कारण, अ�तरा�ि]^य संNथाह<को असफलता र 

रAभेदको नी�त।२५ भयवादका �वत�क देश सुjबाले यु�को मूल कारण भय मानेका छन।् 

संसारमा ज�त प�न यु�ह< भए �तनको मूल कारण भय नै हो। प%हलो र दोFो 

KवTवयु� प�न भयकै कारणले भएको हो भ�ने उनको Kवचार छ।२६ भय एउटा मान�सक 

संवेग हुनाले यसलाई यु�को मनोवैZा�नक कारणअ�तग�त रा�न सVक�छ। यसरL यु�का 

                                                           

२३ द वLड बुक इ%साइ�लो पDडया, पूव�वत,् प ृ२१-२२ 
२४ कँुवर�सँह �तलारा, सन ्१९९०, सामािजक मनो वUान, लखनऊ, �काशन के�v, प ृ३४९-३५०  
२५ ल`लन जी �सँह, यु का अ�ययन, सै%य मनो वUान एवं यु वा शाि%त कV सम8याएँ, पूव�वत,् प ृ९-१० 
२६ देश सुjबा, Kव स २०७१, भयवाद, काठमाडX, Vकताबघर �काशन, प ृ६४-६५ 
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अ(येताह<ले यु�का Kव�भ�न कारण बताए ताप�न राजनै�तक, आYथ�क, मनौवैZा�नक, 

धा�म�क, सांNकृ�तक र वैचाRरक कारण Kवशषे उ`लेखनीय छन।् 

यु� र राजनी�तMबच घ�न]ट स+ब�ध छ। यी दईु एकअका�का पूरक हुन।् महान 

राPयह<ले आgनो राजनी�तक उ'कष� यु�Bवारा नै �ा�त गरेको अ�न महान स�ाटह<ले 

यु�Bवारा नै आgनो सा�ाPय KवNतार गरेको ऐ�तहा�सक Kवमश�बाट थाहा ला�दछ। 

केवल राजनी�तक उ'कष� र सा�ाPय KवNतार माU होइन तर यु�Bवारा रोमनजNतो 

Kवशाल सा�ाPयको पतन र नेपो�लयनजNता महान सेनाप�त र स�ाटको पतन भएको 

इ�तहास साGी छ। यसबाट राजनी�तक उ'थान एवम ् पतनमा यु�ले सदैव अहम ्

भू�मका �नवा�ह गरेको Nप]ट हु�छ।२७ रा]^-रा]^Mबचको राजनी�तक स+ब�धमा कुन ै

अिNथरता उ'प�न भएको खdडमा 'यसले ती दईु रा]^ह<लाई यु��तर धके`दछ। 

Kव�भ�न समयमा राजनी�तक कारणले रा]^ह<Mबच यु�को िNथ�त सजृना भएको 

�]टा�त इ�तहासमा पाइ�छ। Kवशषे गरेर आ!ामक Kवदेश नी�त, सीमा Kववाद, उn 

रा]^वाद, असी�मत स+�भुताजNता राजनी�तक कारणले यु� ज�माउँछ। जब दईुवटा 

रा]^को %हत एकअका�सँग जु�न पु�छ तब यु�को स+भावना बढेर जा�छ। कुनै प�न 

रा]^को Kवदेश नी�तको मु�य ल�य 'यसको राि]^य %हतको पू�त� तथा स+�भुता वा 

�ादे�शक अखdडताको सुरGा हँुदछ। य%द शाि�तपूण� साधनह<Bवारा ल�य �ाि�तमा 

असफल भएको खdडमा अि�तम साधनको <पमा शि\तको �योग गन� �'येक रा]^ 

Kववश हँुदछ।२८ शि\त �योग गनु� भनेको नै यु�को िNथ�त हो।  

आYथ�क कारणले प�न संसारमा Kव�भ�न यु�ह< भएका छन।् �ाकृ�तक 

संसाधनमाYथ हNतGेप, QयापाRरक सA घष� आ%द यु�का कारण हुन स\छन।् अठारX-

इ�नाइसX शताjदLमा युरोपमा भएका यु�ह<का पछाqड राPयह<Mबच Qया�त आYथ�क 

                                                           

२७ ल`लन जी �सँह, यु का अ�ययन, सै%य मनो वUान एवम ्यु वा शाि%त कV सम8याएँ, पूव�वत ्प ृ२०३ 
२८ बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, सन ्२०१२, यु एवम ्शाि%त के मूल त&व, बरेलL, �काश बुक qडपो, प ृ९ 
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��तयोYगता मूल <पमा उ'तरदायी रहेको कुरा यु�-Kवचारकह<ले बताएका छन।्२९ 

धा�म�क कारण वा अस%ह]णुता प�न यु�को कारण हुन स\छ। यु�को इ�तहासमा धम�का 

कारण भएका यु�ह<को �]टा�त भे%ट�छ। मुिNलम एवम ् यहुदL सA घष�को 

पRरणामNव<प अरब-इजराइल यु�को ज�म भएको Yथयो। यु�-Kवचारकह<ले यु�को 

मनोवैZा�नक कारणबारे प�न चचा� गरेका छन।् मा�नसमा KवनाशकारL �विृ'त, शासन 

गन; इ�छा, सAnह गन; �विृ'त तथा साटो फेन;जNता भावना पाइ�छ जुन अ�ततः 

यु�का कारण ब�दछन।् मा�छेको लडाकु �विृ'त यु�को �नि+त �ेरक हँुदछ। अ[माYथ 

शासन गन; मानवीय इ�छाका कारणले प�न यु�को ज�म हु�छ भ�ने ल`लन जी 

�सँहको Kवचार रहेको छ।३०  

सांNकृ�तक एवम ् वैचाRरक मतभेदका कारणले प�न यु� हुने गछ�न।् बीसX 

शताjदLमा सु[ भएका Kवचारधाराह<को पारNपRरक सA घष�का कारण स+पूण� KवTवमा 

असुरGा, अिNथरता वा अ�निTचतताको वातावरण Qया�त छ। सा+यवाद, पुँजीवाद, 

फासीवाद, नाजीवाद, मा\स�वाद, समाजवाद, उदारवाद तथा लोकत�U आ%द Kव�भ�न 

Kवचारधाराह<को पारNपRरक सA घष�को पRरणामNव<प संसारमा अनेकX यु� भइसकेको 

इ�तहास साGी छ।३१ यसरL यु�-Kवचारकह<ले यु�का Kव�भ�न कारणह< बताएका छन।् 

 

२.१.३ युका ;कार  

यु�को Nव<प तथा �कृ�तअनु<प यु� Kव�भ�न �कारका हुन स\छन।् आचाय� 

कौ%ट`यले यु�का तीन �कार बताएका छन ्– �काश यु�, कूट यु� र तू]णीं यु�। देश 

र काल �नद;श गरेर �'यG <पमा एकअका�सँग लqडने यु�लाई �काश यु�, छलकपट 

एवम ् KवTवासघातBवारा गRरने यु�लाई कूट यु� र Kवषालु औषYधको �योग एवम ्
                                                           

२९ बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, यु एवम ्शाि%त के मूल त&व, पूव�वत,् प ृ९ 
३० ल`लन जी �सँह, यु का अ�ययन, सै%य मनो वUान एवम ्यु वा शाि%त कV सम8याएँ, पूव�वत,् प ृ१० 
३१ बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, यु एवम ्शाि%त के मूल त&व, पूव�वत,् प ृ१० 
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गु�तचरBवारा वध गरL लqडने यु�लाई तू]णीं यु� भ�नएको छ।३२ यसबाहेक आचाय� 

कौ%ट`यले यु�मा �योग गRरने साधनका आधारमा यु�लाई अTव यु�, हNती यु�, रथ 

यु� र प'ती यु� गरL चार भागमा Kवभाजन गरेका छन।्३३ बाबूराम पाdडये र रामसूरत 

पाdडयेले मूलतः %हसंा'मक र अ%हसंा'मक वा शीत यु� गरL यु�का दईु भेद बताएका 

छन ् र यी दईु भेदका प�न Kव�भ�न उपभेदह< उ`लेख गरेका छन।्३४ %हसंा'मक यु� 

परा+परागत तथा अपर+परागत Nव<पको हु�छ। पर+परागत यु�मा ना�भकuय, जैKवक र 

रासाय�नक ह�तयारह<का अ�तRर\त अ�य समNत �कारका सै�य शि\तको �योग 

गRर�छ भने अपर+परागत यु�मा शUKुव[� लुकu�छपी अकNमात ती� ग�तमा आ!मण 

गरेर फेRर उNतै ग�तमा छ� हुने छापामार य�ु �णालL एवम ् आणKवक ह�तयारको 

सहयोगले यु� लqड�छ। यहL आधारमा पर+परागत यु�का स+पूण� यु� र सी�मत यु� 

अ�न अपर+परागत यु�का ना�भकuय यु� र �� यु� गरL दईु दईु भेदबारे उनीह<ले 

बताएका छन ्भने ना�भकuय यु�का प�न असी�मत ना�भकuय यु� र सी�मत ना�भकuय 

यु� गरL दईु उपभेद बताएका छन।् अ%हसंा'मक वा शीत यु� मनोवैZा�नक, आYथ�क र 

राजनै�तक KवYधBवारा लqड�छ। यहL आधारमा यसका तीन भेद मा�नएका छन ् – 

मनोवैZा�नक यु�, आYथ�क यु� र राजनै�तक यु�।३५ यु�मा �योग हुने अ'याध�ुनक र 

घातक ह�तयारका आधारमा यु�लाई परमाणु यु�, रासाय�नक यु� र जीवाणु यु�मा 

Kवभाजन गरL अ(ययन गRरएको पाइ�छ।३६  

परमाणुजNतो अ'याध�ुनक र घातक ह�तयारका मा(यमले लqडने यु�लाई 

परमाणु यु� भ�न�छ। Kवषालु पदाथ� वा �यासको मा(यमले लqडने यु�ह<लाई 

                                                           

३२ कौ%ट`य, सन ्२०१७, कौ=टLय अथ�शा89, इ�द ु(अनु), नयाँ %द`लL, राजपाल ए�ड स�ज, प ृ११२ 
३३ कौ%ट`य, कौ=टLय अथ�शा89, पूव�वत,् प ृ१२८   
३४ बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, यु एवम ्शाि%त के मूल त&व, पूव�वत,् प ृ१० 
३५ बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, यु एवम ्शाि%त के मूल त&व, पूव�वत,् प ृ१०-११ 
३६ ल`लन जी �सँह, सन ्२०११, अ%तरा�िRSय सIब%धf पर यु का ;भाव, १९४५ से, ततृीय संNकरण, बरेलL, 

�काश बुक qडपो, प ृ४-१३ 
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रासाय�नक यु� र जीवाणु यु� भ�न�छ। शUुलाई शारLRरक तथा मान�सक <पमा 

Kवघटन गरेर यु� नलडी Kवजय �ा�त गनु� यNता यु�ह<को उSेTय रहेको हु�छ। यसरL 

यु�लाई Kव�भ�न �कारमा Kवभाजन गरेर अ(ययन गन; पर+परा रहे ताप�न आध�ुनक 

यु�लाई मूलतः दईु भागमा Kवभाजन गन� सVक�छ - समj यु र सी6मत यु। 

 

२.१.३.१ समj यु  

 समn यु� 'यNतो यु� हो जहाँ यु�रत रा]^ले आgना समNत Fोत एवम ्साधन 

यु�को �नि+त �योग गद�छ। 'यस रा]^का सै�नक अथवा असै�नक दवुै संसाधन यु�मा 

�'यG वा अ�'यG <पमा संल�न हँुदछन।् यु�को ल�य �ाि�तका �नि+त रा]^ले 

आgनो तन, मन, धनबाट शि\तको �योग गद�छ। समn यु�मा यु�को भौगो�लक GेU 

असी�मत हँुदछ भने यु� �नयमह<को उ`लA घन र परमाणु, जैKवक, रासाय�नकजNता 

घातक ह�तयारह<को �योग हँुदछ। समn यु�ले रा]^को आ�तRरक र बा�य 

राजनी�तलाई ग%हरो �कारले �भाKवत पाछ�। यु�का समयमा सiचार मा(यम र 

नागRरकका क�तपय अYधकार र Nवत�UतामाYथ ��तब�ध लगाइ�छ भने आYथ�क 

संसाधनह< �भाKवत ब�छन।् समn यु�का कारणले अ�तरा�ि]^य GेUमा गुटब�दLको 

िNथ�त सजृना हु�छ। KवTवयु� समn यु�को रा�ो उदाहरण मा�न�छ। 

 

२.१.३.२ सी6मत यु  

 सी�मत यु� भ�नाले ती यु� बु0झ�छ जहाँ संल�न रा]^ह< सी�मत संसाधनको 

मा(यमBवारा सी�मत ल�यको पू�त� हेतू सी�मत भौगो�लक GेUमा सA घष� गछ�न।्३७ 

सी�मत यु�मा आ!मणको ल�य र ह�तयारको �योग सी�मत हु�छन।् सी�मत यु� कुन ै

एउटा �निTचत भौगो�लक GेUमा लqड�छ। सै�नक GेUमा माU आ!मण गRर�छ भने 
                                                           

३७  बाबू राम पाdडये र राम सूरत पाdडये, यु एवम ्शाि%त के मूल त&&व, पूव�वत,् प ृ३४ 
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परमाणु, रासाय�नक तथा जैKवकजNता घातक एवम ् Kवनाशक ह�तयारह<को �योग 

गRरँदैन। भारत-पाVकNतान यु�, कोRरया यु�, �भयतनाम यु�, खाडी यु� आ%द सी�मत 

यु�का उदाहरण हुन।् 

 

२.१.४ यु र समाज 

समाजको शािjदक अथ� मा�नसह<को समूह, एउटै धम� वा स+�दाय भएका 

मा�नसको समुदाय, KवBव'मdडलL, सA घसंNथा, गो]ठ?, पRरषB हु�छ।३८ 

समाजशाNUीह<ले समाजबारे आआgना Kवचार Qय\त गरेका छन।् एम एम लवा�नया र 

शशी के जैनले मैकाइवर र पेजको Kवचार उB धतृ गद� लेखेका छन ्- समाज काय��णालL 

अ�न चलनह<को अYधकार-स'ता अ�न पारNपRरक सहायताको, अनके समूह वा 

�ेणीह<को तथा मानव-Qयवहारको �नय�Uण अथवा Nवत�Uताह<को एउटा QयवNथा हो। 

यस �नर�तर पRरवत�नशील एवम ्ज%टल QयवNथालाई समाज भ�न�छ। यो सामािजक 

स+ब�धह<को जाल हो अ�न यो सदैव पRरव�त�त भइरह�छ।३९  

यु� मानव समाजकै देन हुनाले यु�को KवभीKषकाबाट समाज सधc �भाKवत 

रह�छ। यु�कालमा समाजको स+पूण� शि\त य�ुतफ�  उ�मुख हुने हुनाले सामािजक 

Kवघटनको िNथ�त उ'प�न हु�छ भ�न ेअ(येताह<को भनाइ छ।४० यु�का समय स+पणू� 

सामािजक QयवNथा अQयविNथत हु�छ। समाजका स+पूण� �V!या �छ�न-�भ�न हु�छन।् 

स+पूण� समाज Kवघटनको िNथ�तमा पु�छ, जहाँबाट सामािजक Kवघटनको नवीन <प 

उ'प�न हु�छ जसका कारणले समाजमा Kव�भ�न अपराधह< ज�म�छन ्भ�ने वी एन 

�सँहा र जनमेजय �सँहको Kवचार प�न उ`लेखनीय छ।४१ यसरL यु�ले सामािजक 

                                                           

३८ टLकाद'त बराल, त&सम नेपाल� )यु&पि&त श*दकोश, पूव�वत,् प ृ८८० 
३९ एम एम लवा�नया र शशी के जैन, सन ्२००३, समाजशा89 के 6सा%त, जयपुर, Rरसच� पिjलकेस�स, प ृ३६ 
४० कँुवर�सँह �तलारा, सामािजक मनो वUान, पूव�वत,् प ृ३२३ 
४१ वी एन �सँहा र जनमेजय �सँह, सन ्२००९, नगर�य समाजशा89, %द`लL, Kववेक �काशन, प ृ३०० 



३ २  

 

संरचना, मू`य, मा�यता र नै�तकतालाई (वंस गRर%द�छ। पाRरवाRरक र वैयि\तक 

Kवघटनको िNथ�त सजृना गRर%द�छ। यु�का बलेा आYथ�क, सांNकृ�तक, शै�Gक GेU 

�भाKवत ब�छ। सामािजक Kवकास अव<� हु�छ। यु�का कारणले समाजमा लुटपाट, 

ह'या, शोषण बढेर जा�छ। यु�ले मान�सक <पमा समाजलाई अस�तु�लत बनाइ%द�छ। 

यसरL यु�को उ'पि'त समाज�भU ै हु�छ र 'यसको भयावह �भाव र पRरणाम प�न 

समाजले नै भो�नु पछ�। 

 

२.१.५ युका .नयम र यु अपराध 

यु�को बब�रता र Kवनाशको रोकथाम अ�न यु�का बेला मानवीय मू`यको 

संरGणका लाYग शाि�त कालमा यु�स+ब�धी Kव�भ�न �नयम-कानुनह< बनाइ�छन।् 

यु�स+ब�धी �नयमह<को उ`लेख रामायणमा प�न पाइ�छ। पूव� घोषणाMबना यु� नगनु�, 

दतूको ह'या नगनु�, नारLमाYथ अNU �हार गन; काम �न�दनीय मा�नु, यु�बाट भागेका 

Qयि\तमाYथ कुनै �कारको �हार नगनु�, सि�धको याचना गन; र शरणागत Qयि\तमाYथ 

अNU �हार नगनु�, अ�य सै�नकसँग यु� गRररहेका सै�नकमाYथ आ!मण अनुYचत 

ठा�नु, अNUKवहLनमाYथ �हार नगनु� तथा �न%vत, \ला�त र नसामा परेको Qयि\तमाYथ 

अNU �हार नगनु� जNता Kव�भ�न यु�स+ब�धी �नयमह<को सA केत रामायणमा 

पाइ�छ।  

�ाचीन भारतीय n�थ अथ�शाNUमा प�न �काश यु� अथवा धम� यु�का स�दभ�मा 

यु�का Kव�भ�न �नयमह<बारे बताइएको छ। समान शNUधारLसँग यु� गनु�, �नःशNUको 

ह'या विज�त ठा�न,ु घोडसवार सै�नकले पैदल सै�नकसँग अ�न हN'यारोहLले अTवरोहLसँग 

यु� गनु� �नषेध गRरनु, कुनै उ�च Nथानमा चढेका, हात जोडकेा, कवच फुकालेका, 

उदास, दःुखी, भयभीत, घायल, रोगी, सुतेका, पानी खाइरहेका, भोजन खाइरहेका, वNU 

लगाइरहेका वा फुका�लरहेका Qयि\तमाYथ �हार �नषेध गRरनु, �ा�मण, NUी, सारYथ र 
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राजदतूको ह'या �नषेध गRरनु, रोगी र घायललाई यु�GेUबाट सुर�Gत <पमा 

YचVक'सालय पु� याउनु र बाटोमा �तनीह<माYथ अNU �हार विज�त गRरनु, 

Vकसानह<माYथ �हार �नषेध मा�ननु आ%द अथ�शाNUमा उि`ल0खत यु�का �नयमह< 

हुन।्४२ आध�ुनक कालमा प�न यु�को Kवनाश, बब�रता र अमानवीयतालाई रो\न 

Kव�भ�न अ�तरा�ि]^य स+मेलन र स+झौताBवारा यु�स+ब�धी �नयमह< �नमा�ण 

गRरएका छन।् यस �सA गमा �ुसे`स स+मेलन, हेग स+मेलन, वा�सङटन स+मेलन, 

जेनेभा स+मेलन, रोम अYध�नयम आ%द उ`लेखनीय छन।् यु�को पRरणाम ज�त भयावह 

हु�छ यु�काल वा यु�पTचात यु�ब�दLह<सँग शU ु देशका सै�नकह<ले गन; Qयवहार 

'यसभ�दा कम भयावह हँुदैन। 'यसैले यु�ब�दLह<सँग हुने अमानवीय Qयवहारलाई 

रो\न अ�तरा�ि]^य Nतरमा Kव�भ�न �नयमह< बनाइएका छन।् यस !ममा जेनेभा 

स+मेलन उ`लेखनीय छ।  

जेनेभा स+मेलन (सन ्१८६४, १९०६, १९२९ र १९४९) अ�तग�त यु�ब�दL अ�न 

असै�नक नागRरकह<को अYधकार एवम ् मानवीय मू`यको रGाका �नि+त Kव�भ�न 

�नयमह< बनाइएका छन ् जसअ�तग�त यु�ब�दLह<सँग बब�रतापूव�क वा अमानवीय 

Qयवहार गन� नपाइने, अपमान, भेदभाव गन�, डराउन-ध+काउन नपाइने, शारLRरक र 

मान�सक यातना %दन नपाइने, खाने-Kपउने, लुगा-फाटा र अ�य आवTयक सामnीको 

�ब�ध गRरनुपन;, घायल एवम ्Kवमार सै�नकका �नि+त उपचारको QयवNथा गRरनु पन;, 

म%हनामा एकप`ट यु�ब�दLह<को NवाNJय जाँच गRरनु पन;, शारLRरक <पमा NवNथ 

यु�ब�दLह<लाई �ममा लगाउन सVकने तर 'यो उमेर, �लA ग, पद र शारLRरक 

यो�यताअनु<प हुनु पन; अ�न पाRर��मक प�न %दइनु पन;, यु� समा�त भएप�छ 

यु�ब�दLह<लाई मु\त गRरनु पन; आ%द �ावधानह< रहेका छन।्४३ यु�का बेला कुन ै

                                                           

४२ कौ%ट`य, कौ=टLय अथ�शा89, पूव�वत,् प ृ१३०-१३१ 
४३ एस के ख�ना, सन ्२०१२, वार ए%ड kयुमन राइlस, नयाँ %द`लL, Kवसडम �ेस, प ृ२१० 
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एउटा देशले शUु देशका सै�नकलाई ब�दL बनाएको खdडमा जेनेभा स+मेलनअनुसार 'यो 

सै�नक यु�ब�दL मा�न�छ र 'यसै Gणदे0ख यु�ब�दLस+ब�धी �नयमह< लागु हु�छन।्  

जेनेभा स+मेलनमा असै�नक नागRरकको अYधकारस+ब�धी प�न Kव�भ�न 

�नयमह<को �ावधान रहेको छ जसअ�तग�त यु�कालमा यु��भाKवत GेUका असै�नक 

नागRरकलाई सुर�Gत ठाउँमा Nथा�तरण गRरनु पन;, घायल, MबमारL, र गभ�वती 

म%हलाको सुरGा र स+मान गRरनु पन;, नागRरक अNपताल, अNपतालका कम�चारL एवम ्

वाहनह<माYथ आ!मण गन� नपाइने, घायल, Kवमार, गभ�वती म%हलालाई सुरGा र 

उपचार �दान गRरनु पन;, म%हलाको बला'कार गनु�, वेTयाविृ'तमा उनीह<लाई संल�न 

गराउनु तथा यस�कारका अ�य उ'पीडन गन� नपाइने, आर�Gत Qयि\त एवम ् उनको 

स+पि'तKव[� ��तशोध �नषेध हुने, कुन ै जानकारL �ा�त गन� आर�Gत Qयि\तKव[� 

शारLRरक वा नै�तक अ'याचार गन� नपाइन,े खाने-Kपउने उYचत QयवNथा गRरनु पन; 

आ%द पछ�न।्४४ यु�को बब�रताबाट मानव समाज र समुदायलाई बचाउने काय��तर अnसर 

रहेको जेनेभा स+मेलनको यु� �नयमलाई धेरै देशह<ले मा�यता %दइसकेका छन।् 

यु�कालमा यु�का �नयमKव[� V!याकलाप गन; यु� अपराधीह<लाई Yचि�नत गरेर दdड 

%दने �ावधान प�न रहेको छ।   

यु�को बब�रतालाई रो\न र मानवीय मू`यको संरGण गन� शाि�त कालमा 

यु�स+ब�धी �नयमह<को �नमा�ण भए ताप�न यु�का बेला यNता �नयम-कानुनह<को 

उ`लA घन प�न हुने गछ�। रामायणमा प�न य�ुका समय यु� �नयमको उ`लA घन 

भएका अनेक घटनाह< छन।् रामBवारा ताडकाको ह'या, ल�मणBवारा शूप�णखाको नाक 

र कान भेदन, हनुमानBवारा �सँ%हका र लA VकनीमाYथ मुि]ट �हारजNता NUीघात, 

सुnीवसँग यु� गRररहेका बालLलाई रामले छलपूव�क वाण �हार गरL ह'या गनु�, शU�ुनले 

                                                           

४४ िज�स ए Kपकटेट (स+पा), सन ्१९५८, जेनेभा क%भे%सन, �रला=टभ टू द ;ोटे�सन अफ् 6स6भ6लयन परसन 

इन द वार टाइम, जेनेभा, इ�टरनेसनल क�मटL अफ् द रेड !स, प ृ११९-१७८ 
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लवणासुरलाई ह�तयार नभएका बेला आ!मण गरL ह'या गनु� आ%द त'कालLन यु� 

�नयमKवपरLत यु� अपराधह< हुन।् प%हलो KवTवयु�, दोFो KवTवयु�, भारत-Yचन यु�, 

भारत-पाVकNतान यु�का समय यु�स+ब�धी �नयमह< उपे�Gत बनेको इ�तहास साGी 

छ। दोFो KवTवयु�का समय अमेRरकाले जापानका जनघन'व भएका सहरह< %हरो�समा 

र नागासाकuमा गरेको आणKवक आ!मण दोFो KवTवयु�कालLन सबैभ�दा भयावह यु� 

अपराध Yथयो। आन�`ड !ेमरले �ससेरोको कथन उB धतृ गद� लेखेका छन ् - यु�का 

समय कानुन प�न मूक ब�छ।४५ यसरL यु�स+ब�धी �नयम-कानुनको उ`लA घन नै य�ु 

अपराध हो।  

शjदकोशह<मा यु� अपराधलाई Kव�भ�न �कारले पRरभाKषत गRरएको छ। 

ए%काटा� वLड� इN6लmस Dड�सनेर�मा य�ु अपराधको अथ� यसरL %दइएको छ - 

यु�कालमा गRरएको अपराध, जो यु�का स+मेलनह<सँग स+बि�धत अ�तरा�ि]^य 

स+झौताको उ`लA घन हो।४६ %यु वे*स ्टस� Dड�सनेर�मा यु� अपराधको अथ� यसरL 

%दइएको छ - यु� सiचालनसँग स+ब� अ�तरा�ि]^य स+झौता वा नै�तक मानकह<को 

उ`लA घन।४७ यसरL यु�कालमा यु� �नयमKवपरLत हुने गरेका %हसंा'मक V!याकलाप न ै

यु� अपराध हुन।्  

दोFो KवTवयु�का समयमा जापानी सै�नकह<ले त'कालLन Yचनको राजधानी 

नानिजङमा गरेको %हसंा'मक V!याकलापले यु� अपराधको भयानक <प �Nतुत गछ�। 

लेNलL एलान हर�भ=स र V!Nटोफर \याथरहुडले नानिजङमा भएको सै�य %हसंाको 

वण�न यसरL गरेका छन ् - जापानी सै�नकह<ले आ'मसमप�ण गरेका लाखX असै�नक 

                                                           

४५ आन�`ड !ेमर, सन ्२०१०, वार nाइIस, जेनोसाइड ए%ड द ल, इA�`या�ड, �ेजर, प ृ२४ 
४६ कैथी रोनी, सन ्१९९९, ए%काटा� वLड� इNिmलस Dड�सनेर�, इि�डयन एqडसन, च�ेनई, मेक�मलान इि�डया 

�ल�मटेड, प ृ२०९५ 
४७ एडवड� जी Vफनीगेन, सन ्२०१२, %यु वे*सटस� Dड�सनेर�, इ`यभे�थ इि�डयन RरK��ट, %द`लL, सुरिजत 

पिjलकेस�स, प ृ१७४८ 
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नागRरक र Yचनी सै�नकह<को ह'या गरेका Yथए। हजारX NUी र नारLह<लाई बला'कार 

गरेर धेरैको ह'या गरेका Yथए भने बाँचकेाह<लाई जबरजNती यौन दासी बनाएका Yथए। 

जापानी सै�नकह< कसले �छटो ह'या गन; ��तयोYगता खे`थे। पीqडतह<लाई Kव�भ�न 

उपायBवारा माRर�Jयो। क�तलाई िजउँदै गाडरे वा काठको त�तामा Vकल ठोकेर 

=याA कह<ले Vक�याउँथे। क�तलाई [ख र MबजुलL ब'तीका खाँबाह<मा झु�Eयाएर छाला 

काfथे र सA Yगनले घो�ने अ3यास गथ;। मा�नसह<का आँखा �नका`थे अ�न कान र 

नाक काटेर आगो लगाइ%द�थे। नानीह<लाई सA Yगनले घोचरे उ+लेको पानीको भाँडामा 

gयाVक%द�थे।४८ यु� अपराधका यNता भयावह, बब�र, पशुवत र अमानवीय कृ'यको 

उ`लेख नेपालL उप�यासह<मा पाइ�छन ् जसम(ये असै�नक नागRरकको नशृंस ह'या, 

�ताडना, अपहरण र बला'कार, शU ु पGका सै�नक र यु�ब�दLह<माYथ अ'याचार र 

दQुय�वहार, !ूर र �नम�म ह'या, वैयि\तक स+प�तको Kवनाश, जनघन'व भएको GेUमा 

बमबारL आ%द �मुख छन।्  

 

२.१.६ यु र अ89-श89  

अNU एउटा यNतो उपकरण हो जसमा मा�छे अथवा जीKवत �ाणीलाई चोट 

पु� याउने तथा मान;स+मको असी�मत Gमता हँुदछ।४९ यु�मा सशNU सै�नकको �योग 

हुने हुनाले अNU-शNU यु� सiचालनको मु�य साधन हो। आ%दम मा�नसह< ढुA गा, 

ल= ठ?, हातका मा(यमले लडाइँ गथ; भने �ाचीन मा�नसह< भाला, धनुकाँड, तरवार 

आ%द ह�तयारका मा(यमले यु� गथ;। वैZा�नक र �ाKवYधक Kवकाससँगैसँगै ह�तयारको 

�नमा�णमा प�न Kवकास हँुदै गयो। आ�नयेशNU, ऊजा� ह�तयार, रासाय�नक ह�तयार, 

जैKवक ह�तयार, आणKवक ह�तयार आ%द वैZा�नक र �ाKवYधक Kवकासका �तीकह< 
                                                           

४८ लेNलL एलान हर�भ=स र V!Nटोफर \याथरहुड, सन ्२००६, इ%साइ�लो पDडया अफ् वार nाइIस ए%ड 

जेनोसाइड, �यु वक� , gया\=स अन फाइल, प ृ३१३ 
४९ अशोककुमार �सँह, सन ्२००२,  व+व का सै%य इ.तहास, बरेलL, �काश बुक qडपो, प ृ२ 
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हुन।् आज KवTवका धेरै रा]^ परमाणु शि\त स+प�न छन।् यस !ममा र�सया, 

अमेRरका, {ा�स, M�टेन, Yचन, भारत, पाVकNतान, इजरायल, उ'तर कोRरया आ%द 

देशह<को नाम �लन सVक�छ। कुनै कारणवश यी देशह<माझ परमाणु यु� भए 'यसको 

पRरणाम भयावह र Uासद हुने छ। 'यसैले आज सारा KवTव परमाणु यु�को भयले 

आतA Vकत छ। अ%हलेको युग कृMUम बुK�मताको युग हो। र�सया, अमेRरका, Yचन, 

{ा�स, M�टेन, भारतजNता देशह< कृMUम बुK�मताको �V!याBवारा Nवचा�लत ह�तयार 

�नमा�णको %दशा�तर अnसर छन।्  

अ'याध�ुनक ह�तयार �नमा�णको ग�त ज�त ती�तासँग अ�घ ब%ढरहेको छ, यु�को 

Nव<प 'य�त नै भयानक ब�दै गइरहेको छ र मानव समाज झन आतA Vकत, भयभीत 

र असुर�Gत ब�दै गइरहेको छ। अ%हले ह�तयार उBयोग एउटा वैिTवक उBयोग 

ब�नसकेको छ। वैZा�नक र �ाKवYधक GेUमा Kवक�सत देशह<ले ह�तयार �नमा�ण गछ�न ्

र यी देशह<बाट आ'मरGाको नाममा अ�य देशह<ले करोडX-अरबX <Kपयाँ खच� गरेर 

ह�तयार Vक�छन।् जुन देश ज�त ह�तयार स+प�न छ 'यो देश 'य�त नै शि\तशालL 

हु�छ। िNवडनेिNथत Nटाकहोम इ�टरनेसनल Kपस Rरसच� इि�Nट=युटले माच� २०१९ मा 

�का�शत गरेको वाKष�क Rरपोट� “^े�Eस इन इ�टरनेसनल आ+स� ^ा�सफर, २०१८” 

अनुसार वष� २०१४-१८ मा भारत ह�तयार आयातमा संसारको दोFो Nथानमा रहेको 

Yथयो। प%हलो Nथानमा साउदL अरब Yथयो भने तेFो, चौथो र पाँचX Nथानमा !मैले 

इिज�ट, अN^े�लया र अ`जेRरया Yथए। वष� २०१४-१८ मा �मुख ह�तयार �नया�तकता� 

देशह<मा अमेRरका, र�सया, {ा�स, जम�नी र Yचन Yथए।५० यसरL आज अ'याध�ुनक र 

शि\तशालL ह�तयारको �नमा�ण, 'यसको �नया�त र आयातमा रा]^ह<Mबच होड च�लरहेको 

छ। भKव]यमा कुनै यु� भए 'यो बढL Kवनाशक र Uासद हुने स+भावना बfदै गइरहेको छ। 

                                                           
५० Pieter D Wezeman and others, March 2019, Trends In International Arms Transfers, 2018, 
https://www.sipri.org/publications/2019/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2018, October 10, 
2019 
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२.१.७ यु र सेना 

 देशलाई बा�य आ!मणबाट बचाउने वा देशको अखdडताको रGा गन; उSेTयले 

सA ग%ठत सेना य�ुको आवTयक अA ग हो। एउटा देशको सै�य शि\त ज�त सु�ढ हु�छ 

'यो देश सामRरक <पमा 'य�तनै शि\तशालL हु�छ तर सै�य शि\त दबु�ल भएको देश 

सामRरक <पमा प�न दबु�ल हु�छ। 'यसैले आचाय� कौ%ट`यले सै�य सA कटलाई राPयको 

सबैभ�दा महान सA कट मानेका छन ्र सै�य सA कटका कारण राPयको पतनसमेत हुन े

कुरा बताएका छन।्५१ शि\तशालL सेना नै राजाको स+पि'त हो भनेर कौ%ट`यले सै�य 

शि\तलाई मह''व %दएका छन।्५२ सै�य बल �योग नगरL अका�माYथ गRरएको जोरजुलमु 

वा अ�याय र अ'याचार यु� होइन भ�दै �यु N^चानले प�न यु�मा सै�य शि\तको 

मह''वलाई दसा�एका छन।्५३  

 कुनै प�न देशका सेनाह< ��श�Gत हु�छन।् उनीह<लाई ��शGण के�vमा 

योजनाअनु<प Kवशषे �कारको ��शGण %दइएको हु�छ। सेनामा भत� भएका नयाँ 

युवाह<लाई Rर!ुट भ�न�छ। कुनै प�न देशको Nथायी सेना हुनाका �नि+त प%हले 

Rर!ुटह<ले �नयोिजत समयअ�तग�त कठोर सै�य अनुशासन र हुकुमMबच ��शGण �लनु 

पन; हु�छ। ��शGण के�vमा यु�ा3यास गराइ�छ जसअ�तग�त यु� कौशल र रणनी�त 

�नमा�ण, हातह�तयार चलाउने ��शGण, शUकुो आ!मणबाट आफूलाई बचाउने, शUमुाYथ 

आ!मण गन;, शUकुो आँखा छ`ने आ%द पछ�न।् यसबाहेक शारLRरक Qयायाम, 

अनुशासन, लेखपढ आ%दबारे प�न ��शGण %दइ�छ। ��शGण पूण� भएप�छ अ�तमा 

कसम �वाइ�छ अ�न स+बि�धत सै�य प`टनमा पठाइ�छ।  

                                                           

५१ कौ%ट`य, कौ=टLय अथ�शा89, पूव�वत,् प ृ१०७ 
५२ कौ%ट`य, कौ=टLय अथ�शा89, पूव�वत,् प ृ१२७ 
५३ �यु N^चान, सन ्२००९, ‘द आइqडया अफ् वार’, केट +याक् लफ�लन (स+पा), द �यािIJज कIपा.नयन टु 

वार राइ=टङ, \याि+�ज, \याि+�ज यु�नभ�स�टL �ेस, प ृ०७ 
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 बा�य आ!मण र आ�तRरक कलहका समय देश र देशको अखdडताको रGा 

गनु� �सपाहLको �मुख दा�य'व र क'त�Qय हु�छ। सै�य जीवन साधारण जीवन शैलLभ�दा 

�भ�न हु�छ। यु�ा3यास कालमा कठोर ��शGण �लनु पन;, उNतादह<को गालL सहनु 

पन;, पRरवारदे0ख टाढा रहनु पन;, यु�का समय जीवन नै दाउमा लगाउनु पन; र 

यु�पTचात यु�को KवभीKषका �लएर बाँ�नु पन; बा(यता �सपाहLसँग सधc रह�छ। 

सै�नकका �नि+त यु� सबैभ�दा भयानक र पीडादायक हु�छ। यु�को �भाव सबैभ�दा 

प%हले र सबैभ�दा बढL यु�रत �सपाहLले नै भो�नु पछ�। यु�का समय अA गभA ग हुने, 

म'ृयु हुने, यु�ब�दLमा पन; स+भावना बढL रह�छ भने शUकुो भय, यु�भू�मको यातना र 

आतA कको िNथ�तज�य तनाउ सै�नकले सधc भो�नु पन; हु�छ। यु�-Kवचारक परशुराम 

गु�ताअनुसार बमको KवNफोटन, गोलLबारL, KवNफोटनBवारा GतKवGत भएको साथीको 

शरLर, अ�निTचत पRरिNथ�त, धेरै %दनको लडाइँBवारा उ'प�न थकान, नेत'ृवबाट दिdडत 

हुने आशA का, पराजयको स+भावना, शUकुो आकिNमक आ!मणको आशA का, भोक र 

�तखा�Bवारा पीqडत शरLर, शUकुो !ूरताको VकNसा, गोला-बा[द र यु� सामnीको अभाव, 

अनुभवहLन नेत'ृव, म'ृयकुो आशA का आ%दका कारण यु�का बेला सै�नकह<मा भय र 

आघात उ'प�न हु�छ।५४ 

 

२.१.८ यु र सै%य प�रवार  

 यु�कालमा यु�रत �सपाहL माU होइन तर उसको घरपRरवार र K�यजन प�न 

यु�ज�य तनाउ, भय र आतA काको �सकार ब�छन।् यु�मा परेको आgनो 

छोरो/लो�ने/Kपताको म'ृय ु हुने भय र Yच�ताले आमाबाबु, NवाNनी, छोराछोरL एवम ्

पRरवारका अ�य सदNय प�न तनाउको िNथ�तमा पु�दछ भने सै�नकको म'ृयुले उसको 

पRरवार भावना'मक, मान�सक र आYथ�क <पमा Kवघ%टत ब�दछ। YगRरसा भी जेले 

                                                           

५४ परशुराम गु�ता, सन ्२०१५, सै%य मनो वUान, बरेलL, �काश बुक qडपो, प ृ१२७ 
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आgनो शोध �ब�ध वार मेट�रस फे6म6लस इन कन�टाका - ए सो6सयोलोिजकल 8टडीमा 

लेखेकu छन ्- यु�मा सै�नकह<को म'ृयु भएप�छ उनीह<का पRरवारको स+पूण� संरचना 

र काय��णालLमा �शNत पRरवत�न आउँछ र पRरवारका �'येक सदNय यसबाट �भाKवत 

ब�छन।् निजकका Qयि\तह<, जNतै आमाबाबु, NवाNनी, छोराछोरL तथा आफ�तह< 

Kवशषे �भाKवत ब�छन।्५५ भौ�तक दरुLका कारणले सै�नकको दा+प'य जीवनमा क�तपय 

समNया प�न आइपछ�न ् भने चाडबाडमा सेनामा भएको छोरो/लो�ने/Kपताको 

अनुपिNथतीले पRरवारमा 0ख�नता उ'प�न हँुदछ। नवदलुहL, नवजात �शशु एवम ्

अNवNथ आमाबाबुलाई छोडरे जानु पन; सै�य जीवनको बा(यताले प�न सै�य पRरवारमा 

ठुलो �भाव पद�छ। 

 

२.१.९ यु र  वनाश 

शjदकोशअनुसार Kवनाशको अथ� नाश, Kव(वंस, संहार, बरबादL, तहसनहस, 

भताभुA ग, तोडफोड हु�छ।५६ यु�ले मानव-जीवन, सामािजक संरचना, भौ�तक स+पदा र 

�कृ�तको संहार गछ�। नै�तक मू`य र सामािजक रL�तRरवाज भताभुA ग र अQयविNथत 

पाRर%द�छ। यु�को �कृ�त Kवनाशक हु�छ 'यसैले यु� भनेको Kवनाश हो। यु�मा संल�न 

रा]^ले अYधक पRरमाणमा यु�को Kवनाश र G�त बेहोनु� पछ�। यु�का समय रा]^का 

सांNकृ�तक धरोहर, आYथ�क संसाधन र QयापाRरक के�v, शै�Gक संNथान, सहरLय 

Kवकास, यातायातका साधन, सiचारका मा(यम एवम ्अ�य भौ�तक स+पि'त र संरचना 

(वNत हु�छन।् सबैभ�दा मह''वपूण� कुरा, यु�ले मानव संहार गछ�। यु�को 

KवभीKषकाबाट मानव समुदाय र समाज माU होइन पशुपGी र �कृ�त प�न Kवनाशको 

�सकार ब�छन।् घातक ह�तयारह<को अ�वेषण र 'यसको उ'पादनले यु�को Nव<प 
                                                           

५५ YगRरसा भी जे, सन ्२०१६, वार मेl �रस फे6म6लस इन कन�टाका - ए सो6सयोलोिजकल 8टडी, Kपएचडी शोध 

�ब�ध, अ�का�शत, मैसुर, यु�नभ�स�टL अफ् मैसुर, प ृ१८४ 
५६ हेमाA गराज अYधकारL, ;योगा&मक नेपाल� श*दकोश, पूव�वत,् प ृ९१२ 
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Kवनाशक ब�दै गएको दे0ख�छ। प%हलो र दोFो KवTवयु�मा �योग गRरएका घातक 

ह�तयार अ�न 'यसबाट भएको मानव संहार र भौ�तक स+पि'तह<को Kवनाशलाई 

�]टा�तको <पमा �लन सVक�छ। %हरो�समा र नागासाकuमा परमाणु बमले जुन संहार 

ग� यो 'यसले यु� Kवनाशको वीभ'स Nव<प �Nतुत ग� यो। 

 

२.१.१० यु र देशभि�त 

देश भ�नाले राPय, रा]^, मुलुक बु0झ�छ भने भि\त भ�नाले ईTवर��तको 

आNथा, आदरणीय Qयि\त तथा संNथा आ%द��त गRरने स+मान, ��ा बु0झ�छ। 

देशभि\त भ�नाले देश��तको ��ा, स+मान र �ेम बु0झ�छ। ;योगा&मक नेपाल� 

श*दकोशअनुसार देशभि\त भनेको देश��तको बफादारL, देश�ेम वा रा]^भि\त हो।५७ 

लोकभारती वहृत ्;ामा@णक =ह%द�कोशमा देशभि\तको अथ� यसरL %दइएको छ – आgनो 

देशको क`याण तथा उ�न�त चाहने एवम ् 'यसको �नि+त �य'नशील रहने विृ'त।५८ 

सामा�यतः आgनो देश��तको ��ा र �ेम नै देशभि\त हो। जे+स जज�अनुसार 

देश��तको �ेम नै देशभि\तको अ�नवाय� सत� हो। देशको लाYग ब�लदान हुने भावना 

देशभि\तमा �नहLत हु�छ। देशभि\तमा आgनो देशको �नि+त मन; र आgनो देशलाई 

अ�य देशभ�दा महान सि+झने भाव �नहLत हु�छ।५९  

देशभ\त आgनो देशलाई �ेम गछ�। यु�कालमा आgनो देशको �नि+त आफूलाई 

समKप�त गन� त'पर रह�छ भने आgनो जीवनसमेत उसले उ'सग� गRर%द�छ। यु�ले 

साहस, वीरता र आ'मो'सग�लाई उvेक गRर%द�छ। सुदश�न पा�डाले राि]^य भावनाको 

मूल आधार देशभि\त वा देश�ेमलाई मानेका छन ् भने ज�मभू�म-�ेम, व�दना र 
                                                           

५७ हेमाA गराज अYधकार, ;योगा&मक नेपाल� श*दकोश, पूव�वत,् प ृ५०७ 
५८ रामच�v वमा�, लोकभारती वहृत ्;ामा@णक =ह%द�कोश, पूव�वत,् प ृ४४५ 
५९ जे+स जज�, सन ्१९९६, /चरंजीत के नाटकf मt राRS�य चतेना, Kपएचडी शोध �ब�ध, अ�का�शत, को= टयम, 

महा'म गाँधी KवTवKवBयालय, प ृ२३ 
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यशोगान, समप�ण र ब�लदानको भावनालाई यसका मूल लGण मानेका छन।्६० उ�म�ला 

शमा� र एस के शमा�ले %दएको स�दभ�अनुसार जाज� Kव`हैम {ेq¡क हेगेलले प�न यु�लाई 

देशभि\तको �ेरणा %दने अमू`य य�U मानेका छन।्६१ यु�का बेला रा]^मा एकता र 

देशभि\तको भावना वKृ� हु�छ। यु�मा संल�न रा]^का नागRरक र सै�नक दवुैमा 

देश��त �ेम, ब�लदान र एक'वको भावना Kवक�सत हु�छ। 'यसैकारण यु�ले 

देशभि\तजNतो सB गुणको Kवकास हु�छ भ�ने हेगेलको Kवचार रहेको बु0झ�छ।  

 

२.१.११ यु र अ6भघात 

 अ6भघात अAnेजीको Sौमा शjदको नेपालL <प हो जसले �'यG बा�य 

आ!मणका कारणले हुने शारLRरक चोट वा चरम भावना'मक आ!मणका कारणले हुने 

मनोवैZा�नक आघातलाई जनाउँछ।६२ अ�सफोड� Dड�सनेर� अफ् साइकोलोजीमा 

अ�भघातलाई शारLRरक चोट वा घाउ अथवा ग+भीर G�त पु� याउने �बल मनोवैZा�नक 

आघात मा�नएको छ।६३ राजे�v सुवेदLअनुसार अ�भघात भौ�तक वा आि'मक कुनै प�न 

मा(यमबाट मा�छेमा पन� स\ने आ�तRरक र बा�य जुनसुकै प�न चोटको �कटLकरणको 

िNथ�त वहन गन; अथ� हो।६४ यसरL अ�भघातले कुनै कारणवश मा�छेमा पन� स\न े

शारLRरक चोट एवम ्मान�सक आघातलाई बुझाउँछ। अ�भघातले शारLRरक र मान�सक 

दवुै �कारका आघातको अथ� वहन गरे ताप�न यसले मु�यतः मान�सक आघातलाई 

जनाउँछ। 'यसैले क�तपय अ(येताह<ले अ�भघातलाई शरLरभ�दा मनलाई आघात गन; 

                                                           

६० सुदश�न पा�डा, सन ्१९९६, राRS�यता का तुलना&मक प�र;ेuय, वाराणसी, KवTवKवBयालय �काशन, प ृ५१  
६१ उ�म�ला शमा� र एस के शमा�, पा+चा&य राजनै.तक /च%तन, पूव�वत,् प ृ१११ 
६२ आथ�र एस Rरबर र अ�य, सन ्२००९, पे%गुइन Dड�सनेर� अफ् साइकोलोजी, नयाँ %द`लL,पे�गुइन बु\स,प ृ८३२ 
६३ ए�¢ एम कोलमेन, अ�सफोड� Dड�सनेर� अफ् साइकोलोजी, पूव�वत,् प ृ७३४ 
६४ राजे�v सुवेदL, Kव स २०६८, ‘अ�भघात �स�ा�त’, राजे�v सुवेदL र ल�मण�साद गौतम (स+पा), र&न वहृत ्

नेपाल� समालोचना – सैाि%त खxड, काठमाडX, र'न पुNतक भdडार, प ृ१४१-१४२ 
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KवYचU Nव<पको घाउ मानेका छन।्६५ लोइस टाइसनले प�न अ�भघात यNतो क]ट�द 

अनुभव हो जसले हामीलाई मनोवैZा�नक <पमा भयभीत पाद�छ भनेर अ�भघातको 

मनोवैZा�नक मह''व�तर जोड %दएकu छन।्६६ मोहनराज शमा�ले प�न यसलाई मान�सक 

घाउ पान; अतीव पीडादायी अनुभू�त भनेका छन।्६७  

 अ�भघातका Kव�भ�न कारण हुन स\छन।् यु�, Bव�Bव, आफ�तको म'ृयु, वाहन-

दघु�टना, बाढL, भूक+पजNता Kव�भ�न �कारका मानव�न�म�त तथा �ाकृ�तक सA कटका 

कारणले मानवीय चतेना अ�भघातको �सकार ब�न पु�छ। यु� प�न अ�भघातको एउटा मूल 

कारण हो। यु�का कारणले हुने मान�सक आघातलाई �नगेल सी ह�टले यु� अ�भघात (वार 

^ौमा) भनेका छन।्६८ KवTवयु� कालमा हजारX सै�नकह<मा यु� अ�भघातका भयानक 

लGणह< देखापरे। M�%टस मनोYचVक'सक Kव�लयम सरजे�टले दोFो KवTवयु�का समय 

घाइते सै�नकह<मा %हNटेRरया, अवसाद, KवNम�ृत, पGाघात अ�न अ�य �कारका मनोKवकृत 

लGणह< पाइएको बताएका छन।्६९ यु�कालमा असै�नक नागRरकह< सै�य %हसंा र 

अपराधका �सकार ब�छन ् भने बमबारLमा पाRरवाRरक सदNयको म'ृयु, घरबार र 

स+पि'तको Kवनाश हुने गछ�। यNता दःुखदायी घटनाह<को पीडादायक अनुभू�तले उनीह< 

अ�भघातका �सकार ब�छन।् असै�नक नागRरकह<सँग ब�दकु हँुदैन। उनीह<लाई मा�छे 

मान; ��शGण %दइएको हँुदैन। 'यसैले उनीह<को यु�ानुभव सै�नकह<को भ�दा �भ�न हु�छ 

र यNता मानव समुदायमा यु�का धेरै मनोवैZा�नक मुSाह< भे%ट�छन ्भ�ने �नगेल सी 

ह�टको Kवचार छ।७०  

                                                           

६५ Abolfazl Ramazani and Naghmeh Fazlzadeh, 1 November 2016, Othello, “Dull Moor”  of Cyprus: 

Reading Racial Trauma and War Trauma, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 
http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2016/02/YEN-._3._volume_19_number_1.pdf,October 6, 2019 
६६ लोइस टाइसन, सन ्२००६, yn=टकल /थयोअर� टुड े: युजर-zे%डल� गाइड, दोFो संNकरण, �यु वक� , [टलेज,प ृ१२ 
६७ मोहनराज शमा�, सन ्२०१०, आधु.नक तथा उ&तरआधु.नक पाठकमै9ी समालोचना, काठमाडX, \वेNट पिjलकेसन, प ृ६२ 

६८ �नगेल सी ह�ट, सन ्२०१०, मेमोर�, वार ए%ड Sौमा, केमM�ज, केमM�ज यु�नभ�स�टL �ेस, प ृ६ 
६९ Kव�लयम सरजे�ट, सन ्१९६७, द अन�वाइट माइ%ड, ल�डन, �यैनमेन, प ृ११४-११५ 
७० �नगेल सी ह�ट, मेमोर�, वार ए%ड Sौमा, पूव�वत,् प ृ११ 
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 यु�कालमा सै�नकह<Bवारा बला'कृत एवम ्आgनो घरपRरवार गुमाएका म%हलाह<मा 

यु�को अ�भघात ती� <पमा रहेको दे0ख�छ। यNता यु�पीqडतह<मा असामा�य Qयवहार, 

संवेगा'मक अिNथरता, उदासी, �नराशा, मनNताप, KवNम�ृत, !ोध, eम, Kवeम, 

Kव�G�तताजNता Kव�भ�न मनोवैZा�नक समNयाह< पाइ�छन।् Kवगतका अK�य घटनाह<को 

पुनःNमरणका कारणले यNता यु�पीqडतह<ले अ�भघातको िNथ�त भोYगरहेका हु�छन ्भन े

उनीह< 'यNता Kवषयमा त`लLन रहने �विृ'तका हु�छन।् उनीह<मा आ'मह'या अथवा 

ह'या गन; जNता आपराYधक मनोविृ'त प�न पाइ�छ। यु�को KवभीKषका भोगेका सै�नक 

एवम ्असै�नक नागRरकह<मा यु� अ�भघातका यNता अ�भलGणह< पाइ�छन।् 

  

२.२ उप%यासको प�रचय 

उप�यास आध�ुनक कालमा Kवक�सत भएको एउटा नवीनतम र सश\त 

सा%हि'यक Kवधा हो। उप�यास शjद संNकृत शjद हो। अस ्धातुमा उप र .न उपसग� 

अ�न घञ ्(अ) �'यय लागेर उप�यास शjदको �नमा�ण भएको हो। उपको अथ� निजक र 

%यास (�न+अस+्घञ)् को अथ� रा}नु हो।७१ यसरL उप + �न + अस ्+ घञ ्(अ) को 

योगबाट बनेको उप�यास शjदले निजक रा}नु भ�ने अथ� %द�छ। संNकृतमा Kव�भ�न 

समयमा Kव�भ�न अथ�मा उप�यास शjदको �योग भएको दे0ख�छ। मनु8म.ृतमा पKवU 

Kवचारको <पमा उप�यास शjदको �योग भएको दे0ख�छ।७२ केशव�साद 

उपा(यायअनुसार भरतमु�न र KवTवनाथले नाटकको ��तमुख सि�धको एउटा भेदको 

<पमा उप�यास शjदको �योग गरेका छन।् भरतमु�नले युि\तपूण� ढA गले आgनो 

अ�भ�ायलाई �Nतुत गनु� भ�ने अथ�मा अ�न KवTवनाथले कसैलाई �स�न गराउनु भ�ने 

                                                           

७१ %हमांशु थापा, Kव स २०५०, सा=ह&य प�रचय, चौथो संNकरण, काठमाडX, साझा �काशन, प ृ१२५  
७२ रामच�v वमा� शाNUी (टLकाकार), सन ्२०१९, मनु8म.ृत, नयाँ %द`लL, �भात पेपरबै\स, प ृ३३९ 
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अथ�मा उप�यास शjदको �योग गरेका छन।्७३ का�लदासले उपNथापन वा स�दभ�को 

अथ�मा उप�यास शjदको �योग गरेका छन।्७४ उप%यास संNकृत शjद भए ताप�न यसको 

अथ�गत स+ब�ध भने अAnेजीको नोभेल शjदसँग छ। उप�यासको Kवकास अठारX 

शताjदLमा युरोपमा भएको मा�न�छ तर आयन वाटअनुसार नोभेल शjदको �योग 

अठारX शताjदLको अ�तस+म प�न पूण� <पमा NथाKपत भइसकेको Yथएन।७५ युरोपमा 

आध�ुनक युगसँगै नयाँ ऐ�तहा�सक चतेना र समाजशाNUीय अ�वेषणको �ि]टको Kवकास 

अ�न आध�ुनक चतेनाको अ�भQयि\तको कला'मक मा(यमका <पमा उप�यासको उदय 

भएको कुरा मैनेजर पाdडयेले लेखेका छन।्७६  

 अYधकांश युरोपीय भाषाह<मा उप�यासका �नि+त रोमन शjद �य\ुत हँुदJयो 

जसको Qयु'पि'त म(ययुगीन रोमा%स शjदबाट भएको मा�न�छ।७७ �ेम र साहसा�भयान 

�मुख त''वको <पमा रहने रोमा�समा अ�तलौVकक घटनाह<को बहुलता हु�छ।७८ 

युरोपीय भाषाह<मा रोमा�सजNता गBय रचनाको सजृना हुनु भ�दा अ�घ नै संNकृतमा 

यNता Kवशषेताले य\ुत बहृ'कथा, काद+बरL, दशकुमारचRरत आ%द ले0खइसकेका Yथए 

भ�ने गोपाल रायको Kवचार छ।७९ इटलLमा छोटा कथालाई जनाउने गBय रचनालाई 

नोभेला भ�न�Jयो। चौधX शताjदLमा इटलLमा धेरै नोभेलाह< ले0खए जसम(ये 

िजयोभानी बोका�सयोको डकेामेरोन सबैभ�दा ��स� छ। गBयमा रYचत छोटा Nव<पका 

                                                           

७३ केशव�साद उपा(याय, Kव स २०५९, सा=ह&य ;काश, छैटX संNकरण, ल�लतपुर, साझा �काशन, प ृ१३० 
७४ शारदा रiजन राय (Qया�याकार), सन ्१९५९, का6लदास अ6भUान शाकु%तल, पाँचौ संNकरण, कलक'ता, के 

राय, प ृ३१२  
७५ आयन वाट, सन ्१९९०, उप%यास का उदय, धम�पाल सRरन (अनु), च�डीगढ, हRरयाणा सा%ह'य अकादमी, प ृ२ 
७६ मैनेजर पाdडये, सन ्२००६, सा=ह&य के समाजशा89 कV भ6ूमका, तFेो संNकरण, प�चकूला, हRरयाणा 

सा%ह'य अकादमी, प ृ२२७ 
७७ एम एच अ�ाहम र िजयो{े गै`ट हाप�म, सन ्२०१८, ए mलोसर� अफ् 6लटेरर� टIस�, एघारौ संNकरण, नयाँ 

%द`लL, �सनगेज ल�न�ङ, प ृ२५२  
७८ गोपाल राय, सन ्२००६, उप%यास कV संरचना, नयाँ %द`लL, राजकमल �काशन �ा �ल, प ृ२५ 
७९ गोपाल राय, उप%यास कV सरंचना, पूव�वत,् प ृ२५-२८ 



४ ६  

 

यNता नोभेलाह<मा आं�शक <पमा यथाथ�को �योग हँुदJयो भन ेयNता नोभेलाह< र+य 

र Kवनोदपूण� हँुदथे। यNता छोटा Nव<पका र+य गBय रचनाह<लाई {ा�सेलL भाषामा 

नौभेलL र जम�नेलL भाषामा नोभेलL भनेको पाइ�छ। गBयमा �ल0खत छोटो कथालाई 

बुझाउने इटलेलL नोभेला शjदबाट नै अAnेजीको नोभल शjदको Qयु'पि'त भएको हो।८० 

नोभेला शjदचा%हँ `या%टनको नयाँ अथ� %दने नोभसबाट �नमा�ण भएको हो।८१ सो�X 

शताjदLमा Nपेनमा �चलनमा रहेको  पकरे8क आ}यानलाई प�न उप�यासको पूव�ज 

मा�नएको छ।८२ यसरL Kवक�सत भएको उप�यास Kवधाले अठारX शताjदLमा आएर 

ड�ेनयल qडफो, Nयामुअल Rरचड�सन, हेनरL Vफि`डङजNता उप�यासकारह<का 

उप�यासह<बाट आध�ुनक <प nहण गरेको दे0ख�छ। ड�ेनयल qडफोको रOब%सन nुसो 

(सन ्१७१९) बाट उप�यासले आध�ुनक <प �ा�त गरेको मा�न�छ। 

भारतमा उप�यासको ज�म १९ औ¥ शताjदLको म(य�तर भएको मा�न�छ।८३ 

'यसबेला भारत अAnेजको उप�नवेश Yथयो। अAnेजी �भु'वपTचात भारतमा धेरै 

समयदे0ख च�लआएको साम�ती QयवNथा दबु�ल भयो र अAnेजह<को �शास�नक एवम ्

आYथ�क नी�तको फलNव<प भारतमा म(य वग�को Kवकास ती� <पमा भयो जसले 

उप�यासको उदयमा मह''वपूण� भू�मका �नवा�ह ग� यो।८४ अAnेजी �शGा नी�तका कारण 

�श�Gत म(य वग� अAnेजी भाषा-सा%ह'यसँग जोqडन पु�यो फलNव<प अAnेजीमा 

�च�लत भइसकेको उप�यास (नोभेल) सँग प�न भारतीयह< पRरYचत हुन पुगे। यस 

स�दभ�मा %ह�दL सा%ह'यका आलोचक स'यकामको %ट�पणी उ`लेखनीय छ। उनी 

ले�छन ् - �श�Gत वग� KवNतारै अAnेजी नोभेलसँग पRरYचत हुन पुगे जुन भारतीय 

                                                           

८० एम एच अ�ाहम र िजयो{े गै`ट हाफ� म, ए mलोसर� अफ् 6लटेरर� टIस�, पवू�वत,् प ृ२५२  
८१ Kव�लयम बे�टन, सन ्१९६३, इ%साइ�लो पDडया OJटा.नका, भाग १६, ल�डन, प ृ५७२ 
८२ एम एच अ�ाहम र िजयो{े गै`ट हाप�म, ए mलोसर� अफ् 6लटेरर� टIस�, पूव�वत,् प ृ२५३ 
८३ मैनेजर पाdडये, सा=ह&य के समाजशा89 कV भू6मका, पूव�वत,् प ृ२७७ 
८४ स'यकाम, सन ्२०१२, भारतीय उप%यास कV =दशाएं, नयाँ %द`लL, साम�यक �काशन, प ृ१३-१४ 
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सा%ह'यको �नि+त सव�था नवीन काQय <प Yथयो। Nवभावतः काला�तरमा आgन ै

भाषामा यस�कारको रचना ले�ने आकाAGा �बु� Qयि\तह<मा उ'प�न भयो।८५ यसरL 

अAnेजी �शGाका मा(यमले भारतीयह< पाTचा'य सा%ह'यमा �च�लत भइसकेको 

उप�याससँग पRरYचत हुन पुगेको दे0ख�छ।  

भारतमा सव��थम बA गलामा नोभेलको �ादभुा�व भएको हो। Kव�भ�न भारतीय 

भाषाह<मा यसलाई Kव�भ�न नाम %दइएको दे0ख�छ। मराठ?मा काद+बरL, गुजरातीमा 

नवल कथा, बA गला र %ह�दLमा उप�यास नाम %दइएको दे0ख�छ। बA गलामा उप�यास 

शjदको �थम �योग भूदेव मुखज�को ऐ.तहा6सक उप%यास (सन ् १८६२) पुNतकमा 

भएको मा�न�छ।८६ बA गला सा%ह'यका महान उप�यासकार बA Vकमच�v 

च= टोपा(यायका ऐ�तहा�सक एवम ् सामािजक KवषयवNतुका उप�यासह<ले बA गला 

उप�यासलाई Kवक�सत <प �दान गरेको दे0ख�छ। बA Vकमच�vका उप�यासBवारा 

भारतका अ�य भाषा-सा%ह'य प�न अनु�ा0णत बने। मैनेजर पाdडयेअनुसार %ह�दLमा 

उप�यास नाम र 'यसको <प बA गलाबाट आएको हो।८७ बA गला र %ह�दLमा जNत ै

नेपालLमा प�न नोभेल शjदको पया�यको <पमा उप�यास शjद �च�लत छ।  

नेपालLमा आध�ुनक उप�यासको �ादभुा�व बीसX शताjदLमा भएको हो। यसभ�दा 

अ�घ नेपालLमा गBया�यानको सु�ढ पर+परा रहे ताप�न कथा र उप�यासको Nव<प 

Nप]ट भएको Yथएन। शरBच�v शमा� भ= टराईले 'यसबेला सबै �कारका कथा'मक 

रचनालाई कथा नै भ�ने गRर�Jयो भ�दै सानो आकारको  पनासको कथा र ठुलो 

आकारको 8व8थानी~त कथा दवुैलाई कथा भ�नएको �]टा�त �Nतुत गरेका छन।्८८ 

                                                           

८५ स'यकाम, भारतीय उप%यास कV =दशाएं, पूव�वत,् प ृ१४ 
८६ गोपाल राय, उप%यास कV सरंचना, पूव�वत,् प ृ३१ 
८७ मैनेजर पाdडये, सा=ह&य के समाजशा89 कV भू6मका, पूव�वत,् प ृ२८२ 
८८ शरदच�v शमा� भ= टराई, Kव स २०५०, मा�य6मक नेपाल� गZया}यान, काठमाडX, नेपाल राजकuय �Zा-

��त]ठान, प ृ६८ 
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भारतका Kव�भ�न भाषाह<मा अAnेजीका रहNय-रोमा�स, जासुसी र सतहL यथाथ�वादका 

उप�यासह<को अनुवाद �चरु माUामा भएको दे0ख�छ। यNता उप�यासह<को अनुवाद 

क%हले सोझै अAnेजीबाट हँुदJयो भने क%हले अ�य भारतीय भाषाह<मा अनुवाद भएप�छ 

'यसबाट अनुवाद हँुदJयो।८९ नेपालLमा यस�कारका उप�यासको अनुवाद %ह�दLबाट 

भएको दे0ख�छ। ईTवर बरालले नेपालL उप�यासको जग %ह�दLबाट अनुवाद भएका 

उप�यासह<बाट �नमा�ण भएको मानेका छन।्९० नेपालLमा औप�या�सक Nव<पको Kवकास 

हुनामा %ह�दLका �तलNमी-ऐयारL र जासुसी उप�यासको मह''वपूण� योगदान रहेको 

दे0ख�छ। %ह�दLमा यस�कारका उप�यास अरबी-फारसीबाट आएको हो। त'कालLन %ह�दL 

लेखकह<ले अरबी-फारसीको अनुकरण गरेर यस�कारका उप�यास लेखे भने नेपालL 

लेखकह<ले प�न %ह�दLको �भाव-�ेरणामा यस�कारका उप�यास लेखे भ�न े

कृ]णच�v�सँह �धानको Kवचार छ।९१  

नेपालLमा सदा�शव शमा�Bवारा अनू%दत हRरकृ]णको वीर6स�का (सन ्१८८९) बाट 

�तलNमी उप�यासले �वेश पाएको मा�न�छ।९२ 'यसप�छ सदा�शव शमा�ले देवकuन�दन 

खUीको च%�का%ता स%त.तको अनुवाद गरL च%�का%ता (प%हलो भाग) शीष�कमा सन ्

१८९९ मा �का�शत गरे भने सन ्१९०१ मा खUीकै अक� उप�यास नरे%�मो=हनी प�न 

अनुवाद गरL �का�शत गरे। सदा�शव शमा�ले उप�यास अनुवाद माU गरेनन ् तर 

महे%�;भा (सन ्१९०२) जNतो �तलNमी-ऐयारLपूण� मौ�लक उप�यास प�न लेखे जसलाई 

नेपालLमा �काशनका �ि]टले प%हलो मौ�लक उप�यास मा�न�छ। YगरLशव`लभ जोशीकृत 

�तलNमी-ऐयारL उप�यास वीरच�र9लाई नेपालL उप�यासको Kवकासमा कोसेढुA गो 

                                                           

८९ मैनेजर पाdडये, सा=ह&य के समाजशा89 कV भू6मका, पूव�वत,् प ृ२७९ 
९० ईTवर बराल, Kव स २०५८, आ}यानको उZ भव, दोFो संNकरण, ल�लतपुर, साझा �काशन, प ृ२ 
९१ कृ]णच�v�सँह �धान, Kव स २०६१, नेपाल� उप%यास र उप%यासकार, चौधौ संNकरण, काठमाडX, साझा 

�काशन, प ृ३३-३४ 
९२ शरदच�v शमा� भ= टराई, मा�य6मक नेपाल� गZया}यान, पूव�वत,् प ृ१५६ 
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मा�न�छ। सन ् १८९९ मा लेखेर सन ् १९०३ मा �का�शत भएको वीरच�र9 लेखनका 

�ि]टले प%हलो मौ�लक नेपालL उप�यास हो। यहL समयमा नौलखाहार (सन ्१९१०-११), 

डा सूय� ;साद (सन ् १९१५, अपूण�), महाकाल जासुस (सन ् १९१८) जNता जासुसी 

उप�यासह< देखापरे। �यनै उप�यासह<ले नेपालL उप�यासको Nव<प Nप]ट पाद� लगेको 

दे0ख�छ। 'यसबेला बA गलाबाट नेपालLमा बA ग Kवजेता, च�vशखेर, %हरdयमयी चRरU, 

राधारानी, युगलाA गुलLय, मधमुालती, दगु;शनि�दनी आ%द उप�यासह< अनू%दत भएको 

थाहा पाइ�छ। यी उप�यासह<को अनुवादले कथा र उप�यासMबचको भेद बु�न ठुलो 

सहयोग ग� यो भ�ने शरBच�v शमा� भ= टराईको भनाइ छ९३ भने कृ]णच�v�सँह �धानले 

नेपालLमा बA गला उप�यासको �वेशलाई परोG <पमा उप�यासको आध�ुनक Nव<पसँग 

पRरYचत हुने प%हलो खEुVकलो मानेका छन।्९४ यसरL Kव�भ�न Fोतबाट �भाव र �ेरणा 

nहण गरेर अ�घ बढेको नेपालL उप�यासले <पनारायण �सँहको �मर (सन ् १९३६) 

उप�यासमा पुगेर माU आध�ुनक Nव<प �ा�त गरेको बु0झ�छ। 

उप�यास जीवन-जगत ्का समnताको इ�तव'ृत �Nतुत गन; वहृत ्आकार भएको 

गBया�यान हो। 'यसैले रा`फ फ\स उप�यासलाई केवल कथा'मक गBय माU नमानेर 

मानव-जीवनकै गBय मा�दछन।् उनको Kवचारमा उप�यास यNतो प%हलो कला हो जसले 

स+पूण� मानव-जीवनलाई अ�भQय\त गन; �यास गद�छ।९५ उप�यास कथाजNतै गBयमा 

रYचत आ�यान हो तर यो कथाभ�दा वहृत ् संरचनाको हु�छ भने कथाको तुलनामा 

उप�यासमा YचUणको अवकास बढL रह�छ। जीवनको एउटा पGको उB घाटनमा सीमाब� 

रहने कथाको तुलनामा उप�यासमा मानव-जीवनका KवKवध र KवNततृ आयाम उB घा%टत 

भएको हु�छ। उप�यास मानव-जीवनको धेरै निजक हुनाले यथाथ� हु�छ। मानव-जीवनको 

                                                           

९३ शरदच�v शमा� भ= टराई, मा�य6मक नेपाल� गZया}यान, पूव�वत,् प ृ१६१  
९४ कृ]णच�v�सँह �धान, नेपाल� उप%यास र उप%यासकार, पूव�वत,् प ृ३५ 
९५ रा`फ फ\स, सन ्२००८, उप%यास और लोक जीवन, नरो'तम नागर (अनु), चौथो संNकरण, नयाँ %द`लL, 

Kपपु`स पिjल�सङ हाउस, प ृ१० 
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समnताको यथाथ� YचU �Nतुत गन; आध�ुनक यगुको एउटा सश\त सा%हि'यक Kवधाको 

<पमा उप�यासलाई Yच�न�छ। गBयमा ले0खने हुनाले उप�यासको भाषा अकृMUम, 

लयमु\त र सरल हु�छ। %हमांशु थापाअनुसार उप%यास गZयमा ले@खएको &यो  वधा हो, 

जसमा मानव-जीवनको  व8ततृ प4 र सIब प�रवेशको ;8तु.त भएको हु%छ।९६ अ�य 

सा%हि'यक Kवधाका तुलनामा उप�यासमा कुनै प�न Kवषयले Qयापकता र सू�मता�सत 

उB घा%टत हुने अवसर �ा�त गद�छ। 'यसैले उप�यास मानव-जीवनको निजक रहेको 

हु�छ। सन ्१९८६ मा दािज��लङमा ग�तमान रहेको गोखा�`या�ड आ�दोलनको ऐ�तहा�सक 

स�दभ� र 'यसको समाज-राजनै�तक पG फातसुङ उप�यासमा ज�त Qयापकता�सत 

उB घा%टत भएको छ, पुल, भुतको रङजNता कथाह<मा उ\त Kवषयले 'यो अवसर �ा�त 

गन� सकेको छैन।  

उप�यासको दाँजोमा कथा, कKवता, नाटकजNता अ�य सा%हि'यक Kवधाह< 

Kव�भ�न KवYध-KवधानBवारा बि�धत हु�छन ्तर उप�यासको Nव<प ब�धनमु\त हु�छ। 

कथाको जNतो Kवषयगत सी�मतता, पाUगत अ`पता, नाटकको जNतो रA गमiचीय 

ज%टलता, अि�व�तUयको अ�नवाय�ताजNता कुराले उप�यासमा मह''व रा�दैनन।् 

उप�यास र महाकाQय निजकका Kवधा मा�न�छन,् तथाKप महाकाQयको छ�दोब�ता, 

सग�ब�ताजNता शाNUीय �नयमदे0ख उप�यास मु\त हु�छ। कृ]णच�v�सँह �धानले 

उप�यासको Nव<प Yचनाउने !ममा लेखेका छन ्- उप%यास मनोर�जक कथा&मकताले 

गदा� अ�भ%दा रोचक,  व8ततृ प�रवेशले गदा� अझ )यापक, ब%धनह�न 8वYपले गदा� 

सध� प�रव&य�, जीवनको .नकटतम /च9 हुनाले बढ� यथाथ�, ;योगधम� सIभावनाले गदा� 

सध� नवीन र मान6सक रह8यको उZ घाटन गन� भएकाले अ.त गहन तथा सूuम हु%छ।९७ 

उप�यासमा मानव-जीवनको बा�या�तRरक पGको यथाथ� YचUण हु�छ। उप�यासमा 

                                                           

९६ %हमांशु थापा, सा=ह&य प�रचय, पूव�वत,् प ृ१२७ 
९७ कृ]णच�v�सँह �धान, नेपाल� उप%यास र उप%यासकार, पूव�वत,् प ृ२ 
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एका�तर सामािजक जीवनका KवKवध पGह<ले कला'मक अ�भQयि\त पाएको हु�छ भन े

अका��तर Qयि\त मनका कुdठा र ज%टल समNयाह<को उB घाटन प�न भएको हु�छ। 

पाUह<का मनोिNथ�तको सू�म YचUण �Nतुत गन� उप�यास सGम बनेको दे0ख�छ। कुनै 

प�न रा]^को सामािजक, सांNकृ�तक, आYथ�क, ऐ�तहा�सक अ(ययनका !ममा 

स+बि�धत रा]^को सा%ह'यलाई एउटा आधारको <पमा मा�यता %दएको खdडमा 

उप�यास अ�य सा%हि'यक Kवधाभ�दा बढL सहयोगी �स� हुन स\छ।   

यसरL मानव-जीवनका KवKवध पGको Qयापक र सू�म YचUण गन; उप�यास 

कथानक, पाU, पRरवेश, �ि]टKव�द,ु Kवचार, भाषाजNता साA ग%ठक त''वह<को 

संरचनाबाट �न�म�त भएको हँुदछ। �यनै साA ग%ठक त''वह<का सहायताले उप�यासले 

<प धारण गरL जीवनको कुनै पूण� YचU उपिNथत गद�छ भ�ने कृ]णच�v�सँह �धानको 

Kवचार छ।९८ कथानक भनेको Kव�भ�न घटनाह<को शAृ खलाब� ढाँचा हो जुन काय�-

कारण स+ब�धBवारा आब� हु�छ। ई एम फोNटरले कथानक कथाजNतै घटना!मको 

Kववरण हो तर यसमा काय�-कारण स+ब�धमाYथ Kवशषे जोड %दइएको हु�छ र 

कथानकले बुK� र Nम�ृतको अपेGा रा�दछ भ�ने Kवचार Qय\त गरेका छन।्९९ कथानक 

Kव�भ�न �कारका हुन स\छन।् Kव�लयम हेनरL हडसनले कथानकका Kव�यNत र �शYथल 

अ�न सरल र �मY�तजNता �कार बताएका छन।्१०० औप�या�सक घटनाह< सुQयविNथत 

र सु�नयोिजत <पमा रहेको कथानक Kव�यNत हु�छ भने घटनाह< सुQयविNथत <पमा 

नरहेको कथानक �शYथल हु�छ। एउटा माU कथानक भएको उप�यासको कथानक सरल 

हु�छ भने दईु वा 'यसभ�दा अYधक कथानकको �म�ण भएको उप�यासको कथानक 

�मY�त हु�छ। कथानकलाई �धान र सहायक गरL दईु भागमा Kवभाजन गRरएको प�न 

                                                           

९८ कृ]णच�v�सँह �धान, नेपाल� उप%यास र उप%यासकार, पूव�वत,् प ृ७ 
९९ ई एम फोNटर, सन ्१९८२, उप%यास के प4, राजलु भाग�व (अनु), जयपुर, राजNथान %ह�दL n�थ अकादमी, प ृ६१ 
१०० Kव�लयम हेनरL हडसन, सन ्२०१५, एन इ%Sोड�सन टू द 8टडी अफ् 6लSेचर, �यु %द`लL, <पा पिjलके�स 

इि�डया �ा �ल, प ृ१४०-१४३ 



५ २  

 

पाइ�छ। सु[दे0ख अ�'यस+म रहने कथानकलाई �धान कथानक भ�न�छ भने �धान 

कथानकलाई सहयोग पु� याउन आउने कथानकलाई सहायक कथानक भ�न�छ। यNतो 

कथानक सु[दे0ख अ�'यस+म नरहेर MबचMबचमा देखापद� हराउँछ।  

कथानकलाई ग�त �दान गन; औप�या�सक त''वलाई पाU भ�न�छ। पाUकै 

V!याकलापBवारा उप�यासमा घटनाह< घ=छन ्र ग�त �ा�त गछ�न।् उप�यासमा �यु\त 

पाU मानव वा मानवतेर <पका हुन स\छन।् मूलतः उप�यासका पाU मानव नै हु�छन।् 

'यसैले ई एम फोNटरले उप�यासका पाUलाई मानव पाU भ�न [चाएका छन,्१०१ तथाKप 

ढुA गा-मुढा, Yच�न, माटो, �ाणी, पशु, मा�नस, पानी, छायाँ, �काश आ%द जे प�न पाU 

ब�न स\तछन ्भ�ने घनTयाम नेपालको Kवचार छ।१०२ नेपालले Kव�लयम एच गेसको 

Kवचारलाई स�दभ�मा रा�दै �Tय माU होइन, अ�Tय, खा�ल NपTृय (हावा), बो(य 

(जुगु�सा) आ%द भाव माU प�न पाU ब�न स\ने स+भावना Qय\त गरेका छन।्१०३ यसो 

भए ताप�न अYधकांश उप�यासह<मा मानव नै पाUको <पमा रहेको दे0ख�छ। 

उप�यासमा �यु\त मानव पाU प�न �तनको Nवभाव, �विृ'त, �लA ग, वय, �शGा, वग�, 

आस�नता, सहभाYगता, आब�ता आ%दका आधारमा Kव�भ�न �कारका हुन स\छन।् 

आ}यानका पा9 व8तुतः &य.त नै धेरै yक6समका हु%छन ्ज.त धेरै yक6समका मा.नस 

संसारमा पाइ%छन ्१०४ भ�ने कथनले उप�यासमा पाUगत �कारको असी�मतता�तर 

सA केत गछ�। पाUको वग�करणका आधारगत KवKवधताले प�न यहL तJयको उB घाटन 

गछ�। यसबाट उप�यासमा �यु\त पाU Kव�भ�न �कारका हु�छन ् भ�ने �न]कष�मा 

पुYग�छ। जसरL मा�छेमा Kव�भ�न गुण-अवगुण र Kवशषेता KवBयमान हु�छन;् 

उप�यासका पाUह<मा प�न KवKवधता पाइ�छ। पाUको यहL गुणKवशषेलाई चRरU भ�न�छ 

                                                           

१०१ ई एम फोNटर, उप%यास के प4, पूव�वत,् प ृ३० 
१०२ घनTयाम नेपाल, सन ्२००५, आ}यानका कुरा, दोFो संNकरण, �सलगडी, एकता बुक हाउस �ा �ल, प ृ५५ 
१०३ घनTयाम नेपाल, आ}यानका कुरा, पूव�वत,् प ृ५४ 
१०४ घनTयाम नेपाल, आ}यानका कुरा, पूव�वत,् प ृ६६ 
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अ�न पाUको चRरU उB घाटन गन� उप�यासकारले �योग गरेका प��तलाई चा%हँ 

चRरUYचUण भ�न�छ। Kव�लयम हेनरL हडसनले चRरUYचUणका दईुवटा प��त बताएका 

छन ्- �'यG वा वण�ना'मक र अ�'यG वा नाटकuय।१०५ उप�यासकारले सोझै Nप]ट 

<पमा पाUको चRरU पाठकसमG वयान गनु� �'यG वा वण�ना'मक प��त हो भने 

पाUका V!याकलाप, संवाद, घटना आ%दका मा(यमBवारा उसको चRरU उB घाटन गन; 

उपाय अ�'यG वा नाटकuय प��त हो।  

उप�यासको अक� मह''वपूण� त''व हो पRरवेश। औप�या�सक पाUह<ले 

काय�Qयापार स+प�न गन; तथा घटनाह< घ%टत हुने ठाउँ, समय र वातावरण नै पRरवेश 

हो। अतः पRरवेश भ�नाले Nथान, समय र वातावरणको समि]ट <प बु0झ�छ। 

भौ�तकदे0ख मान�सक जगत ्स+मका कुराह< यसअ�तग�त पछ�न।् पाUका मनोदशा, 

िNथ�त-पRरिNथ�त, उसको वैचाRरक आरोह-अवरोह र यी सबै कुराह<ले पाठकमा पारेको 

�भाव प�न पRरवेशअ�तग�त नै पद�छन।्१०६ पRरवेशको समुYचत Kवधानले नै उप�यास 

सहज, NवाभाKवक र KवTवसनीय ब�छ। आiच�लक, ऐ�तहा�सकजNता उप�यासह<मा 

पRरवेश-Kवधान �नकै मह''वपूण� ठहद�छ।  

�ि]टKव�द ुउप�यासको अक� मह''वपूण� त''व हो। उप�यासमा पाठकलाई कथा 

सुनाउने एउटा अ�Tय पाU हु�छ जसलाई कथावाचक भ�न�छ। 'यहL कथावाचकले कथा 

सुनाउनका �नि+त रोजेको ठाउँलाई �ि]टKव�द ु भ�न�छ। �ि]टKव�दकुो साटोमा 

�ि]टकोण, पRर�े�यजNता शjदह< प�न �योग-�चलनमा रहे ताप�न �ि]टKव�द ु शjद 

धेर �च�लत रहेको दे0ख�छ। �ि]टKव�द ु मु�यतः दईु �कारका मा�नएका छन ् – 

आ�तRरक वा �थम पु[ष र बा�य वा ततृीय पु[ष।१०७ उप�यासमा कथावाचक Nवयम ्

                                                           

१०५ Kव�लयम हेनरL हडसन, एन इ%Sोड�सन टू द 8टडी अफ् 6लSेचर, पूव�वत,् प ृ१४८ 
१०६ पु]कर पराजुलL, सन ्२०१३, /चयाकमानको जनजीवन स%द6भ�त दािज�6लङका नेपाल� उप%यासहYको समाजपरक 

अ�ययन र मूLयाN कन, Kपएचडी शोध �ब�ध, अ�का�शत, �सलगडी, उ'तरबA ग KवTवKवBयालय, प ृ३० 
१०७ घनTयाम नेपाल, आ}यानका कुरा, पूव�वत,् प ृ९९-१०० 
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उपिNथत भएर घटना तथा पाUको Kववरण �Nतुत गरे आ�तRरक वा �थम पु[ष 

�ि]टKव�द ु हु�छ भने कथावाचक तटNथ रहेर पाUका V!याकलाप र घटनाबारे Kववरण 

�Nतुत गरे बा�य वा ततृीय पु[ष �ि]टKव�द ुहु�छ।  

उप�यासमा कुनै न कुनै Vक�समको Kवचार वा दश�न प�न �Nतुत भइरहेको 

हु�छ। उप�यासमा Kवचार त''व भ�नाले उप�यासले Qय\त गरेको सार वा दश�न 

बु0झ�छ। यसलाई सारवNतु, उSेTय, कJय आ%द प�न भ�नएको पाइ�छ। उप�यासको 

अक� मह''वपूण� त''व हो भाषा। सा%ह'यका अ�य KवधाजNतै उप�यासले प�न भाषाकै 

मा(यमले मूत� <प nहण गद�छ। औप�या�सक घटना, पRरवेश, Kवचार, पाUका रङ <प, 

V!याकलाप, हावभाव सबैले भाषाको मा(यमBवारा नै मूत�ता �ा�त गन; हुनाले भाषा 

उप�यास संरचनाको एउटा मह''वपूण� त''व हो। यसरL Kव�भ�न संरचना'मक 

घटकह<को संगठनBवारा मूत� <प �ा�त गरL जीवन-जगत ्का KवKवध र Qयापक 

आयामको उB घाटन गन; उप�यास आध�ुनक कालको एउटा मह''वपूण� सा%हि'यक Kवधा 

हो।   

 

२.३ यु-उप%यासको प�रचय   

सा%ह'यले मानव समाजको YचUण गद�छ र यु� मानव समाजकै देन हुनाले 

सा%ह'यले यु�लाई एउटा Kवषयको <पमा nहण गरेको हु�छ। यु� मानव समाज र 

मानव-जीवनका �नि+त महासA कट भए ताप�न क�तपय अ(येताह< कला-सा%ह'यको 

सजृनामा यु�लाई एउटा �ेरणाको Fोत मा�छन।्१०८ रामायण, महाभारत, इ6लयडजNता 

�ाचीन n�थह<मा यु�का �सA गह< भे%ट�छन।् प%हलो र दोFो KवTवयु�का समय 

यु�को KवभीKषकाBवारा Kवच�लत बनेको मान�सकता, मानवीय मू`य, घर-पRरवार, गाउँ-
                                                           

१०८ अjदलुा अलL अलिजलानी, सन ्२०११, �रDडफाइ.नङ वार नोभLस : ए साइकोलोिजकल ए;ोच  वथ रेफरे%स 

टू पाट बारकेस� नोभLस, Kपएचडी शोध �ब�ध, अ�का�शत, औरA गबाद, डा\टर बाबासाहेब अ+बेदकर मरठवाडा 

KवTवKवBयालय, प ृ४ 
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समाज, सहर-बजार र रा]^लाई के�vमा राखेर अनेकX सा%हि'यक कृ�त ले0खए। 'यसैले 

गोKव�दराज भ= टराई ले�छन ्- आज  व+वसा=ह&यको ठुलो अशं यु लेखनले भ�रएको 

छ।१०९ सा%ह'यमा यु� लेखनको पर+परालाई कथा, कKवता, �नब�ध र उप�यासह<ले 

Kवशषे अ�भ�ाय र कला'मकतासँग अ�घ बढाएको दे0ख�छ भने यस �सA गमा उप�यास 

एउटा Kवशषे Kवधा भएर Yच�नएको छ।  

अAnेजीको वार-नोभल शjदको नेपालL पया�य <प हो यु-उप%यास। यु�-

उप�यास दईुवटा ना�मक पदको योगBवारा �नमा�ण भएको समNत शjद हो जसले 

साधारणतः यु�बारे ले0खएका उप�यास भ�ने अथ� %द�छ। सै�नक अथवा असै�नक 

लेखकले यु�का Kव�भ�न अवNथामा यु�का KवKवध Kवषयमा लेखेको सा%ह'य नै यु�-

सा%ह'य हो भ�ने यु�-सा%ह'यका Kवचारकह<को भनाइ छ।११० यहL आधारमा यु�-

उप�यास भनेको सै�नक अथवा असै�नक उप�यासकारह<ले यु�का KवKवध पGलाई 

के�vLय कJय बनाएर लेखेको उप�यास हो भ�न सVक�छ। यु� र 'यसले `याउन स\ने 

पRरणामह<मा आधाRरत उप�यास नै यु�-उप�यास हो जसको सोझै स+ब�ध �थमतः 

स+बि�धत यु�भू�मसँग हँुदछ जसमा पाUह< यु�ले `याउन स\ने जो0खमह<सँग जु�न 

तयार हु�छन ्भ�ने अjदलुा अलL अलिजलानीको Kवचार रहेको छ।१११  

यु�-उप�यासमा यु�लाई के�vमा राखेर कथानक �नमा�ण गRरएको हु�छ। यु�-

उप�यासलाई अ�य Kवषयका उप�यासबाट छु= =याउने मूल आधार नै यहL हो। यु�-

उप�यासमा अशंतः पूव�यु� काल एवम ्मूलतः यु� काल अथवा उ'तरयु� काल कालगत 

पRरवेशको <पमा रहेका हु�छन।् पूव�यु� काल यु�को त+तयारLसँग स+बि�धत हुनाले 

                                                           

१०९ गोKव�दराज भ= टराई, Kव स २०६४, उ&तरआधु.नक  वमश�, काठमाडX, मोडन� बु\स, प ृ२३४ 
११० गणेश राई र अ�य, सन ्२०१४, युसा=ह&य – 6सा%त र 6सज�नाहY, बेलायत, ��तभा �काशन, प ृ२८ 
१११ अjदलुा अलL अलिजलानी, �रDडफाइ.नङ वार नोभLस : ए साइकोलोिजकल ए;ोच  वथ रेफरे%स टू पाट 

बारकेस� नोभLस, पूव�वत,् प ृ७२ 
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यसलाई प�न यु�-सा%ह'यको अA ग मा�नएको छ।११२ Nथानगत पRरवशेका <पमा 

यु�भू�म, जA गल अथवा यसदे0ख कोसX टाढा रहेको गाउँ र सहर रहेका हु�छन।् 

 यु�को भयावह र Uासद िNथ�त भोगेका वा भोYगरहेका सै�नक वा असै�नक न ै

यु�-उप�यासका पाU-पाUाह< हु�छन।् यNता पाU-पाUाह<मा यु�को शारLRरक वा 

मान�सक आघात पRरल�Gत हु�छ 'यसैले यNता पाU-पाUाह<मा यु���त घणृा र 

Kवत]ृणा रहेको दे0ख�छ र �तनीह<ले Kव�भ�न V!याकलाप वा आgनो वैचाRरक 

Nतरअनु<प उप�यासभRर यु�को Kवरोध गRररहेका हु�छन ् भने यु�-उप�यासह<मा 

देश�ेमको भावनाले ओत�ोत भएर यु� लqडरहेका सै�नक पाUह<को उपिNथ�त प�न 

रह�छ। यNता पाUह<मा यु� उ�माद, उ'साह, देशभि\तको भावना, साहस र वीरता बढL 

माUामा दे0ख�छन।् उ�नाईसX शताjदLको अि�तम वष� तथा बीसX शताjदLमा रा`फ 

केनर, जी ए हेनरL, [डयाड� Vकप�लङजNता उप�यासकारह<का साह�सक यु�-उप�यास 

माफ� त यु�-उप�यास लेखनले लोकK�य आ�यानको राPयमा �वेश गरेको मा�न�छ।११३ 

यी उप�यासकारह<ले Kवशषे गरेर वीरता र देशभि\तभावपूण� यु�-उप�यास लेखनमा 

जोड %दए। सै�नकह<ले यु�भू�ममा �दश�न गरेका साहस, वीरता र परा!म अ�न आgनो 

देश��त सै�नकह<मा रहेको ब�लदान र ��ा भावमाफ� त ्देशभि\तको YचU �Nतुत गरे। 

यसबाट यु�-उप�यासह<मा सै�य वीरता र देशभि\तजNता Kवषयले मह''व पाएको 

बु0झ�छ। यु�-उप�यासले सै�य जीवनका KवKवध पGको YचUणमा [Yच रा�दछ। सै�य 

भत�, सै�य दै�नकu, सै�य संNकृ�त, �सपाहLको पाRरवाRरक जीवन, आYथ�क र सामािजक 

जीवन, सै�य जीवनको �ेम, सै�य जीवनको अ�निTचतता र जो0खमजNता सै�य 

जीवनका यावत ्पGको YचUण यु�-उप�यासमा भएको हु�छ। 

                                                           

११२ गणेश राई र अ�य, युसा=ह&य - 6सा%त र 6सज�ना, पूव�वत,् प ृ१५ 
११३ अjदलुा अलL अलिजलानी, �रDडफाइ.नङ वार नोभLस : ए साइकोलोिजकल ए;ोच  वथ रेफरे%स टू पाट 

बारकेस� नोभLस, पूव�वत,् प ृ७४ 
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 यु�-उप�यासह<मा यु� अ�भघात (वार ^ौमा) र 'यसBवारा �भाKवत मनोिNथ�तको 

YचUण गRरएको हु�छ। यु�-उप�यासह<मा यु� अ�भघात भोYगरहेका पाUह<को उपिNथ�त 

रह�छ र 'यNता पाUह<ले सै�नक र य�ु�ताqडत असै�नकको अ�भघात �Nतुत गRररहेका 

हु�छन।् यु�-उप�यासको कथानकको Fोत ऐ�तहा�सक हुन स\छ अथवा इ�तहासमा घ%टत 

कुनै यु� घटना प]ृठभू�मको <पमा रहेको हुन स\छ तर ऐ�तहा�सकता यसको अ�नवाय� 

सत� भने होइन। ऐ�तहा�सक यु� घटनाह<मा आधाRरत यु�-उप�यासह<मा ऐ�तहा�सक 

घटना!मको याथाYथ�क वण�न रहेको हु�छ। अमेRरकu यु�-उप�यासका अ(येता डोRरन 

मास�लेकअनुसार स+पूण� घटना एवम ्घटना!मलाई याथाYथ�क ढA गमा सोझै दNतवेजीकरण 

गन; यु�-उप�यासको सामा�य �विृ'त रहेको हु�छ।११४ यसो भए ताप�न यु� उप�यासमा 

यु� घटनाह<को वण�न माU हँुदैन। मानव र समाजमाYथ यु�ले पारेको �भाव र 'यसका 

पRरणामको YचUणले मह''व रा�दछ भ�ने अ(येताह<को Kवचार प�न उ`लेखनीय छ।११५  

 यु�ले समाज, संNकृ�त र संवेदनालाई माछ� र यु�-सा%ह'यमा यNता अनेक पG र 

त'कालLन घटनािNथ�तलाई KवषयवNतु बनाइएको हु�छ भ�ने पुरण राईको Kवचार 

उ`लेखनीय छ।११६ यु� भनकेो Kवनाश हो। यसले सामािजक संरचना, पाRरवाRरक जीवन, 

सहरL स3यता, आYथ�क मे[दdड, शै�Gक पRरवेश र सांNकृ�तक मू`य र मा�यताजNता 

KवKवध पGको संहार गछ�। यु�का कारणले मानवीय मू`य, संNकार र नै�तकताको �ास 

हु�छ फलNव<प लुटपाट, बला'कार, ह'याजNता आपराYधक ग�तKवYधह<ले �ो'साहन 

पाउँछन।् आYथ�क शोषण, भोकमरL, पलायन, अ'याचार बढेर जा�छन।् �यनै KवषयGेUमा 

यु�-उप�यास संरYचत हु�छ। यु� एउटा दःुखद घटना हुनाले यु�Kवषयक उप�यासह<मा 

यु�का कारण उ'प�न %हसंा, अपराध, Kवनाश, आतA क, स�Uास, म'ृयु, पीडा, भय, �नराशा, 
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Kवषाद, Kव�G�तताजNता Kवषयह< बढL माUामा रहेका हु�छन।् अAnेजी सा%ह'यका महान 

उप�यासकार अन;Nट हे�मङवेका उप�यासह<मा %हसंा, आतA क र म'ृयुजNता Kवषयह< मूल 

<पमा रहेका कुरा जे�ममा ड�ेनयलले आgनो अ(ययन पU /थIस अफ् भाइले%स, हरर, डथे 

इन हे6मङवमेा गरेकu छन।्११७ 'यसैले गोKव�दराज भ= टराईले यु�-सा%ह'यमा केवल पीडा 

लेखन हु�छ भनेका छन।्११८ �यनै कारणले यु�-उप�यासको वातावरणीय पRरवेश भयावह, 

का[0णक, आतA कपूण� र Uासद हु�छ।  

 यु�-उप�यासको पठनले पाठकuय चतेनामा भय, Uास र पीडाको भाव सiचार 

गRर%द�छ तर यसरL अA गभA ग, KवNफोट र म'ृयुको भयावह कथा सुनाएर पाठकuय 

चतेनालाई भयभीत र स�UNत बनाउनु यु�-सा%ह'यको उSेTय होइन। यNतो हुनु त यसको 

�कृ�त हो भ�ने गणेश राईको Kवचार छ।११९ यु�-उप�यासमा �यु\त भाषा प�न Kव�श]ट 

हु�छ। यु�-उप�यासमा यु�भू�ममा �सपाहLह<ले �योग गन; साA के�तक भाषाको �योग 

गRरएको हु�छ। 'यसरL नै यु�भू�ममा �योग गRरन ेKव�भ�न यु�ोपकरण, यु�कौशल र यु�-

ह�तयारह<को उ`लेख गRरएको हु�छ। उप�यासमा यथाथ� अनुभू�तका �नि+त तथा सोहL 

Vक�समको �भावो'पादनका �नि+त यस�कारको वण�न गRरएको हु�छ र यNता वण�नले यु�-

उप�यासलाई अ�य Kवषयका उप�यासह<बाट छु= =याउनमा सहयोग पु� याउँछ। यसरL 

कथावNतुको चयन, कथानक �नमा�ण, पाU र पRरवेशKवधान, भाKषक �योगका आधारमा 

यु�-उप�यास अ�य Kवषयका उप�यासभ�दा �भ�न हु�छन।् य�ु-उप�यासमा यु�को भयावह 

र वीभ'स Nव<पको YचUण गरL यु�Kवरोधी चतेनाको बीजारोपण गRरएको हु�छ। गणेश 

राईह<ले आgनो पुNतक युसा=ह&य : 6सा%त र 6सज�नाहYमा यु�-सा%ह'यको उSेTयबारे 

चचा� गद� लेखेका छन ्– यु�-सा%ह'यको उSेTय डर र Uासको वातावरण सजृना गरL पाठक 
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अथवा समाजलाई स�UNत बनाउनु होइन। यु�-सा%ह'यले जीवनलाई एउटा अलग 

मनोKवZानले �नया`न र बु�नमा सहयोग गछ�। क%ठन पRरिNथ�तमा प�न धयै�, अqडग र 

�नभ�कसँग अ�घ बEने �ेरणा �दान गछ�। �सपाहL हुनुको काम, कत�Qय, Qयवहार र 

अनुशासन अ�न यु�को भयावह पRरवेशमा जीवनको जो0खमबारे पाठ पढाउँदै जीवनलाई हेन; 

र बु�ने नवीन आया�मक �ि]टचतेको Kवकाससमेत गराउँछ।१२० यु�ले कुनै प�न रा]^को 

सामािजक, सांNकृ�तक, शै�Gक GेUलाई माU �भाव पाद�न तर आYथ�क मे[दdड नै दबु�ल 

बनाइ%द�छ। 'यसैले यु�-सा%ह'य लेखनको ल�य भनेको मानव समाज, स3यता र 

Kवकासको Kवनाश गन; �मसाइल, बमजNता खYच�ला यु� सामnीको �नमा�ण र उ'पादनमा 

रोक लगाई लाखX भोक, रोग र अ�शGाnNत मानवका Kवकासका �नि+त लगानी गन; 

वातावरणको �नमा�ण गन; दबाबमूलक चतेना %दनु प�न हो भ�ने गणेश राईको Kवचार रहेको 

छ।१२१ यु�को द]ु�भाव र द]ुपRरणामको YचUणBवारा मानवीय चतेनामा यु���तको Kवत]ृणा 

र घणृा उ'प�न गराई मानव समाजलाई सचते गराउनु यु�-उप�यासको उSेTय रहेको 

बु0झ�छ। यहL नै यु�-उप�यासको सौ�दय� हो।   

 

२.४ .नRकष� 

 यु�, उप�यास र य�ु-उप�यासको अ(ययनबाट �ा�त �न]कष�लाई बँुदागत <पमा 

यसरL �Nतुत गन� सVक�छ – 

• दैनि�दन जीवनमा यु� शjदको Kव�भ�न अथ�मा �योग भए ताप�न यसको Kव�श]ट अथ� 

छ। दईु वा 'यसभ�दा अYधक रा]^ह<का Mबच Kव�भ�न Kवषय �लएर सै�य-शि\तको 

मा(यमBवारा दLघ� अवYधस+म हुने सशNU सA घष� नै यु� हो। यु�मा क+तीमा दईु वा 

'यसभ�दा अYधक रा]^ह< एकअका�का ��तBव�Bवीका <पमा संल�न रहेका हु�छन ्भने 
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��श�Gत सै�नकह<को मा(यमBवारा यु� लqड�छ। ��तBव�Bवी रा]^ह<Mबच कुनै 

Kवषयबारे Kववाद भएर यु�को िNथ�त सजृना भएको हुनु आवTयक छ। य�ु लEने मु�य 

साधन हातह�तयार हुनाले रा]^-रा]^Mबच सशNU सA घष� हु�छ र यNतो सA घष� G0णक 

नभएर लामो अवYधस+म भएको हु�छ। 

 

• यु�को कुनै एउटा माU कारण हुन स\दैन। Kव�भ�न कारणह<ले गदा� रा]^ह<Mबच 

यु�को िNथ�त उ'प�न हँुदछ। प%हलो र दोFो KवTवयु� यसको उ'कृ]ट उदाहरण हो। 

यु�को इ�तहास हेदा� राजनी�तक, आYथ�क, मनोवैZा�नक, धा�म�क, सांNकृ�तक र वैचाRरक 

कारणह< रा]^-रा]^Mबच यु�को िNथ�त सजृना गना�मा Kवशषे उ'तरदायी रहेको दे0ख�छ। 

 

• यु�को Nव<प, �कृ�त र शैलL, य�ुमा �य\ुत हुने हातह�तयार आ%दका आधारमा 

यु�लाई %हसंा'मक यु�, अ%हसंा'मक यु�, पर+परागत यु�, अपर+परागत यु�, परमाणु 

यु�, जैKवक यु�, रासाय�नक यु�, गुRर`ला वा छापामार यु�, शीत य�ु, राजनै�तक 

यु�, आYथ�क यु�, मनोवैZा�नक यु� आ%द Kव�भ�न �कारमा Kवभाजन गन� सVकए 

ताप�न %हजोआज लqडने यु�लाई समn यु� र सी�मत यु�अ�तग�त राखेर अ(ययन गन� 

सVक�छ।  

 

• यु�को उ'पि'त समाज�भU ै हुने हुनाले यु�को KवभीKषकाबाट समाज सधc �भाKवत 

रह�छ। यु�का समय स+पूण� सामािजक QयवNथा अQयविNथत हु�छ र सामािजक 

Kवघटनको िNथ�त उ'प�न हु�छ। यु�ले पाRरवाRरक संरचना, सामािजक मू`य-मा�यता र 

नै�तकतालाई (वंस गRर%द�छ। यु�का बेला आYथ�क, सांNकृ�तक, शै�Gक GेU �भाKवत 

हु�छन।् यु�का बेला समाजमा बला'कार, लुटपाट, ह'या, शोषणजNता आपराYधक 
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ग�तKवYधह< सV!य हु�छन।् यु�को भय र आतAकले समाजलाई मान�सक <पमा 

अस�तु�लत बनाइ%द�छ। यNतो िNथ�तमा सामािजक Kवकास अव<� हु�छ। समाजले 

यNतो िNथ�त यु�कालमा माU नभएर यु�को परवत�कालस+म भो�नु पछ�। 

 

• सेना र यु� एकअका�का पया�य हुन।् सै�नकMबना यु�को क`पना गन� सVकँदैन। यु� 

भनेको नै रा]^-रा]^का सै�य शि\तMबचको सशNU Bव�Bव हो। सै�य स�ृढLकरण यु�का 

पRरणामको कारक ब�न स\छ। 'यसैले आचाय� कौ%ट`य, �यु N^चानजNता यु�-

Kवचारकह<ले प�न यु�मा सै�य शि\तको मह''वलाई Nवीकार गरेका छन।् यु�लाई 

सबैभ�दा निजकबाट बु�ने Qयि\त नै सै�नक हो। यु�को KवभीKषकाBवारा यु�रत �सपाहL 

माU होइन तर उसको पRरवार र गाउँ-समाज प�न �भाKवत भइरहेको हु�छ। यु�को 

वीभ'सता र भयावहतालाई सबैभ�दा निजकबाट भो�ने एउटा सै�नकका �नि+त यु� 

कत�Qय, देशभि\त र वीरता �दश�नको मा(यम कदाKप हुन स\दैन।  

 

• उप�यास संNकृत शjद भए ताप�न अथ�गत �ि]टले यो अAnेजीको नोभल शjदको 

पया�यवाची <प हो। जीवन-जगत ्का स+पूण� पGको इ�तव'ृता'मक Kववरण �Nतुत गन; 

उप�यास युरोपीय भू�मको देन हो। उप�यास वहृत ्आकार भएको गBया�यान हो। कथा, 

कKवता, नाटकजNता सा%हि'यक Kवधाको तुलनामा उप�यासले कुनै प�न Kवषयलाई 

Qयापकता र सू�मता�सत �Nततु गन; Gमता रा�दछ। युरोपमा अठारX शताjदLमा 

Kवक�सत भएको उप�यास भारतमा बA गला भाषा-सा%ह'यमाफ� त उ�नाईसX शताjदLको 

म(य�तर अ�न नेपालLमा बीसX शताjदL�तर माU देखा परेको हो। 

 

• सामािजक QयवNथाको पRरवत�नसँगसँगै य�ुको Nव<प र �कृ�तमा प�न पRरवत�न आएको 

दे0ख�छ। वैZा�नक र �ाKवYधक Kवकासका कारणले यु� बढL घातक र Kवनाशक ब�दै 
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गइरहेको छ। यु� मानव समाजसमG एउटा ठुलो समNया भएर उ�भएको छ। यु�Bवारा 

�'येक Qयि\त, समाज र रा]^ �'यG-अ�'यG <पमा �भाKवत रह�छ। यु�Bवारा 

Qयि\त, पRरवार र समाज Kवघ%टत ब�दछ। यु�ले %दएको शारLRरक चोटभ�दा मान�सक 

घाउ बढL घातक हु�छ। आजको उप�यासले यु�का यNतै Kवषयलाई कJयका <पमा 

nहण गरेको दे0ख�छ र यNता उप�यासलाई यु�-उप�यास भ�न�छ।  

 

• यु�-उप�यासमा यु�लाई के�vLय कJयको <पमा nहण गRरएको हु�छ। पूव�यु�काल, यु� 

काल र उ'तरयु�काल औप�या�सक पRरवेशको <पमा रहेका हु�छन।् यु�को भयानक 

आघात भोगेका वा भोYगरहेका सै�नक वा असै�नक Qयि\त नै यु�-उप�यासमा पाUका 

<पमा आएका हु�छन ्भने देश�ेमको भावनाले ओत�ोत भएर साहस र वीरतापूव�क य�ु 

लqडरहेका सै�नक पाUह<को उपिNथ�त प�न पाइ�छ।  

 

• सेना र य�ु एकअका�का पया�य <प हुनाले यु�-उप�यासह<मा सै�नक जीवन र उसको 

पRरवार, सै�य जीवनको �ेम, सै�नकह<को देशभि\त, यु�भू�ममा सै�नकह<ले �दश�न 

गरेका साहस र वीरता, सै�य संNकृ�त, सै�य आपराYधक V!याकलाप, यु�का कारणले 

सै�नकह<मा उ'प�न अ�भघात, यु�स+ब�धी सै�नकह<को KवचारजNता KवKवध Kवषयले 

मह''व पाएका हु�छन।्  

 

• यु�-उप�यासह<ले कुनै ऐ�तहा�सक यु� घटनालाई प]ृठभू�मको <पमा nहण गरेको हुन 

स\छ तर ऐ�तहा�सकता यु� उप�यासको अ�नवाय� सत� भने होइन। साA के�तक अथवा 

यु� भाषाको �योगका कारणले यु�-उप�यासको भाKषक पG Kव�श]ट हु�छ।  
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• यु�ले समाज वा रा]^लाई सामािजक, आYथ�क, सांNकृ�तक, शै�Gक, मनोवैZा�नक <पमा 

�शYथल बनाइ%द�छ। 'यसैले मानव समाज, स3यता र Kवकासको संहार गन; घातक र 

Kवनाशक यु� सामnीको �नमा�ण र उ'पादनमा रोक लगाउने एवम ् मानव समाजको 

Kवकासका लाYग उYचत वातावरणको �नमा�ण गन; दबाबमूलक चतेना %दनु, यु�को 

पाशKवक, बब�र र अमानवीय चRरUको उB घाटन गरL 'यसबाट हुने G�त��त समाजलाई 

सचते गराउनु यु�-उप�यासको उSेTय रहेको बु0झ�छ।  
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ते�ो अ�याय 

३ य�ु र नेपाल� उप�यास 

 

३.१ नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�म 

नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�मको चचा  गदा  यु�#वषयक मौ'खक पर)पराका 

रचना र ले*य रचनाकृ+तह-को चचा  गन  स.क�छ। मौ'खक पर)पराका रचनाअ�तग त 

एउटा पु4ताबाट अक6 पु4तामा 78य र मौ'खक -पमा ह4ता�त9रत हँुदै आएका 

लोकसिृजत सा�ह�यलाई �लन स.क�छ। लोक@वारा सिृजत य4ता सा�ह�यमा वीरता, 

पराCम र लडाइँका #व#वध GसH गह- पाइ�छन।् नेपाल�मा यु�लाई #वषयव4तु बनाएर 

सा�ह�य ले*ने पर)पराचा�हँ नेपाल एकJकरण काल (#व स १८२१/सन ्१७६४) बाट सुS 

भएको मा+न�छ।१ नेपाल एकJकरण काल नेपाल� सा�ह�यको Gाथ�मककाल हो। 

Gाथ�मककाल�न एवम ्माUय�मककाल�न ले*य रचनाकृ+तह-मा ऐ+तहा�सक पुSषह-को 

शौय , वीरता, पराCम एवम ्#व�भ�न यु� घटना र #वजय-उ�सवह-को चचा  भे�ट�छ।  

 

३.१.१ नेपाल� लोकसा�ह�यमा यु�  स!ग  

नेपाल� यु�-सा�ह�यको #वकासमा लोकसा�ह�यको मह��वपूण  भू�मका रहेको छ। 

लोकगीत, लोकगाथा, लोकका8य, लोकनाटक आ�द #वधाह-मा साहस, वीरता, पराCम र 

लडाइँका #व#वध GसH गह- पाइ�छन।्  

 

                                                           

१ पुरण राई, #व स २०७०, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, काठमाडZ, शमी सम Gकाशन गहृ, प ृ४९ 
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३.१.१.१ नेपाल� लोकगीतमा यु�  स!ग  

लोकगीत लोकसा�ह�यको मह��वपूण  र लोक#Gय #वधा हो। मौ'खक तथा 

7+ुतपर)पराबाट #वक�सत लोकगीत लया�मक, गेया�मक, सH गीता�मक, छोटो-छ9रतो र 

शा4]ीय +नयमह-बाट मु^त हु�छ। लोकगीतका अUयेता कृ�णGसाद पराजुल�अनुसार 

लोकगीत लोक_दयको 4व4फूत  सुकोमल लया�मक अ�भ8यि^त हो।२ नेपाल� लोकगीतले 

#व�भ�न #वषय आफू�भ] समेटेको छ। �य4तै यु� #वषयका लोकगीतह- प+न नेपाल�मा 

पाइ�छन।् य4ता लोकगीतह-मा यु�मा गएका �सपाह�कJ 4वा4नी र प9रवारको पीडा, 

सै+नकका आमा-बाबुको वेदना, पा9रवा9रक ]ासद�, �सपाह�ह-को मनको 8यथा र 

#वरहज4ता #व�भ�न GसH ग अ+न नेपाल�ह-ले लडकेा यु�बारे वण न भे�ट�छन।् 

#वaवयु�काल�न जम न, जापान, बमा  यु�बारेका लोकगीतह- नेपाल�मा पाइ�छन।् 

#वaवयु�का बेला गbलावालह-ले गाउँ-घरका �सधा-सोझा युवाह-लाई नाना Gकारको 

Gलोभन देखाएर अHdेज सेनामा भतe गराउन लगेको ऐ+तहा�सक GसH ग लोकगीतह-मा 

भे�ट�छ। दःुख-क�टसँग पालेर हुका एको छोरालाई गbलावालले फकाइफु4लाई सेनामा 

भना  गराउन लगेप+छ आमा-बाबु�भ] उ�प�न 'ख�नता, #पर र 8यथालाई लोकगीतह-मा 

अ�भ8य^त ग9रएको छ – 

खाई न पाई रे पालेको छोरो 

फकाई फकाई लhग�दयो गbलाले 

गाई पाbयो रे वनको बाघलाई 

छोरा पाbयो रे अHdेजी सरकारलाई।३    

 

                                                           

२ कृ�णGसाद पराजुल�, #व स २०६४, नेपाल� लोकगीतको आलोक, दोiो सं4करण, काठमाडZ, र�न पु4तक भkडार, प ृ६९ 
३ एम पhथक, सन ्१९९८, ‘हाmो लोकगीतको पर)परामा यु� तथा सै+नक जीवनस)ब�धी केह� लोक गीतह-’, 

पवन चाम�लङ (स)पा), )नमा'ण, ना)ची, +नमा ण Gकाशन, वष  १८, पूणा H क ३३, प ृ७८ 
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यु� स�दभ का लोकगीतह-मा यु� कालमा सै+नक र उसको प9रवारले भोगेको 

#वयोग र �यसबाट उ�प�न #वरह-वेदनाको अ�भ8यि^त पाइ�छ। यु�मा गएका लोpने 

फकq र आउने हुन ् .क होइनन ् भ�ने सै+नककJ 4वा4नीको भय, hच�ता र तनाउलाई 

लोकगीतह-ले 8य^त गरेका छन।् तल उ@ धतृ गीतह-ले य4तै ि4थ+तको hच] G4तुत 

गरेका छन ्–   

दाजु Sँदै जम नको धावैमा 

भाउजू Sँदै देहरादनू छाउनीमा।४ 

घर मेरो डाँडामा घरको पुखा  त गयो जम न लडाइँमा 

न है hचr ठs आउँदछ न है tवाब आउँदछ।५ 

�शरको �स�दरू लाऊ +न लाऊ भाउजू! 

जेठा दाजैले लगनमा �दएका 

�शरको �स�दरू कसर� लाऊँ न�द! 

जेठा दाजै रणमा परेका।६  

 

दोiो #वaवयु�का समय बमा का घनाजH गल र डाँडा-काँडामा गोखा  सै+नकह-ले 

जापानी फौज#वS� भयH कर यु� लडकेा hथए। दोiो #वaवयु� लडकेा भुवन�सँगले 

बमा'को पापी डाँडमैा शीष क छोटो सं4मरणा�मक लेखमा बमा को लडाइँमा 

जापानीह-सँगको मुठभेडमा उसको पbटन सो�तर भएको, बमा को घनाजH गलमा कयZ 

�दन भोक-भोकै भाhग�हँडकेो, जापानीह-ले गोलाबार� र बमबार� गरेको, सँगैको साथी 

                                                           

४ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ४८६ 
५ मनबहादरु मु'खया, सन ्१९७०, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, गोखा  

सै+नक अH क, वष  १५, अH क ८ र ९, प ृ३६ 
६ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ८४ 
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धनबहादरु गोल� लागेर मरेको ज4ता घटनाह-को _दय#वदारक वण न गरेका छन।्७ बमा  

यु�को य4तै भयावह र ]ासद ि4थ+तको अनुभू+तबाट ज�मेको हुन स^छ G4तुत गीत – 

बमा को पापी डाँडालाई 

xबस ने छुइन हे हर�८ 

 

दोiो #वaवयु�का बेला नेपाल� सै+नकह-ले भोगेका य4ता भयावह ि4थ+त+तर 

सH केत गनq लोकगीतह- नेपाल�मा धेरै छन।् #वaवयु� कालमा जम नीले मyचाएको 

आतH क र �यसले मानव-_दयमा फैलाएको भय र स�]ासलाई एउटा लोकगीतमा यसर� 

8य^त ग9रएको छ – 

खोला खोला न�हँzनु होला 

जम नीले पzकाउला बम गोला।९  

 

बाल-बा�लकासँग स)बि�धत गीतह-मा प+न स+ैनक र उसको पा9रवा9रक जीवनको 

झलक पाइ�छ। तल उ@ धतृ बालगीतलाई उदाहरणको -पमा �लन स.क�छ – 

इ�च ु�म�च ुल�डनमा हाmो बाबु पbटनमा 

नजाऊ आमा {डपुमा बाबुले पैसा पठाउँछ।१० 

                                                           

७ भुवन�सँग, सन ्१९७०, ‘बमा को पापी डाँडमैा’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, गोखा  सै+नक अH क, वष  १५, 

अH क ८ र ९, प ृ२४ 
८ मनबहादरु मु'खया, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, द�यो, पूव वत,् प ृ३३ 
९ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, #व स २०६८, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ२७ 

१० मनबहादरु मु'खया, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, द�यो, पूव वत,् प ृ३६ 
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 यु�#वषयक नेपाल� लोकगीतह-ले यु� र नेपाल� समाजको अ�तस )ब�ध, 

यु�कालमा �सपाह� र उसको प9रवारले भोगेको यातना र पीडामय ि4थ+त, यु�को 

आतH क र स�]ासज4ता #व#वध #वषयलाई अ�भ8य^त गरेका छन।् 

 

३.१.१.२ नेपाल� लोकगाथामा यु�  स!ग 

 कथा�मक गीतलाई लोकगाथा भ+न�छ। क#पलदेव ला�मछानेका श}दमा 4वyछ 

लोकभावनाको पर)परागत -पमा कथा�मक 7Hृ खलामा #व�श�ट लया�मक अ�भ8यि^त 

पाएको लोकरचना नै लोकगाथा हो।११ गेया�मकता, सH गीता�मकता, इ+तव�ृता�मकता, 

आ*याना�मकता, वण ना�मकता आ�द यसका मूलभूत #वशषेता हुन।् सुद�घ  पर)परा 

र�हआएको नेपाल� लोकगाथाले पौरा'णक, ऐ+तहा�सक, सामािजकज4ता #व�भ�न 

#वषयलाई आफू�भ] समेटेको छ। ऐ+तहा�सक #वषयका लोकगाथाह-मा वीरता, पराCम र 

यु�का #व�भ�न GसH गह- पाइ�छन।् यस Cममा कखा , चाँचर�, भारत, चतै आ�द 

लोकगाथाह- उbलेखनीय छन।् युग पुSषह-लाई के�| गरेर ले'खएका ऐ+तहा�सक 

कखा ह-मा यु�भू�म, यु�ो�साह, यु� #वधवा, यु� स�हद, वीरता र पराCमका GसH गह- 

भे�ट�छन।् नेपाल�मा प~ृवीनारायण शाह, अमर�सँह थापा, भि^त थापा, बलभ| कँुवर, 

नवल �सङ बा+नयाँ आ�द वीर�सत स)बि�ध कखा ह- पाइ�छन।् बलभ|को कखा मा 

अHdेज र गोखा xबच भएको यु� र यु�मा गोखा ल� फौजले देखाएको वीरताको वण न 

यसGकार छ – 

गोखा ल�को बहादरु� .फरH गीले जा�यो 

गोलातोप बाSद छा{डकन भाpयो। 

असोज म�हनाका �दन चौध जाँदा 

अधमपुरमा लडाइँ प� यो घमसान 
                                                           

११ क#पलदेव ला�मछाने, #व स २०६४, नेपाल� लोकगाथाको अ�ययन, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ१२ 
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पx]एका वैर�लाई तोपले उडायो 

बडाबडा वीर यो�ा पोड फका यो 

गोखा ल� वीरह- जयकाल� भ�थे 

काल� भ�दा .फरH गी त सातो गई कु@थे।१२ 

भारत, चतै, चाँचर�मा प+न यु�को वण न पाइ�छ। भारत लोकगाथामा यु�, 

यो�ा, पराCम आ�दको वण न नै मूल #वषय बनेको हु�छ।१३ बालाराजा काशीरामको 

भारतमा देवल�गढका राजा काशीराम र मोरङका राजा �ह�दप+त सेनका सै+नकxबच 

भएको भीषण यु�को चचा  छ। यस गाथामा यु�ो�म�त काशीराम र उनका सै+नकह-ले 

ग�भ णीको गभ  hच9र�दएको, राजा#वS� बोbनेको िज�ो का�ट�दएको, आ�मसमप ण गरेका 

राजा �ह�दप+त सेनको टाउको का�ट�दएको, लुटपाट गरेको ज4ता सै�य �हसंा र 

अपराधको hच]ण ग9रएको छ। �यसर� नै नेपाल�मा Gच�लत सगराम �सँह काक�को 

भारतमा प+न यु�का #व�भ�न GसH गह- छन।् सगराम �सँह काक�ले साहस र 

वीरतापूव क श]कुो #वनाश गरेको hच]ण यसGकार छ –  

काक� सगरामले लायो घुइताराकJ मार  

एक तन वैर� मा� यो दोसरो वैर� मा� यो 

तेसरो वैर� �भzयो अ{ङवाल।  

चौथो वैर� मा� यो पछZ माइ छोzयो तरबार 

रैकारैकJ tयू पात...................... 

पाँyजै बैर� मा� यो छयौ बैर� मा� यो। 

सातZ माइ �भzयो अ{ङवाल। 

                                                           

१२ चूडाम'ण ब�धु (स)पा), #व स २०६०, नेपाल� सा�ह�यको इ)तहास, Gथम खkड, काठमाडZ, नेपाल राजकJय 

G�ा G+त�ठान, प ृ८५  
१३ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१४५ 
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रैकारैकJ tयू पात..................... 

सातZ बैर� मा� यो आठZ बरै� मा� यो 

जसडउेडा �भzयो अ{ङवाल।१४  

 

यु�का �ि�टले चतै प+न उbलेखनीय छ। चतैह-ले ऐ+तहा�सक साथ ै पौरा'णक 

पा]को �सH गो जीवनका साथ ै +तनका साह�सक र अनुकरणीय काय को वण न गद छन।् 

+तनमा व'ण त च9र]को शि^तका साथ ै यु�को प+न वण न पाइ�छ।१५ नेपाल�मा 

अमर�सँह थापाको चतै G�स� छ। यस चतैमा अHdेज-नेपाल यु�, नेपाल-भोट यु� र 

लखनौका दरबारसँग स)बि�धत यु�मा नेपाल�ह-ले देखाएको वीरताको वण न ग9रएको 

छ। चाचर� लोकगाथा प+न यु�का �ि�टले मह��वपूण  छ। 7ीन�दको चाँचर� नेपाल�मा 

G�स� छ। यस लोकगाथाको कथानक इ+तहाससँग गाँ�सए ताप+न यो कुन समयको हो 

भ�ने कुरा G4ट छैन। इ4माल�, जु)ल� र #पउठानीको गठब�धन 7ीन�दमाhथ आCमण 

गन  एकJकृत भएको इ+तहास नपाइने हुनाले यसको ऐ+तहा�सकता सि�दpध छ भ�ने 

#व@वानह-को #वचार छ।१६ यस गाथामा यु�-+नम�]णा, यु�ो�साह, वीरता, यु�-पोसाक, 

यु�-ह+तयार, य�ु-वाहन, वीरग+त र यु�का #व#वध घटनाह-को चचा  छ। रणभू�म+तर 

G4थान गन  अ+घ साइत हेराउनु, आफूभ�दा ठुलाह-बाट आशीवा द �लनु यु�का +नि)त 

शुभ मा+नएका छन ्भने गोडामा ठेस लाpनु, काल� नागले बाटो छे^नु, कालो xबरालोले 

बाटो काrनु र सपनामा पीपलको Sख ढलेको दे*नु ज4ता कुराह- यु�का +नि)त अशुभ 

सH केत मा+नएका छन।् 7ीन�दले आफूसँगै यु� गन  गएकJ ब�हनीलाई यु�भू�ममा 

नलगेका GसH गले यु�मा नार�ह-लाई संलpन नगराउने पर)परा रहेको बु'झ�छ। 7ीन�द 

                                                           

१४ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१५४ 
१५ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१५७ 
१६ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१६६ 
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र इ4माल�, जु)ल�, #पउठानीxबच भएको यु� अ+न श]सँुग लzदालzदै 7ीन�दले वीरग+त 

Gा�त गरेको वण न यसGकार छ – 

इ4माल� आयो दाजै�सत लzन हुल गर�कन 

घोडा xबy^यो पुतल� झ� गर� 

कानछो दाजै, समा+त लगे है बाल� ब�स 

फे9र आयो जु)ल� दाजै लzन घुँडा धसी 

ए हो घोडा xबy^यो पुतल� झ� फे9र 

कानछो दाजै स)मार गर� लड ेबाल� ब�स 

फे9र आयो #पउठानी दाजै लzन हुल गर�  

#पउठानी काटे चौथाइ बाँकJ गर�  

इ4माल� जगतैका त धेरै रैछन ्म�]ी 

घोडा त खrु टै खसािbदयो 

घोडा ब4यो, कानछो दाजै, एकलै पो भयो 

जुमल�ले हा�यो, दाजैलाई �शरैमा त लाpयो 

�शरैबाट रगत भुइँमा ख4यो, 

रगत बगन लाpयो........... 

#पउठानीले हा�यो दाजैलाई कोखामा लाpयो 

आधी ढाड आल�मु+न आधी ढाड आल�माhथ 

ए हो दाजैtयूको Gाण प+न गयो!१७ 

 

 

 
                                                           

१७ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१६३-१६४ 
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३.१.१.३ नेपाल� लोकनाटकमा यु�  स!ग 

लोकनाटक लोकसा�ह�यको 78य�aय #वधा हो। मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव 

hगर�अनुसार प@य वा गीतमूलक भाषामा G4तुत ग9रने न�ृयGधान अ�भनय भएको �aय 

#वधा नै लोकनाटक हो।१८ नेपाल� लोकनाटकह-मा प+न यु�का #व�भ�न GसH गह- 

पाइ�छन।् यस �ि�टले पौरा'णक एवम ् ऐ+तहा�सक लोकनाटकह- #वशेष उbलेखनीय 

छन।् नेपाल�का पौरा'णक लोकनाटकह- राम र कृ�णको च9र] ल�लामा आधा9रत छन।् 

रामायण बालन, 7ीकृ�ण ल�ला यसका उदाहरण हुन।् यी लोकनाटकह-मा 

पौरा'णककाल�न यु� घटनाह-को वण न पाइ�छ। रामायण महाका8यमा आधा9रत 

रामायण बालनमा राम@वारा सुबाहुको वध, खर, दषुण र रामxबच य�ु, राम@वारा 

मा9रचको वध, बा�ल-सुdीव यु�, राम@वारा बा�लको वध, हनुमान@वारा य�कुमारको 

वध, राम-रावण यु� र राम@वारा रावणको वध, ल�मण-कु)भकण  यु� र ल�मण@वारा 

कु)भकण को वध आ�द #व�भ�न पौरा'णक यु� घटनाह-को चचा  छ। 7ीकृ�ण ल�ला 

लोकनाटकमा कृ�ण र पुतनाxबचको लडाइँ, पुतना वध, धोबी वध, चाणुर र मु�ठs 

पहलमानह-सँग कृ�ण र बलरामको मbल यु�, कृ�ण र कंस अ+न बलराम र म�]ीxबच 

यु� तथा कंस र म�]ीको वध र उdसेन राजाको राज+तलकस)ब�धी #व�भ�न 

घटनाह-को वण न छ। 7ीकृ�ण ल�ला लोकनाटकमा रहेको एउटा यु� GसHग य4तो छ – 

साइत गरे है रणमा जान कंसले  

यु� हुन लाpयो मामाको र भा�जाको 

देखे बलरामले मामा भा�जा लडकेो  

बोलाउ बलरामलाई नमार� भैन कंसलाई 

कंस राजा कृ�णलाई म�]ी बलरामलाई 

                                                           

१८ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ२१२ 
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म�]ी बलरामले कंस मारे कृ�णले...।१९ 

 

ऐ+तहा�सक लोकनाटकह- राजा महाराजा वा वीरपुSषको 8यि^त�वमा आधा9रत 

छन।् घाटु य4तै ऐ+तहा�सक #वषयमा आधा9रत लोकनाटक हो। नेपाल�मा परशुराम 

(प7रुाम) राजाको जीवनमा आधा9रत घाटु उbलेखनीय छ। राजा परशुराम र रानी 

अ)बावतीको वैवा�हक स)ब�धबाट छोराको ज�म भएप+छ हष -उbलाससँग ज�मो�सव 

मनाइरहेका बेला श]कुो आकि4मक आCमणको खबर सुनेर राजा परशुराम सै+नक 

दलबलस�हत श]सँुग यु� गन  यु�भू�ममा पुpछ। भयानक यु�xबच राजा परशुरामले 

वीरग+त Gा�त गछ । राजा लडाइँमा मा9रएको खबर पाएप+छ रानी सती जाि�छन।् यसर� 

राजा परशुरामको घाटुमा यु� GासH hगक -पमा रहे ताप+न कथानकलाई दःुखा�त+तर 

#वक�सत गना मा यु� Gरेक त��व बनेको छ। यस घाटुले यु�@वारा #वघ�टत प9रवारको 

दःुखद कथा G4तुत गरेको छ। 

 

३.१.१.४ नेपाल� लोकका8यमा यु�  स!ग 

 यु� GसH गका �ि�टले नेपाल� लोकलयमा संरhचत सवाई का8यह- मह��वपूण  

छन।् Gाचीन समयदे'ख नै नेपाल�ह-ले आ�नो अि4त�व र�ाका +नि)त यु�-

सं4कृ+तलाई ि4वकानु  परेको हुनाले सवाईको माUयम@वारा अ�या�य #वषयका साथ ै

यु�का बेला आइपनq प9रि4थ+तह-लाई प+न लोकक#वह-ले अ�भ8यि^त Gदान गरेका 

छन ् भ�ने |ोणकुमार उपाUयायको #वचार उbलेखनीय छ।२० भोटको लडाइँको सवाई, 

म'णपुरको लडाइँको सवाई, नागा�हbसको लडाइँको सवाई, जम न लडाइँको सवाई 

नेपाल�मा Gच�लत यु�#वषयक सवाई का8यह- हुन।् 
                                                           

१९ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ२३४ 
२० |ोणकुमार उपाUयाय, #व स २०६५, ‘भोटको लडाइँको सवाई : लोकसा�ह�यमा जेठो यु�सा�ह�य’, लोकवाता' : 

लोककै चचा', काठमाडZ, यशव�त पौडले, प ृ१२० 



७ ४  

 

नेपाल�मा भोटको लडाइँको सवाई G�स� छ। यस सवाईको कथानक 

इ+तहासआh7त छ। सन ् १८५४ मा नेपाल र भोटxबच भएको यु� ऐ+तहा�सक 

प�ृठभू�मको -पमा रहेको छ। यो यु� भोटको कुती भ�ने ठाउँमा ल{डएको hथयो। यस 

सवाईको लेखनकाल 4प�ट नभए ताप+न सन ् १८५५ +तरै ले'खएको अनुमान ग9रएको 

छ।२१ काल�बहादरु पbटनले भोटको यु� लडकेो GसH ग सवाईमा पाइ�छ। सवाईकार 

लालबहादरु आउँमासी काल�बहादरु पbटनकै �सपाह� हुनाले उनले प+न यो यु� लडकेो 

बु'झ�छ। गोखा  �सपाह� र भोटेह-xबच लडाइँ हुनु, गोखा  �सपाह�ह-को अ�नपानी र 

गोल�गr ठा स.कनु, बु#�बल राना यु�मा मा9रनु, भोकले 8याकुल गोखा  �सपाह�ह- लडाइँ 

गन  असमथ  हुनु, प+छ का�छा जनqल धीरशमशरे काल�बहादरु पbटन �लएऱ सहायताको 

लाhग आउनु, कमा�डर नर�सङको नेत�ृवमा गोखा  �सपाह�ह-ले भोटेह-लाई परा4त गनु , 

स)पि�त �लएर काि�तपुर फ.क नु आ�द घटनावल�को संयोजन@वारा G4तुत सवाईको 

कथानक +नमा ण भएको छ। भोटेको Gहारले हताहत भएको गोखा ल� �सपाह�को 

ि4थ+तको वण न य4तो छ – 

ठुलो हि4त Gमानका प�थर hगराउँछन।् 

उँभो जाने ल4करलाई तल+तरै .फराउँछन।्। 

भाला र तरबारको अ�सनाझ� पा� यो। 

गोखा ल�का ल4करलाई धेरै नाश प� यो।।१३।।२२ 

 

 तारानाथ शमा ले लालबहादरु 4वयम ्लडाइँमा सहभागी भएर दःुख नभोगेका भए 

उनीबाट य4तो सजीव क#वता ज�मने प+न hथएन भ�ने #वचार रा*दै सा�हि�यक �ि�टले 

                                                           

२१ कमल द���त (स)पा), #व स २०२८, बुइँगल, काठमाडZ, साझा Gकाशन, पूव वत,् प ृ४०६ 
२२ क#पलदेव ला�मछाने, नेपाल� लोकगाथाको अ�ययन, पूव वत, प ृ१८५ 
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यो सवाई अ#व4मरणीय छ भनेर यस सवाईको मह�व 4प�ट पारेका छन।्२३ तुलचन 

आलेको म=णपुरको लडाइँको सवाई प+न यु�मा आधा9रत छ। सन ् १८९१-९३ सालमा 

म'णपुरका राजा र इ4ट इि�डया क)पनीxबच भएको लडाइँ यस सवाईको #वषयव4तुका 

-पमा रहेको छ। सवाईमा इ4ट इि�डया क)पनीको ४२, ४३ र ४४ पbटनले म'णपुरसँग 

लडाइँ गरेको चचा  छ। सरकार (इ4ट इि�डया क)पनी) बाट म'णपुरका राजालाई ब�द� 

बनाउनु भ�ने हुकुम भए प+छ गोखा  पbटनले .कbला घेराउ गरेको अ+न म'णपुरले थाहा 

पाएर गोल� चलाएको, क)पनी सेना र म'णपुरxबच भयानक यु� भएको, यु�मा 

ह�मचरण सुवेदार मा9रएको, क)पनी फौजले दरवारमा लुटपाट गरेको, म'णपुरको राजा 

भागेको, २५ अGेलमा पुनः ठुलो यु� भएको, यस यु�मा ४३ पbटनले ठुलो बहादरु� 

देखाएको ज4ता घटनाह- मु*य -पमा रहेका छन।् सवाईकार तुलचन आले इ4ट 

इि�डया क)पनीको ४३/४४ औ� गोखा  पbटनमा ले�स नायक hथए।२४ यसर� उनले �यस 

समय G�य�ः भोगेका यु�ानुभवह-लाई यस सवाई का8यमा 8य^त गरेका छन।्  

धनबीर भkडार�कृत अ>बर पहाडको सवाईमा भारतको पूव6�तर Gा�तमा 

अवि4थत अ�हलेको अ-णाचल Gदेशअ�तग त पनq अ}बर पहाडका आ�दवासी आबर 

(अ}बर) र इ4ट इि�डया क)पनीमाझ भएको लडाइँको वण न छ।२५ सन ् १८९३-९४ 

सालमा भएको यस यु�मा धनबीर भkडार� प+न सहभागी बनेका hथए।२६ यो यु� इ4ट 

इि�डया क)पनीको ४४ पbटनले लडकेो hथयो। सवाईमा १९ �दसे)बर १८९३ मा 

अ8बरह-सँग यु� गन  ४४ पbटन �सलाङको छाउनीबाट �हँडकेो वण न यसGकार छ – 

तीरा�न8बे �दस)बर उ�नाइस तार�क्। 

                                                           

२३ तारानाथ शमा , #व स २०५६, नेपाल� सा�ह�यको इ)तहास, चौथो सं4करण, काठमाkडZ, अ�र Gकाशन, प ृ३४ 
२४ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सन ्१९९९, सवाई र लहर�, नयाँ �दbल�, सा�ह�य अकादेमी, प ृ२६ 
२५ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३१ 
२६ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४३ 
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शुCबारका �दनमहाँ छाzनु पर ्यो बार�क्।। 

हुकुम ्ठूलो सरकारको माहारानी ध�ने। 

य4तो मजe हुनगयो �शलाHभयो सु�ने।।२७ 

 

धनबीर भkडार� �यस समय इ4ट इि�डया क)पनीको ४४ औ� गोखा  पbटनमा 

�सपाह� hथए र उनले यो रचना सन ्१८९४ सालमा �सलाङको छाउनीमा लेखेका hथए।२८ 

आध+ुनक ह+तयार@वारा सुसिtजत क)पनी सेनासँग अ}बरका आ�दवासीह- आ�नो 

पार)प9रक हातह+तयार धनुकाँड, ढुH गा आ�दले लडकेो घटनाको वण न खबुै रोचक छ। 

क)पनी सेनाले अ}बर पहाडका आ�दवासी गाउँह-मा हमला गरेर आ�दवासीह-लाई 

जH गल+तर खेदेको, गाउँघर लुटपाट गरेको, जलाइ�दएको, सँुगुर, कुखरुा मारेको ज4ता 

घटनाह-को वण नले क)पनी सेनाले अ}बरह-माhथ गरेको अ�यचारको hच] G4तुत 

गरेको छ। 

गजबीर रानाको नागा�ह?सको सवाईमा सन ्१९१३ मा इ4ट इि�डया क)पनीको 

फौज र नागाह-xबच भएको लडाइँको वण न छ। आसामको नागा�हbसमा भएको यस 

यु�मा गजबीर रानाले x��टस फौजको प�मा लडकेा hथए र यस यु�मा उनी गोल� 

लागेर घाइते प+न भएका hथए।२९ नागाह-ले समय समयमा उ�पात मyयाइरह�थे। 

लुटपाट, अ�याचार Gायः नै भइरह�~यो। �यसैले क)पनी फौज र नागाह-xबच लडाइँ 

भइरह�थे। सन ्१८३९-१८४७ xबच इ4ट इि�डया क)पनी र नागाह-xबच सातपbट लडाइँ 

भएको hथयो।३० यसबाट नागा र अHdेजxबच राmो स)ब�ध hथएन भ�ने कुरा 4प�ट 

                                                           

२७ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३३  
२८ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३१   
२९ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४४ 
३० aयामराज जैसी, सन ्१९९०, असममा नेपाल�ह2को ऐ)तहा�सक प�ृठभू�म, {डगबोई, बोधकुमार� 4म+ृत 

Gकाशन, प ृ८२ 
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हु�छ। नवल�सँह घतeको जम'नको लडाइँको सवाईमा अHdेज र जम नxबच भएको 

लडाइँको वण न छ। नवल�सहं घतeले यु� घटनाको G�य�दशeका -पमा आफैलाई पा] 

बनाएर G4तुत सवाईको रचना गरेका छन ् भ�ने क+तको भनाइ छ।३१ यसर� 

लोकक#वह-ले ऐ+तहा�सक यु� घटना र आ�ना यु�ानुभवह-लाई काि8यक -प �दने 

Gय�न गरेका छन।्  

खाँडो प+न यु�सँग ैस)बि�धत का8य हो। यो यु�का बेला गाइन ेवीर रस Gधान 

का8य हो। कृ�णGसाद पराजुल�अनुसार, प�हले-प�हले यु�भू�ममा  Bथान गदा' आCना 

सै)नकलाई शEसँुग यु� गन' सुरो बनाउने, मनH-मानH उIेJयले रणKेEमा हो�मन क�टब� 

पानH, जोBयाउने, )तLयाउने लMय �लई खाँडो गाउने गNरOPयो।३२ यसर� यु� लzन जान े

बेलामा जगाइने खाँडो काला�तरमा xबहेबटुल+तर गाइने चलन ब�दै गएको दे'ख�छ। 

खाँडो नेपाल एकJकरण अ�भयान र नेपाल-अHdेज यु�को समयमा चbदै र #व4ता9रत 

हँुदै आएको मा+न�छ।३३ यसबाहेक गोखा  सेनाबारेका ह4यौल� (जो^स) ह-मा प+न 

यु�कालका #व�भ�न घटनाह-को G4तु+त पाइ�छ। झलक सुवेद�ले आ�नो पु4तक 

#$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरामा गोखा  फौजका अHdेज अ.फसरह-xबच गोखा  

सै+नकबारेका ह4यौल�ह- Gच�लत रहेको बताएका छन।् जोन पाक रले आ�नो पु4तक द 

गोखा'जमा गोखा  सै+नकबारेका य4ता केह� ह4यौल�ह- उbलेख गरेका छन।् जोन 

पाक रको उ^त पु4तकमा उिbल'खत एउटा ह4यौल� य4तो छ – 

यु�को अि�तम समय+तर x��टस सेनाले क}जा गरेको एउटा घरमा आठजना 

जम न �सपाह�ह-को शव फेला परेछ। x��टस फौजको सरज�ट मेजरले गोखा  

क)पनीलाई ती शवह- गाzने आदेश �दएछ। गोखा  �सपाह�ह-ले ठुलो ग�हरो 

                                                           

३१ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४६ 
३२ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ३६२ 
३३ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१०८ 
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खाडल खनी �यसमा आठैवटा शव हालेर बेbचाले माटो उघाउँदै पुन  लाpदा 

तीमUये एउटा शव चbमलाएछ। एउटा गोखा ले आ�नो ब�दकु 'झकेर हा�न 

लाpदा एकजना अHdेज अ.फसरले देखेर के गन  लागेको भनेर सोधेछ। गोखा  

�सपाह�ले जवाब �दएछ – “मेजर साहेबले हामीलाई आठैवटा शव गाzनू भनेका 

छन।् अब िजउँदैलाई त गाzनू भएन +न, हैन साप।”३४  

 

 �यसर� नै न�द हाङ'खमले आ�नो उप�यास लासको दोiो सं4करणको भू�मकामा 

अHdेजी लेखक रब 4कलhथसले आ�नो लेख द गोखा'ज - $ेभेBट अफ् $ेभमा गोखा  

सै+नकबारे उbलेख गरेको ह4यौल�को नेपाल� अनुवाद यसर� गरेका छन ्– 

 

दोiो #वaवयु�को अक6 कुनै मैदानमा खकुुर� बोकेको एउटा सानो डालको गोखा  

र बेनेट घुसारेर राइफल बो^ने अ.�का क�स का हr टा कr टा जम न �सपाह�बारे 

अHdेज फौजमा एउटा पुरानो ठrयौल� छ। �यो सानो डालको गोखा लाई जम न 

�सपाह�ले बेनेट@वारा घwyछ, तर गोखा ले छ^काएर उbटा जम नको +घ�ोमा 

खकुुर� Gहार गछ , जम न �सपाह�ले गोखा लाई उ�न खोtदै “तैले चकु खाइस”् 

भनेर #वजयोbलाससँग कराउँछ; गोखा ले {ङyच हाँसेर भ�छ, “टाउको हbला त।” 

जम न �सपाह�ले प+न �यसै गदा  उसको टाउको पुbटु^क भुइँमा गु{डिbक�छ।३५  

 

 य4ता ह4यौल�ह-ले गोखा  �सपाह�ह-को मूख ता, वीरता, सोझोपन र इमा�दार 

च9र] G4तुत गरेका छन।् यसर� नेपाल� लोकसा�ह�यका लोकगीत, लोकगाथा, 

लोकनाटक, लोकका8यह-मा यु� घटनाह-को वण न, सै�य वीरता, पराCम, �हसंा, 
                                                           

३४ जोन पाक र, सन ्२००५, द गोखा'ज, ल�डन, हेडलाइन बुक पि}ल�सन, प ृ७३-७४ 
३५ न�द हाङ'खम, सन ्२०१०, ‘लास दोiो सं4करणको अवतरण’, लास, दोiो सं4करण, दािज �लङ, 7ीम+त 

राधा राई, प ृ(च) 
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अ�याचार, यु�ो�साह, सै+नककJ 4वा4नीको पीडा, वेदना, पा9रवा9रक ]ासद�, यु�को 

आतH क र भयज4ता #व#वध #वषयको वण न-hच]ण रहेका छन।्  

 

३.१.२ पूव'आध)ुनककाल�न नेपाल� सा�ह�यमा यु�  स!ग  

नेपाल� सा�ह�यमा शारदा पx]काको Gकाशन काल (#व स १९९२/सन ्१९३५) दे'ख 

आध+ुनक काल सुS भएको मा+न�छ। यह� आधारमा सन ् १९३५ भ�दा अ+घको 

समयावhधलाई यहाँ पूव आध+ुनककाल भ+नएको हो। पूव आध+ुनककाल�न प@य-ग@य 

रचनाह-मा ऐ+तहा�सक वीर पुSषह-को शौय , वीरता, पराCम, #वजय-उ�सव, यु�को 

#वभी#षका र #व�भ�न यु� घटनाह-को चचा  भे�ट�छ। पूव आध+ुनककाल�न नेपाल� 

सा�ह�यमा यु� GसHगको अUययन गन  अ+घ नेपाल रा��को राजनै+तक इ+तहास 

सH ���तमा बु�नु आवaयक हु�छ। गोखा का राजा नरभूपाल शाहको म�ृयुप+छ सन ्

१७४२ मा प~ृवीनारायण शाह गोखा का राजा बने।३६ �यस समय नेपालमा पिaचम+तर 

बाइसी-चौबीसी, पूव मा मकवानपुर, मोरङ, .करात आ�द र उप�यकामा तीन राtय गर� 

सा-साना राtयह- hथए।३७ यी राtयह-xबच मेल�मलाप hथएन। त�काल�न नेपालका 

य4ता साना साना राtयह-लाई यु�मा परािजत गर� प~ृवीनारायण शाहले �सH गो नेपाल 

रा��को +नमा ण गरेका hथए। नेपालको इ+तहासमा यस अ�भयानलाई नेपाल एकJकरणको 

सं�ा �दइएको छ।३८ प~ृवीनारायण शाहको म�ृयुप+छ उनका छोराह- Gताप�सँह शाह, 

बहादरु शाह र ना+त रणबहादरु शाहले यस अ�भयानलाई अ+घ बडाए। यस एकJकरण 

अ�भयानका Cममा गोखा  सेनाले आ�त9रक र बा�य दवुै शि^तह-सँग यु� गनु  परेको 

hथयो। अHdेज, +त}बत र hचनज4ता बा�य शि^तह-सँग नेपालको यु� भइरह�~यो। 

                                                           

३६मोहनGसाद खनाल, #व स २०२६, इ)तहास  भात, Gथम खkड, काठमाkडZ, मोहनGसाद खनाल, प ृ०१  
३७ केशवGसाद उपाUयाय, #व स २०६०,  ाथ�मककाल�न कVव र का8य विृ�त, चौथो सं4करण, काठमाडZ, साझा 

Gकाशन, प ृ०५  
३८ बालच�| शमा , #व स २०३३, नेपालको ऐ)तहा�सक 2परेखा, वाराणसी, कृ�णकुमार� देवी, प ृ१९९ 
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पूव आध+ुनककाल�न प@य-ग@य रचनाह-मा यह� नेपाल एकJकरण अ�भयानका Cममा 

भएका #व�भ�न यु�ह-को चचा  पाइ�छ। #वशषे त�काल�न युग पुSषह-को शौय , वीरता 

र पराCमको चचा  गनq Cममा यु�का GसH गह- आएका छन।् 

  

३.१.२.१ पूव'आध)ुनककाल�न पXय रचनाह2मा यु�  स!ग   

 नेपाल� भाषामा का8य लेखन वीर व�दनाबाट सुS भएको दे'ख�छ। मौ'खक 

पर)पराका रचनाह-ले यु�लाई अ�भ8यि^त �दने जुन पर)परा थाले �यसलाई +नर�तरता 

�दने काम वीरभावमूलक क#वताह-ले गरेका छन।् य4ता वीरभावमूलक प@य 

रचनाह-मा यु�ा�भयान, यु�ो�साह, यु� पूव का त)तयार� एवम ् #वजय उ�सवका 

स�दभ ह- भे�ट�छन।् नपेाल� सा�ह�यको प�हलो क#वता मा+नएको सुवान�द दासकृत 

पPृवीनारायण क#वतालाई उदाहरण4व-प �लन स.क�छ। प~ृवीनारायण शाहको नेपाल 

एकJकरण अ�भयानलाई कथाव4तु बनाएर ले'खएको उ^त क#वतामा नेपाल 

एकJकरणसँग स)बि�धत यु�ा�भयान र #वजय उ�सवका GसH गह- छन।् यदनुाथ 

पोख� यालका Bतु)तपXयह-मा काि�तपुर सहरमा क)पनी सेनाह-को उपि4थ+त, 

सै+नकह-को कवाज, नेपालको सै+नक सH गठन देखेर श]हु- डराएको, नेपाल�ह-को 

वीरता, तोपखाना, सै+नक छाउनी र यु�बाट बाँyनका +नि)त बनाइएका सुर�ा गढ�ह-को 

चचा  पाइ�छ।  

 उदयान�द अtया लको पुरानु बातको अजY क#वतामा प+न यु�का स�दभ ह- 

भे�ट�छन।् Gताप�सँह शाहको शासनकालमा क#वलासपुर तथा सोमेaवरमाhथ ग9रएको 

#वजय वण न रहे ताप+न यो क#वता रणबहादरु शाहको शासनकालमा ले'खएको हो भ�ने 

दयाराम 7े�ठको #वचार रहेको छ।३९ यस क#वतामा गोखा @वारा बाइसी-चौबीसी राtय 

#वजयको GसH ग प+न छ। यसर� क#वह-ले यु�स)ब�धी ऐ+तहा�सक घटनाह-को 

                                                           

३९ दयाराम 7े�ठ (स)पा), #व स २०५७, वीरकाल�न कVवता, तेiो सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ१७-१८ 
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वण नसँगसँगै नेपाल� सै+नकह-को वीरता र रा��-Gेमलाई प+न आ�ना रचनाह-मा 

G4तुत गरेका छन।् यसबाहेक केह� ईaवर�य भि^तभावमूलक क#वताह-मा प+न 

पौरा'णककाल�न यु�का स�दभ ह- भे�ट�छन।् य4ता रचनाकृ+तह-मा पौरा'णककाल�न 

देव-असुर यु�का GसH गह- बढ� मा]ामा छन।् #वशषे सं4कृत iोतका धा�म क d�थह- 

ZीमX भागवत, रामायण, महाभारतज4ता कृ+तह-को अनुवादका Cममा मूल d�थह-मा 

व'ण त वीरता र यु�का GसH गह- 4वतः नेपाल�मा �भx]एका छन।् बस�त शमा को 

Zीकृ�ण चNरE, भानुभ^त आचाय को रामायण आ�द यसका उदाहरण हुन।्  

 

३.१.२.२ पूव'आध)ुनककाल�न गXय रचनाह2मा यु�  स!ग 

पूव आध+ुनककाल�न नेपाल� ग@य रचनाह-मा प+न नेपाल एकJकरण कालका 

#व�भ�न यु� घटना, सि�ध, कुटनी+त, रणनी+त, यु�ो�साह, शौय , वीरता र #वजयका 

GसH गह- भे�ट�छन।् प~ृवीनारायण शाहले आ�नो जीवनको अि�तम कालमा आ�ना 

भाइभारदारह-लाई �दएका उपदेश �द8योपदेशमा सH गहृ�त छन।् यो प~ृवीनारायण 

शाहको मौ'खक रचना भए ताप+न परवतe कालमा यसलाई �ल'खत -प �दइएको 

अनुमान ग9रएको छ।४० यस रचनामा प~ृवीनारायण शाहको राtय#व4तारका Cममा 

गोखा ल� सेना र नुवाकोटमाझ भएका यु�ह- र �यसका प9रणाम, प~ृवीनारायण शाह र 

लमजुङxबच भएको सि�ध, सेनाप+त गुगeन खानको नेत�ृवमा आएको मुि4लम सेना र 

गोखा ल� सेनाxबच मकवानपुरमा भएको यु� र �यसको प9रणाम, अHdेज फौज र गोखा  

फौजxबच �स�धलु�गढ�मा भएको यु� र �यसको प9रणामज4ता ऐ+तहा�सक घटना, 

कुटनी+त, रणनी+त, म�]णा, यु�-तयार�, गोखा  सेनाको #वजय-GसH ग, सुर�ा र 

सै�यस)ब�धी सुझाउ आ�दको चचा  छ। 

                                                           

४० हेमाH गराज अhधकार�, #व स २०६०, Gाथ�मक कालको आ*याने�तर ग@य, चूडाम'ण ब�धु (स)पा), नेपाल� 

सा�ह�यको इ)तहास, Gथम खkड, काठमाkडZ, नेपाल राजकJय G�ा G+त�ठान, प ृ२८९ 
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#व�भ�न वंशावल�ह-मा प+न ऐ+तहा�सक वीर पुSषह-को वीरता, पराCम, यु� र 

#वजयको वण न पाइ�छ। अ�ात लेखकको Zी ५ बडामहाराज पPृवीनारायण शाहको 

जीवनीमा काशीया]ाको GसH ग र बनारसमा ग�ुडाह-सँगको मुठभेड तथा यु� एवम ्

#वजय या]ाको वण न छ।४१ नेपाल एकJकरणकाल�न केह� hचr ठs प]ह-मा प+न यु� 

तथा #वजयका GसH गह- भे�ट�छन।् प~ृवीनारायण शाहले रामकृ�ण कँुवरलाई लेखेका 

प]ह- (सन ् १७७२), �स�भगव�तनाथलाई लेखेको प] (सन ् १७७३), अ�भमान�सँहलाई 

लेखेको प] (सन ् १७७४), श�शधर उपाUयायले Gताप�सँह शाहलाई लेखेको प] (सन ्

१७७७), गोर�ाधीशले जाजरकोट� राजालाई लेखेको प] (सन ् १७९१), रणबहादरु शाहले 

भारदारह-लाई लेखेको प] (सन ् १७९२) आ�द यसका उदाहरण हुन।् यु�का �ि�टले 

रणबहादरु शाहले आ�ना भारदारलाई लेखेको प] मह��वपूण  छ। नेपाल एकJकरण 

अ�भयानको Cममा गोखा ल� सेनाले वा�य शि^तसँग प+न जु�न परेको hथयो। यस 

प]मा +त}बत र hचनसँग नेपालले लडकेा ऐ+तहा�सक यु� र यस यु�मा भएका सै+नक 

हताहतको चचा  छ।   

बेनामी दशकुमारचNरत (स)बत ्१८७५ भदौ+तरको) मा प+न मगध देशका राजहंस 

राजा र मालव देशका मानसार राजाxबचको यु�बारे सH ���त चचा  छ। सन ् १८३३ 

(संवत ् १८९० ) +तरको मा+नएको४२ सु�दररान�द बाँडाको #Eर�नसौOदय'गाथामा नेपाल 

एकJकरणका Cममा गोखा  र कJ+त पुरxबच भएको लडाइँको चचा  छ। गोखा  र 

कJ+त पुरxबच सन ् १७५७, सन ् १७६४ र सन ् १७६६ मा यु� भएको hथयो।४३ प�हलो र 

दोiो यु�मा गोखा  �सपाह� परा4त भएको hथयो भने तेiोपbटको यु�मा मा] 

कJ+त पुरमाhथ #वजय Gा�त गन  गोखा  सै+नकह- सफल बनेका hथए। यस रचनामा 

एका+तर गोखा  र कJ+त पुरxबच भएका +यनै ऐ+तहा�सक लडाइँह-को चचा  छ भने 
                                                           

४१ हेमाH गराज अhधकार�,  ाथ�मक कालको आLयाने�तर गXय, पूव वत,् प ृ३०६ 
४२ बालकृ�ण पोखरेल, #व स २०६२, पाँच सय वष', पाँचZ सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ२९१  
४३ मे�दनीGसाद शमा , नेपालको आधु)नक इ)तहास, पूव वत,् प ृ९४-९८   
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अका +तर यु�को #वभी#षका, #वनाश, आतH क, वीभ�सता, यु�-नी+त, यु�-कौशल, 

Gकृ+तमाhथ यु�को Gभाव र #व�भ�न यु�-ह+तयारह-को GसH ग प+न रहेको छ। 

यु�भू�ममा पशुप�ीह-ले मरेका �सपाह�ह-को रगत, hगद�, आ�|ाभँुडी आ�द खाएको 

यु�ज�य वीभ�सताको hच]ण यसGकार छ –  

 

तहाँ रणभू�ममा aयेन भया, काग भया, मसानकाग भया, ग�ृ भया, hचbल 

भया, aयाल भया, फेS आ�द भयाका पशुजात पं+छजातह- शूरवीर �सपाह�का 

आलो मासु आलो रगत वोसो hगद� आं]ा भँुडीसमेत यथे�ठ षान पाउंदा 

_�टपु�टाँग भयाका छन।्४४  

 

 सन ् १९१४ मा Gका�शत रतन�सङ गु_ङको औटपोBटको कथा अHdेजको गोखा  

फौज र वखाले (पठान) xबच सन ्१८६७-६८ सालमा भएको +तराहको लडाइँमा आधा9रत 

छ। उ^त लडाइँमा रतन�सँह गुSङ नामक एकजना गोखा  �सपाह�ले देखाएको बहादरु� र 

उसको नुनको सोझो Gविृ�तलाई देखाइएको छ। यो अनू�दत रचना हो। कमल द���तले 

गोरा साहेबले गोखा ल� �सपाह�को बखान गरेको य4तो पुि4तका छा#पनाका पछा{ड पहाड े

नेपाल� युवाह-लाई भारतीय x��टस सेनामा आक#ष त गनु  hथयो भ�ने #वचार 8य^त 

गरेका छन।्४५ 

पूव आध+ुनककाल�न केह� औप�या�सक 4व-पका कृ+तह-मा प+न यु�का 

GसH गह- पाइ�छन।् यस स�दभ मा वीरचNरE उप�यास उbलेखनीय छ। यस उप�यासको 

लेखनकाल सन ् १८९९ भए ताप+न सन ् १९०३ मा मा] Gका�शत भएको दे'ख�छ। 

                                                           

४४ बालकृ�ण पोखरेल, पाँच सय वष', पूव वत,् प ृ२९३ 
४५ कमल द���त (स)पा), #व स २०६६, नेपाल�, ल�लतपुर, मदन पुर4कार गुठs, काि�तक, मH�सर र पुस, 

पूणा H क २०१, प ृ१७ 



८ ४  

 

इ�|बहादरु राईले यस उप�यासलाई आ@ भु+तक उप�यास मानेका छन ्४६ भने कृ�णह9र 

बराल र ने] एटमले +तल4मी-ऐयार� उप�यास मानेका छन ्४७ तर यसमा व'ण त य�ु 

GसH ग प+न उि�तकै मह�वपूण  छ। उप�यासका मूल पा] अिpनद�त र उनका 

सहयोगीह-ले लडकेा #व�भ�न यु� घटनाह-को वण न रहेको G4तुत उप�यासमा 

अिpनद�तको चातुय  र कुशल रणनी+तका कारण सम4त श] ुप� परा4त भएको रोचक 

वण न छ। यो उप�यास चार भागमा #वभािजत छ। दोiो र तेiो भाग पूण तः यु�सँग 

स)बि�धत छ भने चौथो अथवा अि�तम भागमा प+न यु�को आं�शक चचा  छ। 

उप�यासमा व'ण त यु� ऐ+तहा�सक भने होइन तथा#प यु�पूव को त)तयार�, यु� घोषणा, 

यु� #वराम, यु� सि�ध, यु� अपराध, षzय�], रणनी+तज4ता यु�स)बि�धत #व�भ�न 

#वषयको रोचक चचा  यसमा रहेको छ।  

उप�यासमा रणनी+तको खबुै राmो वण न ग9रएको छ। यसबाहेक टे�लdाफ, 

हे�लdाफ, फोटोdाफ, फुटdाफज4ता यु�-उपकरण, ब�दकु, बम, तोप, गोल�, तरवार, 

ढाल, खकुुर�ज4ता यु�-ह+तयार अ+न यु�का समय चा�हने खा@य-सामdीह-को चचा  

प+न छ। झाँCJ सेना र रा�स सेनाxबच भएको यु�, व�द�तको सेना र अिpनद�तको 

नेत�ृवमा आएको मु�सकोटे राजाको सै+नकxबच भएको यु�, �ल�मठानाका सेनाप+त राजा 

र मु�सकोटे राजाको गठबि�धत संयु^त सेना र सनुझाँCJको सेनाxबच भएको यु�, टुकुचे 

सहरको दानव राजा टुकुचGेसादको सै�य सहयोग �लएर उbलेर� सहरमाhथ आCमण गन  

आएका 9रr ठेझाँCJ, कालु दानव, बलवीर थकाल�, गलकोटे राजा र प�युँका राजाह-को 

संयु^त नेत�ृवमा रहेको सेना र अिpनद�त, धवुाँकोटे, �भक6टे, मु�सकोटे, त�हZकोटे, 

सेनाप+त राजा, गSमापा, ह9रशH करको नेत�ृवमा रहेको सेनाxबच भएको जलयु�, 

मुकु�दसेन राजाको सेना र भगवानपुरका राजा खzकधार� �सँहका सेनाxबच भएको यु� 
                                                           

४६ इ�|बहादरु राई, #व स २०५८, नेपाल� उपOयासका आधारह2, तेiो सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ१  
४७ कृ�णह9र बराल र ने] एटम, #व स २०५८, उपOयास-�स�ाOत र नेपाल� उपOयास, दोiो सं4करण, काठमाडZ, 

साझा Gकाशन, प ृ८२ 
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आ�द उप�यासमा व'ण त मु*य यु� घटनाह- हुन।् यस उप�यासमा जल य�ु, थल यु�, 

�दवस यु�, राx] यु�, जH गल यु�, पैदल यु�, घोडसवार� यु� आ�द #व�भ�न Gकारका 

यु�ह-को चचा  छ। वीरचNरEमा व'ण त यु� यथाथ  नभए ताप+न यु�को hच]ण सजीव 

छ। यु�का कारण भएका Gदषूण, पशुघात, अH गभH ग, ह�या, �हसंा र संहारको जीव�त 

वण न ग9रएको छ – 

 

यु� भएको क9रब चार घडीप+छ रगतको खोला बpन लाpयो।बाणका परा  

दवुैतफ बाट छाडरे सूय  प+न म�लन भए। यो�ाह-ले आ�नो xबरानो प+न hच�न 

छाड।े धनु, काँड र गदाह-को श}दले गदा  आपसमा कुरा गरेको प+न कानले 

+नधो नपाउने भयो। कतै हात का�टएका, कतै �शर का�टएका, कतै खुr टा, साँGा, 

क)बर, औ�ला का�टएका छन।् कतै हा�ती, कतै घोडा म9ररहेका छन,् कतै रथह- 

xबdेर �हँzने बाटो पाइँदैन। यो�ाह-मा काटकाट, मारमार, चटुचटु इ�या�द 

श}दको हौडाहा मhचरहेको छ। यह� �हसाबसँग दश �दनस)म सूय6दयदे'ख 

सूया 4तस)म घोरघमासानको यु� भयो।४८ 

 

#व�ान#वलास (प@ मनाभ सापकोटा) को जासुसी उप�यास डा सूय' साद (सन ्

१९१५) मा प+न यु�को आं�शक चचा  छ। उप�यासमा एकजना भैरवबहादरु भ�ने पा] 

छ। ऊ अHdेजी गोखा  पbटनको लाड  सुवेदार hथयो तर अ.�काको यु�मा बाथ रोगले 

भेटेप+छ पbटनबाट नाउँ कटाएर घर फ.क एको छ। सुबेदार भैरवबहादरुले आफू 

अ.�कामा बोरह-सँग लडकेो र यसर� लडाइँ गदा  चार �दनस)म नद�को .कनारै .कनार 

�हँzन परेको हुनाले बाथ रोग लागेको कथा सुनाएको छ। अ.�काको यु�मा लोpने 

मरेप+छ सुवेदारको घरमा शरण �लन पुगेकJ मनमो�हनीको धाईले यु�मा मा9रएका 

                                                           

४८ hगर�शवbलभ जोशी, #व स २०६०, वीरचNरE, दोiो सं4करण, ल�लतपुर, जगद)बा Gकाशन, प ृ१३३ 
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�सपाह�का #वधवुाह-को दःुखद कथा G4तुत गरेकJ छ। यो उप�यास अपूण  हुनाले 

उप�यासमा यु� GसHग के क+त hथयो भ�न स.कँदैन। यस उप�यासमा सन ् १८७९ 

+तरको प9रवेश हुनाले उप�यासमा सH केत ग9रएको अ.�काको यु� प�हलो #वaवयु� 

(सन ्१९१४-१८) भ�दा अ+घको यु� रहेको 4प�ट हु�छ। 

पूव आध+ुनककाल�न यु�#वषयक प@य-ग@य रचनाह-ह-मा यु� कतै GासH hगक 

तथा कतै के�|�य -पमा रहेका छन।् धेरैजसो रचनाह- ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-मा 

आधा9रत छन।् क+तपय रचनाह-मा व'ण त यु� GसHग इ+तहास�स� छैनन।् ईaवर�य 

भि^तभावमूलक रचनाह-मा प+न पौरा'णककाल�न यु� घटनाह-को GसH ग भे�ट�छ। 

 

३.२ यु� र नेपाल� उपOयास 

 बीसZ शता}द� पूण तः यु� काल hथयो। यु�को वीभ�सता र Uवंसा�मकता यह� 

समय देखा प� यो। यु�का आतH कले मानव मा] होइन मानवेतर जगत ्प+न स�]4त 

ब�न पुpयो। यस कालमा घ�टत #व�भ�न यु� घटनाह-लाई पाaव  र के�|मा राखेर 

नेपाल�मा क#वता, नाटक, आ*यान र आ*यानेतर ग@य रचनाह- ले'खए तथा#प यु�को 

hच]णका Cममा क#वता, नाटक, +नब�ध, कथाभ�दा उप�यास #व�श�ट रहेको दे'ख�छ। 

नेपाल� उप�यासह-मा यु� कतै आं�शक, कतै GासH hगक र कतै के�|�य -पमा रहेको 

छ। पूव आध+ुनककाल�न औप�या�सक 4व-प भएको रचना वीरचNरEले +तल4मी र 

ऐयार�पूण  यु�को जुन hच] G4तुत ग� यो, �यो मह��वपूण  छ। डा सूय' साद उप�यासले 

आं�शक -पमा भए प+न यु�को GसH ग उठाएको छ। यी उप�यासह-ले यु�लाई 

औप�या�सक G4तु+त �दने जुन पर)परा सुS गरे परवतe उप�यासह-मा �यसको राmो 

#वकास भएर गएको दे'ख�छ।  
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क+तपय #व@वानह-ले आध+ुनक नेपाल� उप�यासको थालनी S|राज पाkडकेो 

2पमती (सन ् १९३४) बाट भएको मानेका छन ्४९ भने क+तपयले -पनारायण �सँहको 

aमर (सन ्१९३६) उप�यासबाट भएको मानेका छन।्५० यी दवुै उप�यासको Gकाशनपूव  

मानव समाजले प�हलो #वaवयु� (सन ् १९१४-१९१८) ज4तो भयानक यु� भोhगसकेको 

hथयो। यस यु�मा नेपाल�ह- प+न G�य� -पमा सहभागी बनेका कारण नपेाल� समाज 

प+न यस महायु�को Gभावबाट अ�ुkण रहन सकेन। प�हलो आध+ुनक नेपाल� उप�यास 

मा+नएका माhथ उिbल'खत उ^त उप�यासह-मा यु�को hच]ण भने पाइँदैन। उ^त 

उप�यासह-को Gकाशनका केह� वष प+छ मानव समाज पुनः दोiो #वaवय�ुको भुमर�मा 

प� यो। एकपbट फे9र #वaवले यु� #वनाशको भयावह ि4थ+त भोpनु प� यो। यस यु�सँग 

नेपाल�ह- G�य� -पमा जो{डएका कारणले नेपाल� समाजलाई प+न यस यु�ले ग�हरो 

Gभाव पा� यो।  

यी दवुै #वaवयु�ह-मा नेपाल�ह-को 8यापक सहभाhगता रहेको त~यलाई लैन�सँह 

बाH गदेलको मुलुकबा�हर (सन ्१९४८) उप�यासले GासH hगक -पमा भए प+न Gकाशमा 

bयाएको दे'ख�छ। यो उप�यास प�हलो #वaवयु� समा�त भएको एकतीस वष  र दोiो 

#वaव-यु� समा�त भएको तीन वष प+छ Gकाशमा आएको दे'ख�छ। यु�-#वराम कालमा 

Gका�शत भए ताप+न यस उप�यासको लेखनकाल सन ् १९४०-१९४६ हुनाले५१ यस 

उप�यासको रचना यु�कालमा नै भएको दे'ख�छ। अतः लैन�सँह बाH गदेलकृत 

मुलुकबा�हर उप�यास यु�कालमा नै ले'खएको र दवुै #वaवयु�बारे चचा  भएको प�हलो 

आध+ुनक नेपाल� उप�यासको -पमा दे'ख�छ तर यो यु�-उप�यास भने होइन। 

GसH गवश यस उप�यासमा दईुवटा #वaवयु�बारे थोरै चचा  छ। यस उप�यासमा प�हलो 

                                                           

४९ खगे�|Gसाद लुइटेल, #व स २०६९, नेपाल� उपOयासको इ)तहास, काठमाडZ, नेपाल G�ा G+त�ठान, प ृ११३ 
५० मोहन पी दाहाल, सन ्२००१, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, दािज �लङ, aयाम �दस  

Gकाशन, प ृ६ 
५१ मोहन पी दाहाल, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, पूव वत,् प ृ८७ 
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#वaवयु�का समय x��टसअधीन4थ गोखा  पbटन �ा�स, बगदाद, मेसोपोटा�मया, 

pया�लपोल�, अफगा+न4तान आ�द संसारका #व�भ�न ठाउँमा गएर यु� लडकेो 

ऐ+तहा�सक वण न छ। उप�यासका पा]ह- रने (रनबहादरु) र �दलबहादरु प+न सातZ 

गोखा  राइफbसमा भना  भई बगदाद र अफगा+न4तान+तर यु� गन  पुगेका छन।् �यसर� 

नै सन ्१९३९ मा सुS भएको दोiो #वaवयु�का समय बमा को रH गुन भ�ने ठाउँमा श] ु

(जापान) का हवाईजहाजह-ले बम खसाएर आतH क र स�]ास फैलाएको अ+न भौ+तक 

संरचना Uव4त ग9र�दएको, फल4व-प भय र ]ासका कारणले मा+नसह- आ�नो घर-

बार छोडरे भागेको वण न छ। यसर� यस उप�यासले #वaव यु�का बेला नेपाल� युवाह- 

संसारका #व�भ�न ठाउँमा यु� गन  पुगेको ऐ+तहा�सक त~य, य�ुको #वनाश तथा 

�यसको आतH क र स�]ासका कारणले मानव समुदाय अ�य] पलायन हुन परेको 

ि4थ+तलाई सH�ेपमा G4तुत गरेको छ।  

यसप+छ देखापरेको �शवकुमार राईको डाक ब! गला (सन ् १९५7) उप�यासमा 

प+न दोiो #वaवयु�काल�न बमा  लडाइँको GासH hगक चचा  मा] छ। यु� स�दभ  

GासH hगक -पमा रहे ताप+न दोiो #वaवयु�काल�न बमा  यु�को ऐ+तहा�सक प�ृठभू�म, 

नेपाल� युवाह- दोiो #वaवयु�मा हो�मन परेको वाUयता, दोiो #वaवयु�को आतH क, 

सं]ास र #वनाश, यु�का कारणले भएको उyछेदन तथा पलायन र यु�का #व�भ�न 

कौशलज4ता #व�भ�न GसH गह- यस उप�यासमा Gभावकार� ढH गमा G4तुत ग9रएका 

छन।् पूव आध+ुनक काल र आध+ुनक कालको Gारि)भक चरणदे'ख नै नेपाल� 

उप�यासकारह-ले यु�को hच]णमा Shच देखाए ताप+न यु�को वण न GासH hगक र 

आं�शक -पमा मा] रहेको छ।  

यु�को GासH hगक वण नमा सी�मत रहेको भारतीय नेपाल� उप�यासले साठsको 

दशकदे'ख भने यु�लाई के�|�य क~यको -पमा dहण गरेको दे'ख�छ तथा#प साठsको 

दशकप+छ प+न यु�लाई पाaव मा राखेर औप�या�सक रचनाको सजृना नभएको भन े
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होइन। सुवासको खोCो मा�छे, इ�| सु�दासको मH गल�, ल�लबहादरु छे]ीका ��मपु]का 

छेउछाउ र G+तUव+नह- #व4म+ृतका, भगीरथ रावतको xबरानो, इ�| सु�दासको +नय+त 

आ�द उप�यासह-मा प+न यु�को GासH hगक चचा  मा] छ। साठsको दशकदे'ख भने 

यु�लाई मूल #वषय बनाएर ले'खएका उप�यासह- प+न Gकाशमा आउन थाले। सन ्

१९६४ मा न�द हाङ'खमको लास उप�यास Gका�शत भयो। यो उप�यास सन ्१९६२ को 

भारत-hचन यु�को प�ृठभू�ममा आधा9रत छ। यस उप�यासभ�दा अ+घ यु�लाई मूल 

#वषय बनाएर ले'खएको यु�#वषयक नेपाल� उप�यास हालस)म Gा�त भएको छैन। 

देशभि^त र ब�लदानको कथा रहेको यस उप�यासमा यु�का कारणले �सपाह�को जीवन 

]ासद र भयावह ब�न पुगेको ि4थ+तको hच]ण छ। सन ्१९६२ कै भारत-hचन यु�को 

प�ृठभू�ममा ले'खएको के बी नेपाल�को समप'ण (सन ्१९६५) उप�यासले भारतको उ�तर� 

सीमा�त ल�ाख र उ�तरपूवe भारतको नेफामा भएको यु�लाई आ�नो कथाव4तु बनाएको 

छ। यो देश Gेमको भावनाले ओतGोत भएर ले'खएको hचन#वरोधी उप�यास हो। 

उप�यासको मूल #वषय देशभि^त छ। यस उप�यासको कथानक संरचनामा ल�मीGसाद 

देवकोटाको मुनामदनको ग�हरो Gभाव रहेको दे'ख�छ। औप�या�सक कलाको कमी र यु� 

घटनाह-को वण नमा यथाथ को अभाव यस उप�यासका दबु ल प�ह- हुन।्  

दोiो #वaवयु� समा�त भएको बीस-ए^काईस वष प+छ Gका�शत सुवासको 

अिजला (सन ् १९६६) दोiो #वaवयु�को प�ृठभू�ममा ले'खएको उप�यास हो। यस 

उप�यासमा क�त 8य र Gेमxबच @व�@व, गोखा  �सपाह�ह-को कत 8यपरायणता, 

यु�कौशल, यु� भाषा, य�ुोपकरण, यु� अपराधज4ता #वषयह-को hच]ण ग9रएको छ। 

सुवासको अक6 उप�यास लुङखमु cयाbप (सन ् १९६९) प+न दोiो #वaवयु�कै 

प�ृठभू�ममा ले'खएको छ। पूव वतe यु�#वषयक उप�यासह-ले G4तुत गरेको यु�को 

रोमाि�टक 8या*याबाट केह� उ�मु^त भएर यस उप�यासले यु�भू�मको यथाथ लाई 

G4तुत गनq Gय�न गरेको छ। यस उप�यासमा यु�रत �सपाह��भ] यु�का कारणले 
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उ�प�न मान�सक @व�@वको hच]ण ग9रएको छ। यु�ज�य अमानु#षकताको #वरोध 

यसमा ग9रएको छ। नेपाल�मा यु� नै लडरे �यसबारे उप�यास ले*ने उप�यासकारको 

उपि4थ+त नगkय छ। उप�यासकार सुवासले सै+नक जीवन प+न भोगेको हुनाले उनका 

यु�#वषयक उप�यासह- मह��वपूण  छन।्  

सन ्१९६८ सालमा Gका�शत जी +छ9रङको यु� र शािOत उप�यासले प+न लास, 

समप ण र अिजला उप�यासह-कै पर)परालाई अ+घ बडाएको छ। यस उप�यासमा 

भारत-hचन यु� (१९६२) को GासH hगक चचा  छ। यस उप�यासमा गोखा  �सपाह�ह-को 

रा��Gेम र वीरताको बखान रहेको छ। सन ्१९६९ मा Gका�शत असीत राईको समािdत : 

एउटा युग एउटा संसार उप�यासमा यु� #वभी#षकाको ]ासद, भयावह र #वसH गत 

प9रणामलाई देखाइएको छ। यु�को भावुक र रोमा�चकार� वण नदे'ख पर पुगेर यु�को 

पीडा, आतH क र �यसको द�ुप9रणामको याथाhथ क hच]णमा G4तुत उप�यास केि�|त 

रहेको छ। यस उप�यासले असै+नक नाग9रकमा परेको यु�को मनोवै�ा+नक Gभावलाई 

प+न देखाउन खोजेको छ। यस उप�यासमा व'ण त यु�को ऐ+तहा�सक काल भने 4प�ट 

छैन। सन ् १९७० मा Gका�शत समीरण छे]ी ‘#Gयदशe’ को ब�लबेद� उप�यास दोiो 

#वaवयु�काल�न बमा  यु� र �यससँग स)बि�धत ऐ+तहा�सक घटनाह-को #ववरणमा बढ� 

केि�|त छ। यस उप�यासले दोiो #वaवयु�काल�न बमा  यु�को बब र र वीभ�स hच] 

G4तुत गरेको छ। गैर� गाउँकJ चमेल� (सन ्२००७) कथासHdहमा सH d�हत सीतामाई, 

)नवा'णको रात र इOकलाब कथाह- ब�लवेद� उप�यासकै Gपाठह- हुन ् भ�ने क+तको 

#वचार रहेको छ।५२  

सन ् १९७१ मा Gका�शत न�द हाङ'खमको अकg अनुहार उप�यास दोiो 

#वaवयु�मा आधा9रत छ। यस उप�यासले उ�तरय�ुकालमा यु�पी{डतह-ले भोpन परेको 

                                                           

५२ धनबहादरु मगर, माच  २०१३, ‘समीरण छे]ी ‘#Gयदशe’को ग@या*यान : #ववेचना�मक अUययन’, कुमार 

छे]ी (G स)पा), सा�ह�य स!केत, कालेबुङ, नेपाल� सा�ह�य अUययन स�म+त, वष  ४७, अH क ३३, प ृ१२९  
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यु�को मान�सक अ�भघात G4तुत गरेको छ। यु�को नकारा�मक Gभाव र �यसको 

घातक प9रणामको hच]णमा यो उप�यास केि�|त रहेको छ। य�ुको प9रणाम र 

G+त.Cया hच]ण गर� यसको वीभ�स -प hचनाएर यु� #वरोधी भाव G+तपादन गनु  नै 

यस उप�यासको मूल उ�ेaय रहेको छ भ�ने डा मोहन पी दाहालको भनाइ छ।५३ 

दौलत#वCम #व�टको चपाइएका अनुहार (सन ् १९७३) उप�यासमा दोiो #वaवयु�का 

कारणले सै+नक�भ] उ�प�न यु� अ�भघात, य�ुको #वनाश, अपराधज4ता #वषयको 

hच]ण ग9रएको छ। दोiो #वaवयु�लाई प�ृठभू�म बनाएर ले'खएको भगीरथ रावतको 

ओस (सन ् १९७८) उप�यास नायक सुबेदार देशमान राईको जीवनीमा आधा9रत 

जीवनीपरक यु�-उप�यास हो। सै+नक देशमान राईको स�दभ बाट दोiो #वaवयु�मा 

हो�मन पुगेका नेपाल� सै+नकह-को कथा-8यथा उप�यासमा G4तुत ग9रएको छ। रावतको 

अक6 उप�यास #बरानो (सन ् १९७८) मा यु� GासH hगक -पमा रहेको छ। यस 

उप�यासमा बH गलादेश 4वत�]ताको +नि)त भारत र पा.क4तानमाझ भएको यु� र 

�यस यु�मा बH गलादेशका जनतामाhथ भएको सै+नक अ�याचार अ+न युवतीह-माhथ 

भएको बला�कारज4ता यु� अपराधह-को भयावह ि4थ+तको hच]ण छ।  

महाभारतकाल�न �मथकमा आधा9रत #वaवेaवरGसाद कोइरालाको मो�दआइन 

(सन ् १९७९) उप�यासमा यु�#वरोधी धारणाको 4थापना ग9रएको छ भने कोइरालाकै 

अक6 उप�यास �हटलर र यहुद� (सन ्१९८३) मा दोiो #वaवयु�को #वभी#षका, संहार, 

अपराध, भय, स�]ासज4ता #वषयको hच]ण ग9रएको छ। गो#व�द शमा को लiन 

जOमेकाह2 (सन ् १९८०) उप�यासमा प+न दोiो #वaवयु�काल�न प�ृठभू�म रहेको छ। 

घर-प9रवार र गाउँ-समाज छाडरे #वaवयु�का समय साmाtयवाद� अHdेजह-का प�मा 

संसारका अ�ात Gदेशमा यु� लzन पुगेका र आ�नो जीवन �यह�� पु9रराखेका लाखZ 

नेपाल� युवाह-को कथा यस उप�यासका पा]ह- दगुा बहादरु राई, च�|बहादरु राई, 

                                                           

५३ मोहन पी दाहाल, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, पूव वत,् प ृ१२०  
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धनकुमार, गोपा, िजतबहादरु सु}बाह-ले G4तुत गरेका छन।् यस उप�यासमा यु�काल र 

उ�तरयु�काल कालगत प9रवेशको -पमा रहे ताप+न उप�यासको अhधकांश भाग 

यु�कालसँग स)ब� छ। �दलबहादरु गुSङको दो�ो महायु�मा आफै हो�मँदा (सन ्१९८०) 

प+न दोiो #वaवयु�मा नै आधा9रत उप�यास हो।  

इ�| सु�दासको )नय)त (सन ् १९८२) उप�यासमा १९६२ को भारत-hचन 

यु�सँगसँगै १९६५ को भारत-पा.क4तान यु�बारे प+न GासH hगक चचा  रहेको छ। यस 

उप�यासमा भारत-पा.क4तान यु�का यु�-ब�द�ह-लाई पा.क4तानको ब�द�गहृमा राmर� 

खान-लाउन न�दएको, अभ| 8यवहार र गाल� एवम ् शार�9रक र मान�सक सा4ती 

�दइएको ज4ता यु�ज�य आपराhधक घटनाह- उप�यासका पा] बीज मान र अ�य 

यु�ब�द�ह-को GसH गबाट G4तुत ग9रएको छ। ल�लबहादरु छे]ीको $jमपुEका छेउछाउ 

(सन ् १९८६) उप�यासमा सन ् १९६५ मा भएको भारत-पा.क4तान यु�बारे GासH hगक 

चचा  छ। उप�यासका मूल पा] गुमाने (गुमान�सहं छे]ी) ले सेनामा भना  भई भारत-

पा.क4तान यु� लडकेो चचा  छ। यु� लzदा गुमानेको शार�9रक -प #वकृत भएको 

hच]ण गरेर मानवमाhथ यु�को Gभावलाई यस उप�यासमा देखाउन खोिजएको छ। 

#वCमवीर थापाको �टBटादे=ख सतलजसbम (सन ्१९८६) उप�यासमा अHdेज-नेपाल यु�, 

प�हलो #वaवयु� र दोiो #वaवयु�बारे आं�शक चचा  छ। जे पी राई ‘आ�द�य’ को अमर-

ब�लदान (सन ्१९८६) उप�यासमा सन ्१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�को 

चचा  छ। यस उप�यासले यु�-अपराधको भयावह र वीभ�स -प G4तुत गरेको छ। यस 

उप�यासमा सन ् १९६५ को भारत-पा.क4तान यु�मा यु�ब�द� बनेका पा] सरोज सन ्

१९७१ को यु�मा प+न संलpन हुन पगेुको GासH hगक चचा  छ। लोक#Gय उप�यासकार 

Gकाश को#वदका  ेम याEा, cयाdटेन साहेब, नोयो र मायाको भरोसाज4ता 

उप�यासह-मा यु� GसHग पाइ�छ। बH गलादेशको 4वत�] आ�दोलन (सन ्१९७१) मा 

आधा9रत  ेम याEा उप�यासमा भारत र पा.क4तानxबच भएको यु�को सH ���त चचा  



९ ३  

 

छ। यस उप�यासमा अ�याय, अ�याचार र आतH कको भयावह प9रवेश र सै+नक 

शोषणको बब रता G4तुत ग9रएको छ। यो उप�यास बाटाका गीतह2 (सन ् १९७६) र 

 ेमसमाlध (सन ्१९९०) शीष कमा प+न Gका�शत भएको जानकार� पाइ�छ।५४ cयाdटेन 

साहेब उप�यासमा सन ् १९६२ को भारत-hचन यु�को प�ृठभू�म रहेको छ। यस 

उप�यासमा hचनी सै+नक@वारा भारतको उ�तर� सीमा अ+तCमण, नेफाको दगु म �े]मा 

भारत र hचनी सै+नकह-xबच भएको यु� आ�द ऐ+तहा�सक प�ृठभू�मका -पमा रहेका 

छन।्  

नोयो (सं सं सन ् १९९४) उप�यास hचनले आ�नो औप+नवे�शक Gभु�व थो�न 

+त}बतमाhथ चढाइ गरेको ऐ+तहा�सक प�ृठभू�ममा आधा9रत छ। यस उप�यासमा 

+त}बती नाग9रक र hचनी सै+नकxबच भएको सश4] सH घष को भयGद ि4थ+त, hचनी 

सै+नकह-ले आ�नो Gभु�व थो�न +त}बतीह-माhथ गरेको शोषण, अ�याचार र अ�याय 

अ+न +त}बतीह- आ�न ैथलोबाट उyछे�दत भएर अ�य] पलायन हुनु परेको घटनाह-को 

मा�म क hच]ण रहेको छ। मायाको भरोसा उप�यासमा यु�को सH केत मा] ग9रएको छ 

तर यस उप�यासमा सH के+तत यु�को ऐ+तहा�सक काल 4प�ट छैन। यु� लzन गएका 

�सपाह� र उससँग स)बि�धत 8यि^त तथा उसको घर-प9रवार कसर� यु�@वारा Gभा#वत 

ब�छन ्भ�ने कुरा उप�यासमा देखाइएको छ। आर के Gधानको Vववशता (सन ्२००१) 

उप�यासको भू�मकामा कारhगल यु�बाट Gभा#वत भएर G4तुत उप�यास ले'खएको हो 

भ�ने सH केत ग9रएको छ भने उप�यासकारले प+न कारhगल यु�मा स�हद भएका 

सै+नकह-G+त G4तुत उप�यास समप ण गरेका छन।् अतः G4तुत उप�यास कारhगल 

यु�मा आधा9रत रहेको 4प�ट हु�छ तर उप�यास�भ] कारhगल यु�लाई जनाउने कुनै 

सH केत भने छैन। एका+तर यस उप�यासमा गोखा  �सपाह�ह-को देशभि^त, वीरता र 

                                                           

५४ योगेश प�थ, सन ्२०१२,  काश कोVवXका लोकV य उपOयासह2को समाजपरक अ�ययन, #पएचडी शोध 

Gब�ध, अGका�शत, �सलगडी, उ�तर बH ग #वaव#व@यालय, प ृ११८ 
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ब�लदानको रोमा�सेल� बयान रहेको छ भने अका +तर यु�को सामािजक Gभावको hच]ण 

छ। यस उप�यासमा औप�या�सक �शbप �शhथल दे'ख�छ भने कथानक गु)फनमा 

अिजला उप�यासको Gभाव रहेको दे'ख�छ। ल�लबहादरु छे]ीको  )त�व)नह2 VवBम)ृतका 

(सन ्२००४) उप�यासमा दोiो #वaवयु�को GासH hगक चचा  छ। दोiो #वaवयु� हुनाका 

राजनै+तक कारण, यु�को ऐ+तहा�सक प�ृठभू�म, यु�@वारा भएको भौ+तक #वनाश, 

नरसंहार, सां4कृ+तक र नै+तक �ास तथा यु�कै कारणले ए�सयाल� र अ.�काल� 

देशमाhथ युरोपीय देशह-को Gभु�व समा�त भएको ऐ+तहा�सक त~य आ�दको चचा  

उप�यासमा G4तुत ग9रएको छ। यस उप�यासमा सन ्१९६२ को भारत-hचन यु�, सन ्

१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�ह-को प+न आं�शक चचा  छ।  

माhथ उिbल'खत उप�यासह-मा यु�ले xबथोलेका ]ासद, भयGद र कटु-यथाथ को 

hच]ण पाइ�छन।् यु�रत �सपाह�को मान�सक @व�@व, दिुaच�ता, भय, म�ृयुबोध, 

असुर�ाको भावना, यु� #वभी#षका@वारा असै+नक नाग9रक�भ] उ�प�न मान�सक 

स�]ास, आतH क, #व���तता, मानवीय मूbयको �ास, #वचलन र #व4थापन, यु�कालमा 

�सपाह�ह-ले नार�माhथ गरेको बला�कार र पशुवत ्8यवहार, गभ बाटै यु�को #वभी#षका 

भोगेर जि�मएका नवजात �शशुको शार�9रक र मान�सक #वकृ+त, सै+नकह-@वारा 

असै+नकह-को ह�या, �हसंा, लुट, मार#पट, यु�ब�द�ह-माhथ हुने गरेको शार�9रक अ+न 

मान�सक उ�पीडनज4ता अमानवीय र आपराhधक काय ह-, भौ+तक र आhथ क 

संरचनाह-को #वनाश, Gमे र कत 8यको @व�@व, नेपाल� सै+नकह-को वीरता, पराCम र 

देशGेम, नेपाल� सै+नकह- संसारका #व�भ�न ठाउँमा पुगेर वीरतापूव क लडकेा ऐ+तहा�सक 

स�दभ , पशुप�ी र पया वरणमाhथ यु�को Gभाव, यु� भाषा, यु� ह+तयार, यु� सामdी, 

मानवतावाद� दश न र यु�#वरोधी धारणाज4ता #व�भ�न #वषयह- यी उप�यासह-ले 

G4तुत गरेका छन।्  
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३.३ नेपाल�मा यु�-उपOयास रचनाको प�ृठभू�म  

नेपाल� समाजले सै�य जीवनलाई एउटा पेसाको -पमा dहण गरेको छ तथा#प 

नेपाल� समाजका +नि)त सै�य जीवन एउटा आhथ क iोत मा] नभएर गौरवको #वषय 

प+न बनेको दे'ख�छ। एउटै प9रवारका पाँच-छ पु4ता सै+नक पेसामा संलpन हुनाले 

नेपाल� समाज र सै�य जीवनxबच ग�हरो भावना�मक स)ब�ध रहेको बु'झ�छ। ३१ 

अग4त २००६ मा भारतीय तेiो गोखा  राइफbसबाट सेवा+नव�ृत भएका कण ल जय�त 

थापाको प9रवारका छैटZ पु4तास)म सै+नक जीवनसँग स)ब� रहेको५५ त~यबाट उ^त 

कुरा Gमा'णत हु�छ। यस उदाहरणले नेपाल� समाज र सै+नक जीवनxबचको 

अ�त स)ब�धलाई 4प�ट पाछ । नेपाल� सै+नकह- आ�नो अद)य साहस र वीरताका 

कारण #वaवG�स� छन।् नेपाल�ह-ले धेरै यु� लड े�यसैले इ�|बहादरु राई ले*छन ्  – 

यु� हामीलाई घाम हो। जहाँ लाnछ हामी �यह�o ताdन पुगेका हुOछp।५६ 

अHdेज-नेपाल यु� (सन ् १८१४-१८१६) का अवhधमा नेपाल�ह-को बहादरु�, 

पहाडका अ�ठेरामा प+न +निaच�त भई लzन स^ने +तनको फुतe, सामा�य खानाले प+न 

पेट भनq +तनको बानी अ+न आ�ना शासकह-G+त +तनको +न�ठाबाट x��टसह- Gभा#वत 

बनेका hथए।५७ अHdेज-नेपाल यु�का अवhधमा अHdेजले मलाउँको .कbलामा अमर 

�सँहलाई आ�मसमप ण गन  लगाएप+छ १५ मई १८१५ मा अङdेज फौजका कमा�डर 

जनरल जे�भड अ^टरलोनीले नेपाल� फौजका जनरल अमर�सँह थापासँग एउटा स)झौता 

गरे। इ+तहासकार रामGसाद उपाUयायअनुसार यह� स)झौतामा नेपाल�ह-लाई x��टस 

                                                           

५५ जय�त थापा, सन ्२००९, ‘समप ण, साहस र स)मानको छ पु4ता’, मH गल�सँह सु}बा (अनु), VवJवVवLयात 

गोखा', दािज �लङ, मधुमालती सु}बा, प ृ८२ 
५६ इ�|बहादरु राई, सन ्१९७०, ‘यु�4त�व र अ�भ8यि^त’, अगम�सँह hगर�, यु� र यो�ा, दािज �लङ, लेखक 

4वयम,् प ृ(क)  
५७ झलक सुवेद�, सन ्२०१२, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, काठमाडZ, �हमाल .कताब Gा �ल, प ृ४० 
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सेनामा भतe हुने अनुम+त �दइएको hथयो।५८ x��टस क)पनी सरकारको आhधका9रक 

4वीकृ+तपaचात फ4ट ना�सर� बटा�लयन, सेके�ड ना�सर� बटा�लयन र �सरमुर 

बटा�लयनको 4थापना ग9रएको hथयो। यसर� सुगौल� सि�ध (सन ्१८१६) अ+घ नै गोखा  

वा नेपाल�ह-लाई अHdेज सेनामा भतe गराएर गोखा  पbटन 4था#पत गनq काम 

भइसकेको hथयो।५९ 

 नेपाल र अHdेजxबच भएको सुगौल�को सि�धप]मा गोखा ह-लाई अHdेज 

सेनामा भना  ग9रने कुराको उbलेख छैन तर सुगौल� सि�धप+छ नेपाल�ह- आफूखसुी 

x��टस सेनामा भतe जाने चलन नै ब4यो। नेपालका त�काल�न शासक जH गबहादरु 

राणाले x��टस सेनामा गोखा ह-को भतeलाई +नS�सा�हत गनq काम गरे र गोखा  भतe 

रो^नाका +नि)त कानुन प+न बनाए ताप+न भतe रो.कएन। Gधानम�]ी वीरशमशरेको 

शासन कालमा क+तपय राजनै+तक 4वाथ  र x��टस सरकारको दबावका कारण 

भतeस)ब�धी सबै अवरोधह- हटाइयो। Gधानम�]ी च�|शमशरेको शासन कालमा 

x��टस सरकारले गोखा  भतeका +नि)त Gश4त सहयोग पाए। च�|शमशरेकै सहयोगका 

कारणले सन ् १९०८ स)ममा x��टस सरकारले दसवटा गोखा  रेिजमे�ट 4थापना 

ग9रसकेको hथयो। प�हलो #वaवयु�मा च�|शमशरेले अHdेज सरकारलाई खसुी पान  

हजारZ नेपाल� युवाह-लाई अHdेज फौजमा भना  हुन Gो�सा�हत गरे। �यसको साटोमा 

च�|शमशरेले अHdेजबाट 4याबासी4व-प धेरै धनरा�श प+न पाएका hथए। यी कुरासँग 

राmर� प9रhचत रहेका Gधानम�]ी जु�शमशरेले प+न दोiो #वaवयु�का समय 

अHdेजह-को 4याबासी पाउन र धनरा�श हात पान  लाखZ नेपाल� युवाह-लाई अHdेज 

                                                           

५८ रामGसाद उपाUयाय, सन ्१९९८, नेपालको समीKा�मक इ)तहास, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ२२६ 
५९ हक  गुSङ, सन ्२०१३, ‘x��टस गोखा  सम4या : अ9रH गाल र �सङकुसको #वभेद’, भोगीराज चाि)लङ (अनु), 

प�हलो र दो�ो VवJवयु�, काठमाडZ, सहारा पि}लकेसन, प ृ३८६ 
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फौजमा भना  हुन बाUय गराएको कुरा ऐ+तहा�सक #वमश ह-बाट थाहा पाइ�छ।६० �यस 

समय पहाडका युवाह- खोजी bयाउन गbलावालह-लाई पठाइ�~यो। गbलावालह-ले 

#व�भ�न सुख-सु#वधा, सुख-सयल र भोग-#वलासको सपना देखाएर युवाह-लाई अHdेज 

सेनामा भतe गराउन ला�थे तथा#प भतe भइसके प+छ गbलावालले बयान गरे ज4तो 

हँुदै�~यो। �यसैले क+त रH गSटह- भाpने को�सस गथq तर पCा प9रहाbथे।६१ x��टस 

छनोटमा प�हलो न)बरमा मगर-गुSङ र दोiोमा राई-�ल)बू hथए। यु�का बेला अ4थायी 

बटा�लयनह- थ�दा र खाल� दरब�द�ह- भनु  पदा  मा] अ�य जा+तले मौका पाउँथे।६२ 

यसर� क+त रहरले, क+त करले र क+त वाUयताले नेपाल�ह- x��टस सेनामा भना  भए।  

साmाtयवाद� अHdेजका सै+नक भएप+छ नेपाल�ह-ले अHdेजको प�मा मराठाको 

लडाइँ (सन ् १८१७), कु�जाको लडाइँ (सन ् १८२४), भरतपुरको लडाइँ (सन ् १८२५), 

अफगा+न4तानको लडाइँ (सन ्१८३८), प�जाबको लडाइँ (सन ्१८४५-४६/१८४८-४९), सन ्

१८५७ को भारतको सै+नक #व|ोह, अHdेज-बमा  यु� (सन ्१८८५), प�हलो #वaवयु� (सन ्

१९१४-१९१८), दोiो #वaवयु� (सन ् १९३९-१९४५) आ�द अनैकZ यु�ह- लड।े यीमUये 

प�हलो #वaवयु� र दोiो #वaवयु� सबैभ�दा भयानक र ]ासद hथए। प�हलो र दोiो 

#वaवयु�मा नेपाल�ह-को 8यापक सहभाhगता रहेको hथयो। गाउँ-ब4तीबाट बा�हर 

न+न4केका अनेकZ नेपाल� युवाह-ले प�हलो र दोiो #वaवयु�का समय �ा�स, 

मेसोपोटा�मया, इिज�ट, �याले4टाइन, �मiको मSभू�म, बिजर4थानका पहाडह-, सुडान, 

इराक, इरान, बमा , �सH गापुर, इटल� आ�द संसारका #व�भ�न ठाउँह-मा गएर य�ु 

                                                           

६० aयामकुमार तामाङ, सन ्१९९९, ‘दोiो #वaवयु�मा नेपाल�ह-को संलpनता र राजनै+तक जागरण’, जनमुिcत 

सेना, काठमाडZ, एकता Gकाशन, प ृ३० 
६१ रणशुर �ल)बू, #व सं २०१८, बमा'को सbझना, काठमाडZ, जगद)बा Gेस, प ृ३५-३८  
६२ झलक सुवेद�, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, पूव वत,् प ृ८० 
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लड।े६३ दोiो #वaवयु�मा नेपालका नेपाल� सै+नकबाहेक दािज �लङ, �सि^कम, देहरादनु, 

असम, �हमाचल Gदेशका नेपाल� यो�ाह- प+न यु�मा संलpन भए।६४ #वaवयु� लzन 

गएका ती नेपाल� युवाह- अ�ात Gदेश र वन-जH गलमा कुकुर-xबरालोसरह मरे। यसर� 

बीसZ शता}द�मा घ�टत मानव संहारको भयावह खेलमा सहभागी हुन पुगेका नेपाल�ह- 

G�य�तः यु� #वभी#षकाका भु^तभोगी ब�नपुगे।  

दोiो #वaवयु� समा�त भएको दईु वष प+छ सन ् १९४७ मा भारत अHdेजी 

उप+नवेशको अधीनबाट मु^त भयो। भारत 4वत�] भएप+छ क+तपय कारणले गदा  

भारत र x��टस सरकारमाझ गोखा  सेनालाई बाँzने काम भयो। x��टस सरकारले दोiो, 

छ�टZ, सातZ र दसZ गोखा  राइफbसलाई आफूसँगै इHbया�ड लpयो भने प�हलो, तेiो, 

चZथो, पाँचZ, आठZ र नवZ गोखा  राइफbस भारत सरकारको अधीनमा रहने भयो।६५ 

यसर� गोखा  राइफbस भारतीय सेनामा गा�भए। x��टस सरकारले सातZ र दसZ गोखा  

राइफbसलाई आफूसँगै लगे ताप+न यी दईुवटा पbटनका अhधकांश सै+नकह- भारतीय 

सेनामा नै ब4न चाह�थे। फल4व-प +तनै सै+नकह-लाई �लएर १ जनवर� १९४८ मा 

पालमपुरमा ११ गोखा  राइफbस गठन ग9रयो।६६  

गोखा  सेना भारतीय फौजको अH ग भएप+छ भारतले गोखा  फौजलाई आ�त9रक 

सुर�ा र बा�य सुर�ाका +नि)त उपयोग गद  आइरहेको छ। भारत सरकारले गोखा  

रेिजमे�टह-लाई सन ् १९४७ मा उर� से^टरमा, सन ् १९४८ मा हैदरावाद अपरेसनमा, 

काि4मरमा, उ�तरपूवe भारतमा #वखkडनवाद� र अ+तवाद�#व-� Gयोग गद  आइरहेको 

छ।६७ �यसर� नै 7ीलH कामा पथृकतावाद� ता�मल टाइगर (�लr टे) #वS� पठाइएको 

                                                           

६३ कुमार +घ�सङ, सन ्१९७०, ‘गोखा  सै+नकको ज�म र ऐ+तहा�सक यु�ह-’, एडोन र¡ग¡ग (स)पा), द�यो, 

गोखा  सै+नक अH क, वष  १५, अH क ८ र ९, प ृ१ 
६४ जीवन नामदङु, सन ्२०००, अगम�सँह lगर�का कVवताको अ�ययन र आधार, दािज �लङ, aयाम �दस , प ृ१३४ 
६५ मH गल�सँह सु}बा, सन ्२००९, VवJवVवLयात गोखा', दािज �लङ, मधुमालती सु}बा, प ृ२४२ 
६६ मH गल�सँह सु}बा, VवJवVवLयात गोखा', पूव वत,् प ृ२५१ 
६७ �हरkयलाल 7े�ठ, #व स २०७३, शािOत सेना र Vवदेशी सेनाह2मा नेपाल�/गोखा'ल�, बागलुङ, द� अ Gकाशन, प ृ२६ 



९ ९  

 

इि�डयन #पस .क#पङ फोस  (आइ#पकेएफ) मा गोखा  सै+नक प+न सि)म�लत hथए। 

भारतीय गोखा  रेिजमे�टह-ले #व�भ�न ठाउँमा संयु^त रा�� सH घको शाि�त सेनाका 

-पमा प+न सेवा पु� याउँदै आइरहेका छन।् भारत 4वत�]प+छ भारतीय सै+नकका -पमा 

गोखा  रेिजमे�टले लडकेा यु�ह-मा भारत-hचन यु� (सन ्१९६२), भारत-पा.क4तान यु� 

(सन ्१९६५), बH गलादेश यु� (सन ्१९७१), कारhगल यु� (सन ्१९९९) मह��वपूण  छन।् 

२० अ^टोबर १९६२ मा hचनले भारतमाhथ ए^कासी हमला गरेप+छ६८ भारत र hचनxबच 

यु� सुS भएको hथयो। यो यु� �समाना #ववादका कारण भएको hथयो। यस यु�सँग 

भारतीय गोखा  राइफbस प+न संलpन हुन पुpयो जसको G�य�-अG�य� Gभाव नेपाल� 

समाजमा प+न प� यो।  

सन ्१९६२ सालको भारत-hचन यु�को राप सेलाउँदा-नसेलाउँदै फे9र भारत रा��ले 

केह� वष �भ] (सन ्१९६५) मा नै अक6 यु� लzनु प� यो। यसपbट G+त@व�@वीका -पमा 

hथयो सन ् १९४७ मा भारतबाटै टु.Cएर ब+नएको देश पा.क4तान। भारत र 

पा.क4तानxबचको यो यु� सन ्१९६५ को अGेलदे'ख से�टे)बर म�हनास)म भएको hथयो। 

रा�� सH घको ह4त�ेपमा यु� समा�त भएको hथयो। यस यु�मा दवुै देशले धेरै �+त 

बेहोनु  प� यो। दवुै देशका धेरै सै+नक हताहत भए भन े यु� वाहन, सामdी र 

हातह+तयारह- �+तd4त भए। चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोडअनुसार यस यु�मा 

भारतका ३७१२ जना सै+नक मा9रएका hथए भने ७६३८ जना घायल भएका hथए।६९ 

यु�मा मनq र घायल हुनेह-मा गोखा  सै+नकह- प+न hथए। सन ् १९४७ मा भारतबाट 

छुr  �टएर ब+नएको त�काल�न पा.क4तान दईु भागमा #वभािजत hथयो - पूवe पा.क4तान 

र पिaचमी पा.क4तान। पूवe पा.क4तानअ�तग त अ�हलेको बH गलादेश र पिaचमी 

पा.क4तानअ�तग त अ�हलेको पा.क4तान प~य6। पिaचमी पा.क4तानीह- पूव का 
                                                           

६८ जे वी दलवी, सन ्२०१०, �हमालयन >लOडर, पुनमु�|त, देहरादनु, नटराज पि}लसस , प ृ१ 
६९ चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोड, सन ्२००६, इOसाइcलोVपsडया अफ् वार, नयाँ �दbल�, �भभा बु^स 

Gाइभेट �ल�मटेड, प ृ६०४ 
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पा.क4तानीह-लाई घणृाका �ि�टले हेथq। पूवe पा.क4तानीह- राजनी+तक, सां4कृ+तक र 

सामािजक भेदभाव र दमनको �सकार बनेका hथए। Gशास+नक र शै��क �े]मा प+न 

उनीह-माhथ ठुलो अ�याय भएको hथयो। फल4व-प पूवe पा.क4तानमा 4वत�] 

बH गलादेशको आ�दोलन सुS भयो। बH गलादेशको 4वत�]ताका +नि)त भारतले 

मह��वपूण  भू�मका +नवा ह ग� यो। �यस समय इि�दरा गा�धी भारतकJ Gधानम�]ी 

hथइन।् भारतले बH गलादेशी जनता र राजनी+तक नेताह-लाई शरण �दयो भने मुि^त 

वा�हनीका सै+नकह-लाई G�श�ण प+न �दयो। यसबाहेक अ�तरा ि��य 4तरमा 

बH गलादेशको प�मा जनमत सHdह गन  इि�दरा गा�धीको नेत�ृवमा भारतले 

मह��वपूण  भू�मका +नवा ह ग� यो। बH गलादेशलाई सहयोग गरेको G+त.Cयामा 

पा.क4तानले पिaचमी सीमाबाट ३ �दस)बर १९७१ मा भारतमाhथ आCमण ग� यो। 

बH गलादेशको मुि^त वा�हनी सेना र भारतीय सेना �मलेर �म] वा�हनी सेना गठन 

ग9रयो र पूवe पा.क4तानमा पा.क4तानी सेना#व-� यु� भयो। यसर� सन ् १९७१ मा 

भारत र पा.क4तानxबच पुनः यु� भएको hथयो। यस यु�मा गोखा  राइफbसका 

सै+नकह-ले प+न भाग �लएका hथए।  

यसर� #व�भ�न कालखkडमा घ�टत यु� र �यसका भयावह र ]ासद ि4थ+तलाई 

नेपाल� समाजले G�य�-अG�य� -पमा भोगेको दे'ख�छ। यु�भू�ममा साहस र वीरता 

Gदश न गरेर नेपाल� सै+नकह- #वaवG�स� बने भने यु�को शार�9रक र मान�सक 

Gभावलाई उनीह-ले आजीवन भोhगरहे। सै+नकका घर-प9रवारले प+न यु�को भयावह 

Gभाव र प9रणाम भोगे। यु� र नेपाल� समाजको यह� अ�तस )ब�धलाई औप�या�सक 

-प �दने काम नेपाल� उप�यासकारह-ले गरेका छन।् यस शोध Gब�धमा दोiो 

#वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता ऐ+तहा�सक यु�मा आधा9रत 

एवम ्तीhथ-�म+त +न�द �ट नभएका यु�लाई आधार बनाएर ले'खएका यु�-उप�यासह-को 

अUययन-#वaलेषण ग9रएको छ। 
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३.४ नेपाल� यु�-उपOयासह2को वगYकरण 

नेपाल� उप�यासह-मा यु� GासH hगक एवम ्मूल क~यको -पमा रहेको छ। यु� 

GासH hगक -पमा रहेका उप�यासह-मा यु�स)ब�धी घटनाह-को वण न GसH गवश 

आएको छ। यु�को #वभी#षकामा जे�लएको मानवविृ�त र यु�@वारा #वच�लत समाजको 

hच] G4तुत गनु  य4ता उप�यासह-को उ�ेaय होइन। �यसैकारण यु� GासH hगक -पमा 

रहेका नेपाल� उप�यासह-लाई यु�-उप�यासअ�तग त रा*न स.कँदैन। क+तपय 

उप�यासह-मा यु� मूल क~यको -पमा रहेको छ। #व�भ�न ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को 

प9रव�ृतमा औप�या�सक कथानक #वक�सत भएको छ। य4ता उप�यासह-मा यु�को 

#वभी#षका@वारा आCा�त पा]-पा]ाह-को उपि4थ+त रहेको छ भने ती पा]-पा]ाह-ले 

यु�को आतH क@वारा उ�प�न तनाउ, hच�ता, भय, नैराaय, असुर�ा भावना, म�ृयुबोध 

आ�द G4तुत गरेका छन।् य4ता उप�यासह-मा आ@योपा�त यु� आतH क र स�]ासको 

भयावह प9रवेश रहेको छ। यु�को वीभ�स, बब र र Uवंसा�मक 4व-प G4तुत गरेर 

यु�#वरोधी दश नको 4थापनामा य4ता उप�यासह-ले #वशषे जोड �दएका छन।् अतः 

यु�का #वभी#षका, वीभ�सता र #वUवंस, सामािजक संरचना र सां4कृ+तक मूbयको 

#वनाश, यु�-आतH क@वारा स�]4त मान�सकता, ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को वण नमा 

य4ता उप�यासह- केि�|त रहेका दे'ख�छन।्  

यस शोध Gब�धमा यु�लाई के�|�य क~य बनाएर ले'खएका नेपाल� 

उप�यासह-लाई मा] यु�-उप�यासको -पमा �लइएको छ। नेपाल� यु�-उप�यासह- 

#व�भ�न ऐ+तहा�सक यु�ह-मा आधा9रत छन ्अथा त ्इ+तहासमा भएका #व�भ�न यु�ह- 

औप�या�सक प�ृठभू�मका -पमा रहेका छन ्जसमUये दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु� र 

भारत-पा.क4तान यु�ह- उbलेखनीय छन।् नेपाल� युवाह-ले सै+नकका -पमा यी 

यु�ह-लाई G�य� भोगे भने सै+नकका प9रवारह-ले प+न Gभावमा परेर अG�य� -पमा 

यु�को #वभी#षका भोगे। यी यु�ह-मा नेपाल� सै+नकह-ले जुन साहस, वीरता, +न�ठा र 
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देशभि^त Gदश न गरे इ+तहासमा �यो ��टा�त ब�यो। यसर� यी यु�ह-बाट नेपाल� 

जनजीवन G�य�-अG�य�तः Gभा#वत बनेको दे'ख�छ। नेपाल�मा कुनै ऐ+तहा�सक यु� 

घटनासँग स)ब�ध नरा*ने उप�यासकारको कbपना@वारा सिृजत यु�मा आधा9रत यु�-

उप�यास प+न ले'खएको छ। +यनै आधारमा यस शोध Gब�धमा नेपाल� उप�यासह-लाई 

+न)न Gकारले वगeकरण ग9रएको छ – 

 

३.४.१ दो�ो VवJवयु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास   

१ �सत)बर सन ् १९३९ मा जम नीले पोbया�डमाhथ आCमण गरे प+छ दोiो 

#वaवयु� आर)भ भएको मा+न�छ।७० यो यु� �म] रा��ह- (युनाइटेड .कङडम, पोbया�ड, 

�ा�स, सो#वयत सH घ, hचन, युनाइटेड 4टेrस आ�द) र धरु� रा��ह- (जम न, इटल�, 

जापान आ�द) xबच भएको hथयो। छ वष को लामो अवhधस)म भएको यो यु� जल, थल र 

आकाशमा ल{डएको hथयो। सन ् १९४५ को ६ र ९ अग4तका �दन अमे9रकाले जापानको 

�हरो�समा र नागासाकJमा परमाणु बम खसाए प+छ जापानले आ�मसमप ण ग� यो ।७१ 

जापानको आ�म समप णसँगैसँगै यु� प+न समा�त भयो। यस यु�सँग नेपाल�ह- प+न 

G�य� -पमा जो{डन पुगे। झलक सुवेद�ले आ�नो पु4तक #$�टस साQाRयका नेपाल� 

मोहरामा २ माच  १९८९ मा बेलायतको हाउस अफ् कम�सको {डफे�स क�मट�ले G4तुत 

गरेको 9रपोट को आधारमा दोiो #वaवयु�मा x��टस भारतीय सेनामा 4थायी र अ4थायी 

गर� दईु लाख पचास हजार नेपाल�ह- भना  भएको उbलेख गरेका छन।्७२ जोन पाक रले 

प+न आ�नो पु4तक द गोखा'जमा य4तै आँकडा G4तुत गरेका छन।्७३ 

                                                           

७० चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोड, इOसाइcलोVपsडया अफ वार, पूव वत,् प ृ१३४८ 
७१ �लेचर नेबेल र चाbस  ड}bयू बेल�, सन ्१९६१, द अि?टमेट वेपन, इलुसtेटेड Bटोर� अफ व?ड' वार II, �यू 

वक , द 9रडस  डाइजे4ट एसो�सएसन,् प ृ५०३ 
७२ झलक सुवेद�, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, पूव वत,् प ृ५४ 
७३ जोन पाक र, द गोखा'ज, पूव वत,् प ृxvii  
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दोiो #वaवयु�का समय गाउँ-घर छाडरे अ�ात Gदेशह-मा यु� लzन पुगेका हजारZ 

नेपाल� युवाह- यु�भू�ममा कुकुर-xबरालोसरह मरे। यु� लzन गएका नेपाल� युवकह- मा] 

होइन तर उनीह-का घर-प9रवार र गाउँ-समाज प+न यु�@वारा Gभा#वत ब�न पुगे। यस 

यु�मा नेपाल�ह-ले आ�नो अद)य साहस र वीरताको प9रचय �दएका hथए। दोiो 

#वaवयु�का समय x��टस गोखा  फौजले जम न र जापानी फौज#वS� लडकेा hथए भन े

सुभाषच�| बोसको नेत�ृवमा रहेको आजाद �ह�द फौजमा संलpन भएर भारतको 

4वत�]ताका +नि)त अHdेज फौज#वS� प+न लडेका hथए। यसर� नेपाल� युवाह-ले लडकेो 

दोiो #वaवयु�का #व#वध घटनाह-लाई प�ृठभू�म बनाएर नेपाल�मा उप�यासह- ले'खएका 

छन।् दोiो #वaवयु�मा आधा9रत नेपाल� उप�यासह-लाई यस वगeकरणअ�तग त राखेर 

अUययन ग9रएको छ। अUययनका +नि)त चयन ग9रएका उप�यासह- यसGकार छन ् - 

सुवासको लुङखमु cयाbप, समीरण �े]ी ‘#Gयदशe’को ब�लबेद�, न�द हाङ'खमको अकg 

अनुहार, भगीरथ रावतको ओस र गो#व�द शमा को लiन जOमेकाह2।  

 

३.४.२ भारत-lचन यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास   

अ�तरा ि��य राजनी+तमा भारत-hचन स)ब�धको एउटा ऐ+तहा�सक मह��व छ। 

Gाचीन कालदे'ख नै दईु देशxबच सां4कृ+तक र आhथ क स)ब�ध रहेको छ। भारत देशको 

माUयमबाट नै hचनमा बौ� धम को Gचार-Gसार भएको हो७४ तर सीमा #ववादका कारणले 

भारत-hचनxबचको मधरु स)ब�ध xबhdँदै गएको दे'ख�छ। भारत र hचन २२०० माइल 

(३५२० .कमी) भ�दा अhधक लामो सीमा@वारा एकअका सँग आब� छन।् भारत-hचनको 

यो सीमा�त�े] सदैव शाि�तपूण  रहे ताप+न सन ्१९६२ को यु�पaचात तनाउपूण  बनेको 

दे'ख�छ। सन ् १९६२ पूव  प+न सन ् १९५४-१९५९ xबच भारत भू�ममा hचनी 

                                                           

७४ लbलनजी �सँह, सन ्२००५, भारतीय सैOय इ)तहास और यु� के �स�ाOत, सातZ सं4करण, बरेल�, Gकाश 

बुक {डपो, प ृ१०४ 
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अनुGवेशज4ता #व�भ�न घटनाह- भएको थाहा पाइ�छ।७५ hचन@वारा +त}बतमाhथ 

अ+तCमणको भारत@वारा #वरोध अ+न भारतमा +त}बती गुS दलाई लामाको राजनै+तक 

शरणज4ता घटनाह-ले प+न भारत-hचन स)ब�ध Gभा#वत बनेको दे'ख�छ। भारत-hचन 

सीमा #ववादको मु*य जरो मैकमोहन रेखालाई मा+न�छ। मैकमोहन रेखा �समला 

स)झौता (सन ् १९१४) @वारा +नधा 9रत भारत-+त}बतxबचको सीमाH कन रेखा हो। 

�यसबेला hचनले �समला स)झौता-प]मा ह4ता�र नगरेर आ�नो अस�तुि�ट Gकट 

गरेको hथयो भने अ�हले प+न hचनले मैकमोहन रेखालाई 4वीकृ+त �दएको छैन।  

भारतको उ�तर-पूवe सीमा�त �े] (नेफा) माhथ आ�नो अhधकार घो#षत गद  

hचनले २० अ^टोबर १९६२ का �दन अचानक आCमण गरेप+छ७६ भारत र hचनxबच यु� 

आर)भ भएको हो। भारतको उ�तर-पिaचम ल�ाखको hचपचपै �े]दे'ख उ�तर-पूवe 

सीमा�त Gदेश (नेफा) का अनेक भारतीय सै�य चौकJ hचनले आ�नो अhधकारमा 

�लयो।७७ बहुसH*यक र शि^तशाल� hचनी सेनासँग भारतीय सेनाले वीरतापूव क य�ु 

लzयो। भारतीय सेनाको एउटा मु*य अH ग रहेको गोखा  फौजले प+न यस यु�मा भाग 

�लयो। १/८ गोखा  राइफbसले ल�ाखका चसुुल, �स9रजप, गुSङ �हल आ�द �े]ह-मा 

hचनी सेना#वS� भयH कर यु� लडकेो hथयो। यस यु�मा अद)य साहस र वीरतापूव क 

लडवेापत १/८ गोखा  राइफbसका नायक सुबेदार तेजबहादरु गुSङलाई भारत सरकारले 

वीर चC@वारा स)मा+नत ग� यो। तेजबहादरु गुSङकै नाममा चसुुलको एउटा #वशाल 

                                                           

७५ अ+नS� �सँह यादव र सहदेव शमा , सन ्२००९, BवतOE भारत के यु� एवम ्यु� के �स�ाOत, बरेल�, 

Gकाश बुक {डपो, प ृ१०३ 
७६ जे वी दलवी, �हमालयन >लOडर, पूव वत,् प ृ१  
७७ लbलन जी �सँह, भारतीय सOैय इ)तहास और यु� के �स�ाOत, पूव वत,् प ृ१०८ 
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पव तको नाम गुSङ �हल रा'खएको जानकार� पाइ�छ।७८ यह� यु�मा १/८ गोखा  

राइफbसका मेजर धन�सँह थापाले अ@#वतीय शौय  र पराCमको प9रचय �दएका hथए।  

यु�मा मा9रएको स)झी भारत सरकारले २६ जनवर� १९६३ मा उनको वीरताको 

स)मान गद  भारतीय सेनाको सव6yच पुर4कार परमवीर चC@वारा उनलाई #वभू#षत 

गरेको hथयो। यसबेला उनकJ पि�न गभ वती hथइन।् यु�मा मरेको स)झी उनको 

अ��येि�ट प+न ग9रएको hथयो तर hचनी सै+नक@वारा यु�ब�द� बनाइएका मेजर धन�सँह 

थापा यु�#वरामपaचात घर फ.क एका hथए। उनको अ��येि�ट .Cया भइसकेको हुनाले 

�वारान गरेर #वधवा बनेकJ प�नीसँग पुनः उनले #ववाह गनु  परेको hथयो।७९ यसर� 

भारत-hचन यु�मा नेपाल�ह-ले साहस, वीरता र देशभि^तको अ@ भूत उदाहरण G4तुत 

गरे भने G�य�-अG�य� -पमा नेपाल� समाज यस यु�बाट Gभा#वत ब�न पुpयो। 

भारत-hचन यु�को य4तै प�ृठभू�ममा नेपाल�मा केह� उप�यासह- ले'खएका छन।् यसर� 

भारत-hचन यु�मा आधा9रत उप�यासह-लाई यस वगeकरणअ�तग त राखेर अUययन 

ग9रएको छ। अUययनका +नि)त चयन ग9रएका उप�यासह- यसGकार छन ् - न�द 

हाङ'खमको लास, के बी नेपाल�को समप'ण र Gकाश को#व@को cयाdटेन साहेब।  

 

३.४.३ भारत-पाvकBतान यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास  

सन ् १९४७ मा भारत र पा.क4तान दईुवटा अलग रा��का -पमा अि4त�वमा 

आएप+छ यी दईु रा��xबच सीमा #ववादका कारणले यु�को ि4थ+त सजृना भएको 

                                                           

७८ #वCमवीर थापा, सन ् २०००, ‘वीरचC Gा�तकता  स�हद नायब सुबेदार तजेबहादरु गुSङ’, केदार गुSङ र 

उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशषेाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य Gकाशन, 

वष  २१, अH क ४७, प ृ६९-७० 
७९ केदार गुSङ, सन ् २०००, ‘मरणोGा�त परमवीर चC #वजेता स�हद ले�ट�ट कणqल धन�सँह थापा’, केदार 

गुSङ र उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशेषाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य 

Gकाशन, वष  २१, अH क ४७, प ृ७२-७६ 
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बु'झ�छ। सन ् १९४७ मा ज)मू-कि4मरको #वलय भारतमा भएप+छ भारत र 

पा.क4तानxबच सH घष को ि4थ+त अझ ती¥ भएर गएको दे'ख�छ। पा.क4तानले 

भारतअधीन4थ ज)मू-कि4मर र कyछ (गुजरात) �े]माhथ आ�नो दाबी गद  आइरहेको 

छ। फल4व-प यस सम4याले सन ् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा यु�को -प 

�लइसकेको छ भने भारत-पा.क4तानको सीमा�त �े]मा आजपय �त अनुGवेश र यु�-

#वराम (�सज-फायर) को उbलH घनज4ता ग+त#वhधह- यथावत ् छन।् भारत-

पा.क4तानxबच भएका G�येक यु�मा गोखा  राइफbसका सै+नकह-ले साहस र 

वीरतापूव क यु� लडकेो इ+तहास सा�ी छ। सन ् १९६५ को यु�मा श]सँुग वीरतापूव क 

लडवेापत �टकाबहादरु थापालाई भारत सरकारले महावीर चC@वारा स)मा+नत ग� यो। 

�टकाबहादरु थापाले अि�तम लडाइँ लडरे िजतेको पहाडलाई �टकाबहादरु �हल नामकरण 

ग9रएको जानकार� पाइ�छ।८०  

सन ् १९७१ मा भएको लडाइँलाई बH गलादेश यु� भ+नए ताप+न वा4तवमा 

यु�चा�हँ पूव  पा.क4तानभ�दा प+न पिaचम पा.क4तान (आजको पा.क4तान) र भारतको 

सीमा�त �े]मा भएको hथयो। �यसबेला कारhगल �े]मा अ�य पbटनलगायत ५/११ 

गोखा  राइफbसले वीरतापूव क लडरे सन ्१९६५ को भारत-पा.क4तान यु�@वारा को9रएको 

यु�-#वराम रेखालाई उ+छनेर नयाँ यु�-#वराम रेखा रेखाH .कत भएको hथयो।८१ सन ्१९६५ 

र सन ् १९७१ मा भारत र पा.क4तानxबच भएका यु�ह-लाई मूल क~य बनाएर 

ले'खएको उप�यासलाई यसअ�तग त रा'खएको छ। जे पी राई आ�द�यको अमर-ब�लदान 

उप�यास सन ्१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�मा आधा9रत छ।  

 

                                                           

८० केदार गुSङ, सन ्२०००, ‘महावीर चC Gा�तकता  स�हद �टकाबहादरु थापा वनाम �टकाबहादरु �हल’, केदार 

गुSङ र उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशेषाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य 

Gकाशन, वष  २१, अH क ४७, प ृ८०-८१  
८१ #वCमवीर थापा, ‘वीरचC Gा�तकता  स�हद नायब सुबेदार तजेबहादरु गुSङ’, ��टा, पूव वत,् प ृ५६ 
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३.४.४ का?प)नक यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास 

दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता ऐ+तहा�सक यु� 

घटनाह-मा आधा9रत उप�यासह-बाहेक क+तपय उप�यासमा प�ृठभू�मको -पमा रहेको 

यु�को ऐ+तहा�सक काल 4प�ट छैन। यसबाट उप�यासमा व'ण त यु� काbप+नक रहेको 

दे'ख�छ र �यसको कुनै ऐ+तहा�सक यु� घटनासँग स)ब�ध नरहेको बु'झ�छ। अतः कुन ै

ऐ+तहा�सक यु� घटनासँग स)ब�ध नरा*ने, उप�यासकार@वारा सिृजत काbप+नक यु� 

घटनामा आधा9रत यु�-उप�यासलाई यस वगeकरणअ�तग त रा'खएको छ। यसGकारको 

एउटै उप�यास मा] Gा�त भएको छ। असीत राईको समािdत : एउटा युग एउटा संसार 

य4तै उप�यास हो। 

 

३.५ नेपाल� यु�-उपOयास लेखनमा सै)नकह2को )नराशाजनक उपिBथ)त  

नेपाल�ह-ले धेरै यु� लड े तर यु�#वषयक रचनाह- नेपाल�मा �य+त ले'खएका 

छैनन ् भ�ने धेरै #व@वान ् ह-को #वचार रहेको छ। डा ल^खीदेवी सु�दासले हुन ता 

नेपाल�ह2को जीवननै य�ुमा रत भएको जीवन र वीरताको कथा नै हो, यु�का सठwक 

वण'न, मुटु ह?लाउने कथा, उपOयास र गीतह2 हाQा कलमबाट )नBकन पनH तर ती 

भएनन ्८२ भनेर नेपाल�मा यु�#वषयक सा�हि�यक रचनाको �यूनता+तर सH केत गरेकJ 

छन।् डा कुमार Gधानले प+न नेपाल�ह2ले साहसपूव'क धेरै यु�ह2 लड े र आCनो 

वीरताका कारण गोखा' भनेर lच)नOछन ्तर सै)नकको जीवनमा आधाNरत उ�कृ�ट यु�-

उपOयास भने ले=खएनन ्८३ भनेर आ�नो #वचार 8य^त गरेका छन।् नेपाल� यु�-

सा�ह�यका अUयेता एवम ्Gखर समालोचक डा गो#व�दराज भr टराईले नेपाल�मा यु�-

सा�ह�यको �यूनताबारे आ�नो #वचार यसर� 8य^त गरेका छन ् – भोटको लडाइँ अ)न 
                                                           

८२ ल^खीदेवी सु�दास, सन ्१९७०, ‘यु�मा ज�मेका नेपाल� सवाई र सा�ह�य’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, वष  

१५, अH क ८ र ९, प ृ७ 
८३ कुमार Gधान, सन ्१९८४, �हBt� अफ् नेपाल� �लtेचर, �यु �दbल�, सा�ह�य अकादमी, प ृ१७९ 
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अ!xेज�सतको लडाइँपJचात ्दईुवटा महासमर आए, गए। �यहाँ हाQो उपिBथ)त lथयो। 

�हजोका फोक?याOड अ)न कारlगलजBता कु_KेEह2मा प)न हाQो उपिBथ)त lथयो। ती 

कुरा इ)तहासमा छन,् परOतु हाQो सा�ह�यमा भने ती कुरा अ�यOतै अ?प माEामा 

ले=खएका छन।्८४  

सै�य जीवन र यु�लाई G�य� भोगेका सै+नकह-ले प+न यस कुरालाई 4वीकार 

गरेका छन।् सो� वष  (सन ् १९७९-१९९५) x��टस गोखा  राइफbसमा काय रत रहेर 

सेवा+नव�ृत भएका यु�-सा�ह�य सज क गणेश राईले नेपाल�मा यु�#वषयक सा�हि�यक 

कृ+तको �यूनता+तर औ�bयाउँदै लेखेका छन ् - वीर लडाका भनेर VवJव इ)तहासमा 

ले=खयो र lचनाइयो नेपाल� जा)तलाई। तर वीर�व लडकेो सा�ह�य ले=खएन। पाEह2 

बहादरु भनेर lच)नए तर बहादरु�को कथा ले=खएन। पाEह2ले खपेको मम'BपशY जीवनको 

संवे�दत संवेदनाह2 उनीह2को जीवनजBतै अO�य भए गुमनाम। ले=खएनन ् ती य�ु 

लडाइँह2 उपOयासका पानामा, कVवताका हरफमा।८५ नेपाल�मा यु�-सा�ह�यको 

�यूनताबारे Gकट ग9रएका यी #वचारह- ग)भीर र मननयोpय छन।् 

यस शोधकता ले प+न नेपाल�ह-ले ज+त धेरै यु� लडकेा छन ्�यसका साप�ेतामा 

यु�-उप�यासको सH*या �यून रहेको पायो। यसको मूल कारण सा�ह�यमा सै+नकह-को 

असहभाhगता दे'खयो भने यसको पछा{ड अ�श�ा र चतेनाशू�यताज4ता प�ह- 

उ�तरदायी छन।् यु� लzने नेपाल� सै+नकह- एका+तर अ�श��त वा अbप�श��त hथए 

भने अका +तर आ�नो यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन स.क�छ भ�ने चतेना 

उनीह-मा नरहेको बु'झ�छ जसले गदा  नेपाल�मा यु�-सा�ह�य अथवा यु�-उप�यास 

लेखन फ4टाउन सकेन। यहाँ फोकbया�डको यु� लडकेा भूतपूव  सै+नक गणेश राईको 

#वचार उ@ धतृ गनु  सा�द�भ क हुने छ। दईुवटा #वaवयु�मा वहृत ् प9रमाणमा 
                                                           

८४ गो#व�दराज भr टराई, #व स २०६४, उ�तरआधु)नक Vवमश', काठमाडZ, मोडन  बु^स, प ृ२३३ 
८५ गणेश राई, सन ्२००९, ‘राइफलले फायर गरेका श}दह-का तफ बाट’, यु� एbबुसमा राइफलको स! गीत, 

बेलायत, नेपाल� G+तभा G+त�ठान, प ृ(र) 
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नेपाल�ह-को सहभाhगता रहँदा-रहँदै प+न नेपाल�मा यु�-सा�ह�य वा यु�-उप�यासको 

ि4थ+त .कन �यून छ भ�ने GसH गमा उनको #वचार यसGकार छ – �य)तका यु� �य)त 

लामो समयदे=ख )नरOतर लडरे प)न यु�सbबOधी ले=खएका कृ)तह2को नेपाल� 

सा�ह�यमा vकन अभाव भयो भOने गbभीर  Jन ज_र उyछ, उ�ठनु पछ' , उठाउनु पछ'। 

ले=खनु पछ' भOने िजbमेवार� वोध गरेको भए र लेLने �सप भएको भए नेपाल� 

यु�लेखन/यु�-सा�ह�य पिJचमा यु�-सा�ह�यभOदा कम हुने lथएन। Bवीकानु' पछ' vक 

नेपाल� सा�ह�यले यु�लेखनको यो पाटोलाई बुzन सकेन। यो गुमेको पाटो, Nरcत Bपेस 

अब कुनै हालतमा पू)त' हुने छैन।…  

चतुर अ!xेजह2ले पढेका टाठाबाठा हुने र लडाइँ गन' नमाOने भनी बुझकैे कारण 

अनपढ सोझा�सधालाई जसो गरे प)न माOने र हुकुमको ब=ख'लाफ नगनH भएकैले 

जनजा)त बग' Vवशषेलाई छानेको वाBतVवकता इ)तहास आफ|  कहेको छ, बकेको छ। 

यु�का भोcताह2बाट लडाइँको अनुभव/Vववरण ले=खन नसvकनाको मुLय कारण यह� नै 

हो। लडाइँ सकेप)छ )तनले गाउँ-घरमा लडाइँका Vववरण, बहादरु�, वीरताका भोगाई कहेर 

मन हलु! गो बनाए प)न लेLन सकेनन।् )तनमा लेLने �सप lथएन। लेLनु पछ' भOन े

}ान, चतेना lथएन। लेखन पठनको अनुकूलता lथएन। वातावरण प)न  )तकूल lथयो। 

केवल जनZ)ुतको भरमा नेपाल� समाजमा लडाइँमा भोlगएको कथा-8यथा रjयो। 

भोcताको अO�यसँगै य�ुको अनुभवको प)न अO�य भयो। �यसलाई �लVपव� गNरन े

काम पढेलेखेका वग' जो सहNरया र खासगर� काशी (भारत) बाट उ�पा�दत कम'का�डीय 

$ाjमण जा)तका lथए, लडाइँमा )तनीह2को सहभाlगता/संलnनता नभएकाले लडाइँ 

)तनको Vवषय lथएन। अतः )तनले लेLने कुरो भएन। जसलाई चोट लाnछ उसैलाई 

दLुछ भने झ| लडाइँको चोटले नदखेुप)छ vकन कसैले अ_को बारे लेखोस।् साउ अKर 

सbम lचनेका, थोरै पढेका अथवा आमYमा �सकेको }ान �शKाको आधारमा केह� 

सै)नकले यु�को सवाई लेखे। zयाउरे गीत लेखे। आफूले भोगेको यो�ा-जीवन/सै)नक-
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जीवनबारे ले=खनु पछ' , अ�भलेखीकरण गNरयो भने भावी पुBतालाई/भVव�यलाई 

दBतवेजको 2पमा काम लाnछ भOने }ानको अभाव हुनु प)न यु�-सा�ह�य (यु�-

उपOयास) नले=खनाको अकg कारण हो।८६ 

गणेश राईले सै+नकह-मा रहेको अ�श�ा अथवा अbप�श�ा, आफूले भोगेको 

यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन स.क�छ भ�ने चतेना र G+तभाको कमी, �श��त 

वग मा यु� अनुभवको कमी र अ-ले लडेका यु�G+त उनीह-को अShच एवम ्

यु�लेखनG+त उनीह-को उदासीनतालाई नेपाल�मा यु�-उप�यासको �यूनताका कारण 

मानेका छन।् यसबाहेक राईले नेपाल�मा यु�-उप�यास लेखन पछा{डनाका अ�य 

कारण+तर प+न सH केत गरेका छन ्- उपOयास Vवधा (आLयान) लेखन Vवधाम�ये Rयादै 

लामो VवषयवBतु भएकाले, यथे�ट अ�ययन अ)न पNरZम, उBतै  कारको समय र धयै' 

आवJयक पनH हुनाले औपOया�सक लेखन हुन नसvकरहेको यथाथ'बाट नेपाल� सा�ह�य 

गुि�रहेको छ।८७ यसर� उप�यास वहृत ् आयामको रचना भएकाले �यसको #वषयगत 

#व4ततृता अ+न धेरै समय, प9र7म, अUययन र धयै को खाँचो पनq हुनाले नेपाल�मा 

यु�-उप�यास लेखन पछा{डँदै गएको कुरा+तर प+न गणेश राईले औ�bयाएका छन।्  

 भूतपूव  सै+नक एवम ् उप�यासकार #वCमवीर थापाले यस शोधकता @वारा 

सोhधएको एउटा Gaनको उ�तरमा पाठकह-मा सा�ह�यG+त अShच रहेको हुनाले इyछा 

भएर प+न यु�#वषयक उप�यास नलेखेको कुरा जनाएका छन।्८८ यसर� नेपाल�मा यु�-

उप�यासको �यूनताको पछा{ड पाठकJय अShच प+न उ�तरदायी रहेको कुरा+तर थापाले 

सH केत गरेका छन।् गो#व�दराज भr टराईले नेपाल�मा यु�#वषयक रचना Gश4त 

                                                           

८६ गणेश राई, १२ �दसे)बर, २०१९, बेलायत +नवासी, फोकbया�ड यु� लडकेा भूतपूव  सै+नक एवम ्यु�-

सा�ह�यका सज क, �स�ा�तकार र अUयेतासँग शोधकता ले Gaनावल� #वhध@वारा �लएको जानकार�। 
८७ गणेश राई, Gaनावल� #वhध@वारा �लएको जानकार�, पूव वत।् 
८८ #वCमवीर थापा, २० �दसे)बर, २०१९, �सलाङ +नवासी, भारत-पा.क4तान यु� (सन ्१९७१) लडकेा भूतपूव  

सै+नक एवम ्कथाकार-उप�यासकारसँग शोधकता ले 8यि^तगत -पमा �लएको अ�तवा ता । 
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नले'खनाका पछा{ड �श�ाको कमी, चतेना र Gकाशनको अभावज4ता सम4यालाई Gमुख 

कारण मानेका छन।्८९ सन ्१९६५ र सन ्१९७१ का भारत-पा.क4तान यु� लडकेा भूतपवू  

सै+नकह- 7ी देवान तामाङ र 7ी धनबहादरु तामाङले सा�ह�य सजृना गनq �मता 

नभएका कारणले आ�नो यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन नसकेको कुरा यस 

शोधकता सँगको एउटा अ�तवा ता मा बताएका छन।्९० #व�भ�न कारणले नेपाल� यु�-

उप�यासको सजृनामा सै+नकह-को उपि4थ+त +नराशाजनक दे'खए ताप+न केह� असै+नक 

सा�ह�यकारह- यस काय मा अ+घ बढेको दे'ख�छ। उनीह-ले यु�बारे सुनेर अ+न पढेर 

यु� बुझकेा आधारमा य�ु#वषयक कृ+तह- लेखेका छन।् नेपाल� य�ु#वषयक उप�यास 

लेखनमा प+न यह� ि4थ+त रहेको छ।  

यस शोधकाय ले तोकेको �े]सीमा र समयसीमाअ�तग त यु� नै लडरे �यस 

यु�मा आधा9रत उप�यास ले*ने सै+नक उप�यासकार भे�टएनन।् उप�यासकार सुवास 

भने सै+नक जीवनसँग जो{डएका 8यि^त hथए। उप�यासकार सुवासको पुरा नाउँ सुवास 

+घ�सङ हो। उनको ज�म दािज �लङ िजbलाको �म9रक महकुमाअ�तग त पनq म�जु 

hचयाबार�मा २२ जुन १९३६ मा भएको hथयो।९१ सवुास +घ�सङ दईुवटा #वaवयु�पaचात 

भारतीय सेनाको आठZ गोखा  राइफbसमा भतe भएका hथए९२ तर उनको सै+नक जीवन 

छ वष  (सन ्१९५४-१९६०) मा] र�यो।९३ सुवासका अिजला र लुङखमु cयाbप उप�यास 

दोiो #वaवयु�को प�ृठभू�ममा आधा9रत छन ्तर सुवास +घ�सङले दोiो #वaवयु� लडकेा 

                                                           

८९ गो#व�दराज भr टराई, सन ्२००९, ‘अमर सै�य सा�ह�यको �सज नामा 7ीगणेश’, गणेश राई, यु� एbबुसमा 

राइफलको स! गीत, बेलायत, नेपाल� G+तभा G+त�ठान, प ृ(क)  
९० देवान तामाङ र धनबहादरु तामाङ, २५ अग4त, २०१९, �म9रक +नवासी, भारत-पा.क4तान यु� लडकेा 

भूतपूव  सै+नकह-सँग शोधकता ले 8यि^तगत -पमा �लएको अ�तवा ता । 
९१ नगे�| गोखा , सन ्१९९२, गोखा'?याOड आOदोलन, दािज �लङ, सूचना, सा�ह�य अ+न सं4कृ+त #वभाग, 

दािज �लङ गोखा  पाव तीय प9रष@, प ृ९ 
९२ नगे�| गोखा , गोखा'?याOड आOदोलन, पूव वत,् प ृ९ 
९३ वीर#वCम गुSङ, सन ्१९९६, गोखा'ल�गदे=ख गोखा'?याOडसbम, तेiो सं4करण, जोरबH लो, बैशालु Gकाशन, प ृ६० 
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hथएनन।् अतः उप�यासकार सुवासले प+न पढेर अ+न सुनेर दोiो #वaवयु� बुझकेो 

आधारमा यी उप�यासह- लेखेका हुन ्भ�ने 4प�ट हु�छ।  

सन ्२००० सालभ�दा अ+घ यु� नै लडरे आ�ना यु�ानुभवलाई औप�या�सक -प 

�दने अथवा यु�लाई के�|मा राखेर उप�यास ले*ने सै+नक उप�यासकारको उपि4थ+त 

शू�य Gायः दे'ख�छ। सन ्२००० सालप+छ भने केह� सै+नकह- नेपाल� यु�-उप�यासको 

लेखनमा स.Cय रहेका दे'ख�छन।् x��टस गोखा  राइफbसमा काय रत र सेवा+नव�ृत 

सै+नकह-ले नेपाल� यु�-उप�यास लेखनलाई अ+घ बडाउने काममा मह��वपूण  भू�मका 

+नवा ह ग9ररहेका छन।् य4ता सै+नक उप�यासकारह-मा हष बहादरु बुडामगर (सHdाम र 

शाि�त, सन ्२००१), गणेश राई (राइफलको नालबाट जीवन +नयाbदा, सन ्२००५, यु� 

ए)बुसमा राइफलको सH गीत, सन ् २००९, राइफलको मूyछ ना, सन ् २०११), दलबहादरु 

पुन मगर (दोiो #वaवयु�को पीडा, सन ् २००९), काङमाङ नरेश राई (यु� बोकेको 

�सताङ, सन ् २०११) आ�द उbलेखनीय छन।् यी उप�यासकारह-ले सै�य जीवनका 

#व#वध प�, सै�य प9रवारको पीडा र बाUयता, यु� #वनाश, यु� अपराध, यु� 

अ�भघातज4ता #वषयलाई औप�या�सक -प �दएका छन।् आ�नो यु�ानुभवलाई 

औप�या�सक -प �दने सातZ गोखा  राइफbसका भूतपूव  सै+नक गणेश राईका यु�-

उप�यासह- उ�कृ�ट छन।्  

 

३.६ )न�कष' 

 नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�म, यु� र नेपाल� उप�यास, नेपाल�मा यु�-उप�यास 

रचनाको प�ृठभू�म, नेपाल� यु�-उप�यासह-को वगeकरण र नेपाल� यु�-उप�यास 

लेखनमा सै+नकह-को योगदानज4ता #वषयको अUययनबाट Gा�त +न�कष लाई 

+न)न�ल'खत बँुदाह-मा रा*न स.क�छ –  
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• यु�#वषयक लोकसा�ह�य नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�मका -पमा रहेको छ। 

लोकसा�ह�यका लोकगीत, लोकगाथा, लोकका8य, लोकनाटक आ�द #वधाह-मा साहस, 

वीरता, पराCम र लडाइँस)ब�धी #व�भ�न GसH गह-को चचा  भे�ट�छ। 

 

• नेपाल�मा यु�लाई #वषयव4तु बनाएर सा�ह�य ले*ने पर)पराको थालनी नेपाल 

एकJकरण काल (#व स १८२१/सन ् १७६४) बाट भएको हो। पूव आध+ुनककाल�न 

यु�#वषयक ग@य-प@य रचनाह-मा नेपाल एकJकरण अ�भयानको ठुलो Gभाव रहेको 

दे'ख�छ। नेपाल एकJकरण अ�भयानमा आधा9रत ग@य-प@य रचनाह-मा ऐ+तहा�सक 

पुSषह-को शौय , वीरता, पराCम, #वजय-उ�सव, यु�ो�साह, यु�को #वभी#षका र 

#व�भ�न यु� घटना आ�द मूल #वषयका -पमा रहेका छन।् यसबाहेक ईaवर�य 

भि^तभावका रचनाकृ+तह-मा प+न पौरा'णक यु�ह-को चचा  पाइ�छ। 

 

• नेपाल� उप�यासका स�दभ मा माUय�मककाल�न औप�या�सक 4व-पका वीरचNरE, डा 

सूय' सादज4ता रचनाह-बाटै यु�को hच]ण गनq पर)परा सुS भएको दे'ख�छ तर यी 

उप�यासह-मा यु�को चचा  रहे ताप+न ती GासH hगक -पमा मा] छन।् बीसZ शता}द�को 

साठsको दशकदे'ख मा] नेपाल� उप�यासले यु�लाई के�|�य क~यको -पमा dहण गरेको 

दे'ख�छ। न�द हाङ'खमको लास (सन ् १९६४) उप�यासभ�दा अ+घ यु�लाई के�|�य 

क~य बनाएर ले'खएको नेपाल� उप�यास हालस)म Gा�त भएको छैन। 

 

• नेपाल�मा यु�काल�भ] ै यु�लाई मूल #वषय बनाएर ले'खएको उप�यास Gा�त भएको 

छैन। लैन�सँह बाH गदेलको मुलुकबा�हर यु� कालमा नै ले'खए ताप+न यो यु�#वषयक 

उप�यास होइन। यु� #वषयका अ�य ज+त उप�यासह- Gा�त भएका छन ्ती सबै यु�-

#वराम काल अथा त यु� समाि�त प+छ मा] ले'खएका छन।् अतः यु� कालमा नेपाल� 
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उप�यासकारह- �य+त स.Cय नरहेको र यु� समाि�तप+छ मा] नेपाल� उप�यासकारह- 

�यता+तर आक#ष त भएको बु'झ�छ। 

 

• नेपाल� उप�यासह-मा यु� कतै आं�शक, कतै GासH hगक र कतै के�|�य क~यका -पमा 

रहेको छ। यु�लाई के�|�य क~य बनाएर ले'खएका नेपाल� उप�यासह- नै यु�-उप�यास 

हुन।् य4ता उप�यासह-मा #व�भ�न ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को वण न, �सपाह� र 

उसको पा9रवा9रक जीवनको ]ासद कथा, Gेम र वीरताको कथा, यु� आतH क, यु� 

स�]ास, यु� #वनाश, यु� अपराध र �यसबाट उ�प�न भय, दिुaच�ता, तनाउ, 

असुर�ाको भावना, #व4थापन र #वचलनज4ता #व�भ�न #वषयको hच]ण ग9रएको छ। 

यीसँगसँगै #व�भ�न यु�ोपकरण, यु�-सामdी, यु� कौशल, यु� भाषा र यु� 

ह+तयारह-को चचा ले नेपाल� यु�-उप�यासह-लाई अ�य #वषयका उप�यासह-भ�दा 

अलग hचनार� Gदान गरेको छ। 

  

• नेपाल�मा एका+तर दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता 

ऐ+तहा�सक यु� घटनालाई प�ृठभू�म बनाएर ले'खएका यु�-उप�यासह- छन ् भने 

अका +तर उप�यासकारको कbपना@वारा सिृजत काbप+नक यु�लाई प�ृठभू�म बनाएर 

ले'खएका यु�-उप�यासह- प+न छन।् यह� आधारमा यस शोध Gब�धमा नेपाल� यु�-

उप�यासह-को वगeकरण यसGकार ग9रएको छ – क) दोiो #वaवयु�मा आधा9रत यु�-

उप�यास, ख) भारत-hचन यु�मा आधा9रत यु�-उप�यास, ग) भारत-पा.क4तान यु�मा 

आधा9रत यु�-उप�यास, घ) काbप+नक यु�मा आधा9रत यु�-उप�यास। 

 

• सै�य जीवनलाई पेसाको -पमा dहण गनq नेपाल�ह-ले धेरै यु� लडकेा छन ्र नेपाल�ह- 

यो�ा जा+तका -पमा hच+नँदै आइरहेका छन।् अHdेज-नेपाल यु�, प�हलो #वaवयु�, 
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दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�, �भयतनाम य�ुज4ता ठुला ठुला 

र भयानक यु�ह-मा सै+नकका -पमा नेपाल�ह-ले G�य� सहभाhगता गरेका छन।् 

यसर� सै�य जीवन र यु�सँग नेपाल�ह-को ग�हरो स)ब�ध छ। सेना र यु�सँग नेपाल� 

समाजको यह� ग�हरो स)ब�धले नेपाल�ह-लाई यु�#वषयक उप�यास ले*न अनुGे9रत 

गरेको बु'झ�छ।  

 

• यस शोध Gब�धले तोकेको समयसीमा र �े]सीमाअ�तग त नेपाल� यु�-उप�यास 

लेखनमा सै+नकह-को भू�मका र योगदान +नराशाजनक रहेको भे�टयो। आ�नो 

यु�ानुभवलाई औप�या�सक -प Gदान गनq सै+नक उप�यासकारको सH*या शू�य छ। 

सै+नक आफूले लडकेो यु�बारे आफैले लेखेको उप�यास पाइएन। यसका मूल कारणह-मा 

सा�ह�यमा सै+नकह-को अनुपि4थ+त, अ�श�ा वा अbप�श�ा, चतेना र G+तभाको अभाव 

अ+न Gकाशन 8यव4थाको सम4यालाई मा�न स.क�छ। नेपाल� यु�#वषयक उप�यासह- 

यु� नलडकेा असै+नक उप�यासकारह-ले लेखेका छन।् यसबाट नेपाल� सै+नक र 

उप�यासxबच ठुलो खाडल रहेको 4प�ट हु�छ। सन ्२००० सालप+छ भने x��टस गोखा  

राइफbसमा काय रत र सेवा+नव�ृत केह� सै+नकह-ले आ�ना यु�ानुभवह-लाई 

औप�या�सक -प �दने Gयास ग9ररहेका छन।्  
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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 े
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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 
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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 –  
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...+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 

 



१ ५५  

 

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 

 



१ ५६  

 

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 ्– 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 ्– 
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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 
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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 
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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  
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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।  
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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।  

 



२ ०५  

 

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 
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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 
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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 
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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।्   
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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]   



२ १६  

 

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 – 
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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, 
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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 – 
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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। 
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• 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। 
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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 



२ ३३  

 

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। 
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५५ . लुइटेल, खगे���साद, �व स २०६९, नेपाल� उप�यासको इ�तहास, काठमाड5, नेपाल 

�hा �Qतcठान। 

५६ . शमा>, गो�व�द, सन ्१९८०, ल\न ज�मेकाहD, दािज>9लङ, परमान�द पुFतक �काशन। 

५७ . शमा>, तारानाथ, �व स २०५६, नेपाल� सा�ह�यको इ�तहास, चौथो संFकरण, 

काठमाVड5, अर �काशन। 

५८ . शमा>, बालच��, �व स २०३३, नेपालको ऐ�तहा&सक Dपरेखा, वाराणसी, कृcणकुमार� 

देवी। 

५९ . शमा>, मोहनराज, सन ्२०१०, आध�ुनक तथा उ�तरआध�ुनक पाठकमै:ी समालोचना, 

काठमाड5, �वेFट पि[लकेसन। 

६० . 9शवकोट�, गोपाल र रामकुमार दाहाल, �व स २०६०, अ�तरा�िE]य राजनी�त, सात5 

संFकरण, काठमाड5, र*न पुFतक भVडार। 
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६१ . lेcठ, दयाराम (स!पा), �व स २०५७, वीरकाल�न क(वता, तेUो संFकरण, काठमाड5, 

साझा �काशन। 

६२ . lेcठ, %हरVयलाल �व स २०७३, शाि�त सेना र (वदेशी सेनाहDमा नेपाल�/गोखा�ल�, 

बागलुङ, द� अ �काशन। 

६३ . सु[बा, देश, �व स २०७१, भयवाद, काठमाड5, gकताबघर �काशन। 

६४ . सु[बा, म/ गल9सँह, सन ्२००९, (वCव(वOयात गोखा�, दािज>9लङ, मधमुालती सु[बा। 

६५ . सुवास, सन ्२००६, लुङखुम 1या@प, तेUो संFकरण, दािज>9लङ, \याम ^दस> �काशन। 

६६ . सुवेद�, राजे�� र लmमण�साद गौतम (स!पा), �व स २०६८, र�न वहृत ् नेपाल� 

समालोचना – सै�ाि�त ख_ड, काठमाड5, र*न पुFतक भVडार। 

६७ . सुवेद�, झलक, सन ् २०१२, XY�टस सा`ाaयका नेपाल� मोहरा, काठमाड5, %हमाल 

gकताब �ा 9ल। 

६८ . हाङ`खम, न�द, सन ्१९७१, अकb अनुहार, दािज>9लङ, कnचनज/ गा �काशन। 

६९ . हाङ`खम, न�द, सन ्२०१०, लास, दोUो संFकरण, दािज>9लङ, lीमQत राधा राई। 

 

�ह�द� 

 

१ . कौ%ट'य, सन ्२०१७, कौ�ट>य अथ�शा9:, इ�द ु(अनु), नवम ्आविृ*त, नयाँ %द'ल�, 

राजपाल ए�ड स�ज। 

२ . गुoता, परशुराम, सन ्२०१५, सै�य मनो(वdान, बरेल�, �काश बुक ]डपो। 

३ . जोगसन, योगेश ए र अ9मत बी परमार, सन ् २०१७, *यवहार पGरवत�न का 

मनो(वdान, नयाँ %द'ल�, रावत �काशन। 

४ . Qतलारा, कँुवर9सँह, सन ्१९९०, सामािजक मनो(वdान, लखनऊ, �काशन के��। 
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५ . पाVडये, बाबू राम र राम सूरत पाVडये, सन ्२०१२, यु� एवम ्शाि�त के मूल त�व, 

बरेल�, �काश बुक ]डपो। 

६ . पाVडये, मैनेजर, सन ् २००६, सा�ह�य के समाजशा9: कe भू&मका, तेUो संFकरण, 

प�चकूला, हYरयाणा सा%ह*य अकादमी। 

७ . पा�डा, सुदश>न, सन ् १९९६, रािE]यता का तुलना�मक पGर ेfय, वाराणसी, 

�व\व�व6यालय �काशन। 

८ . फ�स, रा'फ, सन ्२००८, उप�यास और लोक जीवन, नरो*तम नागर (अनु), चौथो 

संFकरण, नयाँ %द'ल�, �पपु'स पि[ल9सङ हाउस। 

९ . फ]डया, वी एल, सन ् २०१९, अ�तरा�िE]य कानुन, आगरा, सा%ह*य भवन 

पि[लकेस�स। 

१० . फोFटर, ई एम, सन ् १९८२, उप�यास के प0, राजुल भाग>व (अनु), जयपुर, 

राजFथान %ह�द� r�थ अकादमी। 

११ . यादव, अQनSs 9सँह र सहदेव शमा>, सन ्२००९, 9वत�: भारत के यु� एवम ्यु� के 

&स�ा�त, बरेल�, �काश बुक ]डपो। 

१२ . यादव, कृcण कुमार, सन ् २०१७, यु� के &स�ा�तh का (वCलेषणा�मक अ;ययन, 

बरेल�, एसआरएस पि[लसस> ए�ड ]डिFt[युटस>। 

१३ . राय, गोपाल, सन ्२००६, उप�यास कe संरचना, नयाँ %द'ल�, राजकमल �काशन �ा 

9ल। 

१४ . राय, शारदा रnजन (uयाvयाकार), सन ्१९५९, का&लदास अ&भdान शाकु�तल, पाँच5 

संFकरण, कलक*ता, के राय। 

१५ . लवाQनया, एम एम र शशी के जैन, सन ्२००३, समाजशा9: के &स�ा�त, जयपुर, 

Yरसच> पि[लकेस�स। 
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१६ . वमा>, रामच��, सन ्२००४, लोकभारती वहृत ् ामा=णक �ह�द�कोश, एघारौ संFकरण, 

इलाहाबाद, लोकभारती �काशन। 

१७ . व!मा>, रामच��, सन ् १९९१, मानक �ह�द� कोश, इलाहाबाद, %ह�द� सा%ह*य 

स!मेलन। 

१८ . वाट, आयन, सन ् १९९०, उप�यास का उदय, धम>पाल सYरन (अनु), च�डीगढ, 

हYरयाणा सा%ह*य अकादमी। 

१९ . शमा>, उ9म>ला र एस के शमा>, सन ् २००१, पाCचा�य राजनै�तक �च�तन, भाग २, 

%द'ल�, एjलाि�टक पि[लसस> ए�ड ]डिFट[युटस>। 

२० . शाF�ी, रामच�� वमा> (ट�काकार), सन ्२०१९, मनु9म�ृत, नयाँ %द'ल�, �भात पेपर 

बै�स 9सहं। 

२१ . lीवाFतव, गYरमा, सन ् २००६, उप�यास का समाजशा9:, नयाँ %द'ल�, सnजय 

�काशन। 

२२ . स*यकाम, सन ् २०१२, भारतीय उप�यास कe �दशाए,ं नयाँ %द'ल�, सामQयक 

�काशन। 

२३ . 9स�हा, राज राजे\वर� �साद र बी के 9मF�, सन ् २००४, असामा�य मनो(वdान, 

राँची, भारती भवन। 

२४ . 9सँह, अशोक कुमार, सन ् २००२ क, (वCव का सै�य इ�तहास, बरेल�, �काश बुक 

]डपो। 

२५ . _ _ _, सन ्२००२ ख, यु� का अ;ययन, बरेल�, �काश बुक ]डपो। 

२६ . 9सँह, ल'लन जी, सन ्२००५, भारतीय सै�य इ�तहास और यु� के &स�ा�त, सातौ 

संFकरण, बरेल�, �काश बुक ]डपो 

२७ . 9सँह, ल'लन जी, सन ्२०११, अ�तरा�िE]य स@ब�धh पर यु� का  भाव - १९४५ से, 

ततृीय संFकरण, बरेल�, �काश बुक ]डपो। 
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२८ . 9सँह, ल'लन जी, सन ् २०१७, यु� का अ;ययन, सै�य मनो(वdान एवम ्यु� वा 

शाि�त कe सम9याएँ, सात5 संFकरण, बरेल�, �काश बुक ]डपो। 

२९ . 9सँहा, वी एन र जनमेजय 9सँह, सन ् २००९, नगर�य समाजशा9:, %द'ल�, �ववेक 

�काशन। 

 

अWjेजी  

 

१ . अ^ाहम, एम एच र िजयोyे गै'ट हाप>म, सन ्२०१८, ए kलोसर� अफ् &लटेरर� ट@स�, 

एघारौ संFकरण, नयाँ %द'ल�, 9सनगेज लQन>ङ। 

२ . ओपेनह�म, एल, सन ्१९१२, इ�टरनेसनल ला : ए �]�]स, भो II, ल�डन, ल�गमे�स, 

�rन ए�ड को। 

३ . Tेमर, आन{'ड, सन ्२०१०, वार lाइ@स, जेनोसाइड ए�ड द ल, इ/|'या�ड, �ेजर। 

४ . �लाज�वjज, काल> वान, सन ् २०१९, अन वार, जे जे rाहाम (अनु), ल�डन, एन 

}बनर ए�ड को। 

५ . ख�ना, एस के, सन ्२०१२, वार ए�ड mयुमन राइnस, नयाँ %द'ल�, �वसडम �ेस। 

६ . गुड, मे9लजा (स!पा), सन ् २००८, 1यामXYज एडभा�स\ लन�स� oड1सनेर�, तेUो 

संFकरण, �यु वक> , �यामb^ज युQनभ9स>ट� �ेस। 

७ . चोपडा, �वजय के, सन ् २००६, द jेट वार ए�ड द नोभल, %द'ल�, अ9भजीत 

पि[लकेस�स। 

८ . दलवी, जे वी, सन ् २०१०, �हमालयन #ल�डर, पुनमु%�त, देहरादनु, नटराज 

पि[लसस>। 

९ . नेबेल, ~लेचर र चा'स> ड['यू बेल�, सन ्१९६१, द अि>टमेट वेपन, इलुस]ेटेड 9टोर� 

अफ व>ड� वार II, �यू वक> , द Yरडस> डाइजेFट एसो9सएसन।् 
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१० . पाक> र, जोन, सन ्२००५, द गोखा�ज, ल�डन, हेडलाइन बुक पि[ल9सन। 

११ . �पकटेट, िज�स ए (स!पा), सन ्१९५८, जेनेभा क�भे�सन, Gरला�टभ टू द  ोटे1सन 

अफ् &स&भ&लयन पस�न इन द वार टाइम, जेनेभा, इ�टरनेसनल क9मट� अफ् द रेड 

Tस। 

१२ . �धान, कुमार, सन ् १९८४, �ह9]� अफ् नेपाल� &ल]ेचर, �यु %द'ल�, सा%ह*य 

अकादमी। 

१३ . gफनीगेन, एडवड> जी, सन ् २०१२, �यु वे#सटस� oड1सनेर�, इ'यभे�थ इि�डयन 

Yर���ट, %द'ल�, सुरिजत पि[लकेस�स। 

१४ . gफ9लoस चा'स> र एलान ए�सेलरोड, सन ्२००६, इ�साइ1लो(पoडया अफ् वार, नयाँ 

%द'ल�, 9भभा बु�स �ाइभेट 9ल9मटेड। 

१५ . फोसन, Qनकोलस, सन ्२००८, वार ए�ड ए�थ1स, चौथो संFकरण, ल�डन, कि�टनम 

इ�टर�यसनल पि[ल9सन rुप। 

१६ . बे�टन, �व9लयम, सन ्१९६३, इ�साइ1लो(पoडया XYटा�नका, भाग १६, ल�डन। 

१७ . ['याक, हेनर� �या!पबेल, सन ् १९६८, #>या1स ल oड1सनेर�, स�त पाल, वेFट 

पि[ल9सन। 

१८ . भVडार�, परशुराम, सन ् २०१९, �ह9]� अफ् गोखा�ज इन आइएनए, म`णपुर, गोखा> 

�योQत �काशन। 

१९ . मजुमदार, आर सी, सन ् १९८८, �ह9]� अफ् द pqडम मुभमे�ट इन इि�डया, 

कलक*ता, फारमा केएलएम �ाइभेट 9ल9मटेड। 

२० . मास>लेक, डोYरयन, सन ् २००६, द अमेGरकन वार नोभल, ^नो, मािFसYरक 

युQनभ9स>ट�। 

२१ . !याक् लफ9लन, केट (स!पा), सन ्२००९, द 1याि@Yज क@पा�नयन टु वार राइ�टङ, 

�याि!^ज, �याि!^ज युQनभ9स>ट� �ेस। 
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२२ . Yरबर, आथ>र एस र अ�य, सन ् २००९, पे�गुइन oड1सनेर� अफ् साइकोलजी, नयाँ 

%द'ल�, पे�गुइन बु�स। 

२३ . राइट, ि�व�सी, सन ्१९४२, ए 9टडी अफ् वार, 9सकागो, युQनभ9स>ट� अफ् 9सकागो 

�ेस। 

२४ . Sनी, केथी (� स!पा), सन ् १९९९, ए�काटा� व>ड� इW &लस oड1सनरे�, च�ेनई, 

मेक9म9लएन इि�डयन 9ल9मटेड। 

२५ . सरजे�ट, �व9लयम, सन ्१९६७, द अन1वाइट माइ�ड, ल�डन, �यैनमेन। 

२६ . सु^मQनयम, अजु>न, सन ्२०१६, इि�डयास वास� – ए &म&लटेर� �ह9]� १९४७-१९७१, 

नोयडा, हारपर को9ल�स। 

२७ . सेर�, �व�से�ट (स!पा), सन ्२००५, द 1याि@Yज क@पा�नयन टू द &ल]ेचर अफ् द 

फ9ट व>ड� वार, केमb^ज, केमb^ज युQनभ9स>ट� �ेस। 

२८ .  हर9भjस, लेFल� एलान र gTFटोफर �याथरहुड, सन ्२००६, इ�साइ1लो(पoडया अफ् 

वार lाइ@स ए�ड जेनोसाइड, �यु वक> , ~या�jस अन फाइल। 

२९ . हडसन, �व9लयम हेनर�, सन ्२०१५, एन इ�]ोड1सन टू द 9टडी अफ् &ल]ेचर, �यु 

%द'ल�, �पा पि[लके�स इि�डया �ा 9ल। 

३० . ह�ट, Qनगेल सी, सन ्२०१०, मेमोर�, वार ए�ड ]ौमा, केमb^ज, केमb^ज युQनभ9स>ट� 

�ेस। 

३१ . हल, �व9लयम एडवड>, सन ्२०१२, इ�टरनेसनल ला, ल�डन, नबु �ेस। 

३२ . हाइन, रोबट> (स!पा), सन ् २०११, अ1सफोड� oड1सनेर�, �यु वक> , अ�सफोड> 

युQनभ9स>ट� �ेस। 

३३ . _ _ _ सन ् १९७६, द व>ड बुक इ�साइ1लो(पoडया, भाग २१, 9सकागो, gफ'ड 

इ�टर�ाइजेस एडुकेसनल करपोरासन। 
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जन�ल र प:-पX:का 

 

१ . गुSङ, केदार र उपमान बFनेत (स!पा), सन ्२०००, BEटा, भारतीय नेपाल� स%हद 

�वशषेा/ क, गेिजङ, पि\चम 9सि�कम सा%ह*य �काशन, वष> २१, अ/ क ४७ 
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२) य�ु, य�ु-उप�यास र नेपाल�मा य�ु-उप�यासको ि�थ�तबारे गणेश राईको 

!वचार 

 

गणेश राई भूतपूव� सै#नक हुन।् उनी सन ्१९७९ मा 89:टस आम=को सात> गोखा� 

राइफBसमा भत= भएका Dथए। सन ्१९८२ मा फोकBया�डको यु� लडकेा गणेश राई यु�-

सा:हFयको अHययन र सजृनामा JDच राKछन।् उनका राइफलले फलाकेको िज�दगी 

(क(वतासNOह), राइफलको नालबाट जीवन �नया)दा (उप�यास), यु� ए+बुसमा राइफलको 

स,गीत (उप�यास), राइफलको मू.छ0ना (उप�यास), फोक)या�ड जन0ल (सं!मरण) ज!ता 

यु�(वषयक कृ#तहS �का�शत छन।् यसबाहेक यु�-सा:हFय �स�ा�तको पु!तक यु�-

सा2ह4य : �स�ा�त र �सज0नाह5 (संयुTत लेखन र सUपादन) प#न �का�शत छ। सन ्

१९९५ मा !वेWछाले सेनाबाट अवकाश �लएका गणेश राई हाल बेलायतमा आXनो 

सेवा#नवFृत जीवन 8बताइरहेका छन।् शोधकता�ले #नUन �YनहSका उFतर उनीबाट �लZखत 

Sपमा �ा[त गरेको हुनाले ज!ताको Fय!तै राZखएको छ। 

 

१ �Yन - यु�को !वभी!षकालाई सबैभ�दा निजकबाट भो9ने :यि;त �सपाह� हो 4यसैले 

एउटा �सपाह�ले मा< यु�लाई 2ठक 5पमा प�रभा!षत गन0 स;ला! एउटा �सपाह�को 

?ि�टबाट तपा@  यु�लाई कसर� प�रभा!षत गनु0 हु�छ?  

 

उ4तर - यु� भनेको वा!तवमा अ!�श!�को महासUमेलन हो जहाँ ह#तयारको तमासा हेन� 

र भो^न पाइ�छ भने �सपाह�को �ासद�मय मनो(व_ान छरप!ट छाUन स`क�छ। यु�ले 

नरसंहार गनa भएकाले Fयसको �Fयb मारमा पनa भनेको �सपाह� हो। क#तपय भोगाई र 

अनुभवलाई cदयको तहबाट छायाँक(प उतारेज!तो dयाTक शeदमा उतान� नस`कने 
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�कारको हँुदो रहेछ। यस अथ�मा मेरो भोगाई सायद #नजी भोगाई अथा�त नीजFवसापेb 

सUपिFत होला भ�ने मलाई ला^छ। यु�(वभी(षका अथा�त यु�को डर, �ास, भय, (पर, 

Dच�ताको अगाfड �सपाह� जीवन य#त #नरह ब�दो रहेछ `क उसले जीवनभ�दा gयादा 

मFृयुको कालो छायाँ मडाhररहेको पाउँदो रहेछ। Fयस bण जीवनको य#त माया ला^दो 

रहेछ `क Fय!तो अगाध माया जीवनमा अJ बेला सायदै ला^ला। यु� �ासद�को #नरहता 

र मFृयु Dच�ताले यो�ा आफi �भ� bत(वbत दKुदो रहेछ। तथा(प यु� (वभी(षकाको (वराट 

भासबाट उ�मुTत हुन यो�ाको एउटै र अि�तम उपाय भनेको केवल ऊ आफi मा #न:हत 

(वYवास हँुदो रहेछ। आXनो (वYवास अथा�त आFमबल ब�लयो उभाउन सTनु यो�ालाई 

ठुलो चनुौ#त रहेछ। युmय(प दYुमनलाई परा!त गन� र आफू बाँWन यो�ाले आFमबल 

ब�लयो बनाउनुको (वकBप #न(व�कBप हुने रहेछ यु�मा।  

 

२ �Yन – यु�ले एउटा �सपाह�को जीवनलाई के क�त र कसर� Bभाव पाछ0? यु�अ�घ र 

यु�प�छ एउटा �सपाह�को मनोि�थ�त, :यवहार, उसको जीवनशैल� उ�तै रह�छ Gक 

4यसमा केह� प�रवत0न देHख�छ? के तपा@ले यु�प�छ आफूमा कुनै प�रवत0न अनुभव गनु0 

भयो?  

 

उ4तर – यु�ले मFृयु�सत �मतेर� गाँसेर आउने भएकाले �सपाह�को जीवनमा यु�ले सघन 

�भाव पानa �`कयालाई अ!वाभा(वक ठा#ननु हँुदैन। मFृयु साYवत सFय हो भ�न े

जा�दाजा�दै प#न मा�छेलाई मनु� ज#तको डर र �ास अJ केह�बाट ला^दैन। आXनो 

जीवन�#तको मायामोह ज#त हु�छ Fय#तकै मा�ामा यो�ालाई पाhरवाhरक माया, Dच�ता, 

(परले प#न सताएको हु�छ। �ाकृ#तक मFृयुवरण गन� त मा�छेलाई असाHयै डर हु�छ भन े

यु�को भुवर�मा अ�ाकृ#तक र असा�द�भ�क मरण !वाभा(वक !वीकान� कुनै प#न मा�छे 

`कन र कसर� पो तयार हँुदो हो र। �सपाह�को हकमा प#न Fयो #नयम लागु हु�छ। 
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`कन`क उस�भ� प#न मानवताले बास गरेको हु�छ तर प#न बाHयतावश आफू यु�मा 

हो�मदाहो�मँदै प#न ऊ (वजेता ब�नको लाDग हरतरहले �सपाह� कम�मा लाDगरह�छ। 

यु�पूव�को �सपाह�को मनोदशा (वDच�को हुने गछ�। जीवनको आशा, भरोसा र 

(वYवास एका#तर हु�छ भने अका�#तर मFृयु आवगे, Dच�ता र भयले यो�ा (वpb[त भएको 

हु�छ। तथा(प �सपाह�ले यु�को (वराट भqखालोबाट जसर� प#न फकa र आउने आकांbाचा:हँ 

आफू�भ� बचाएकै हु�छ। यु�पYचात �Fयेक �सपाह�को शार�hरक र मान�सक अव!थाले 

धेरै कुराको #नधा�रण गनa हुनाले सबै यो�ाको मनि!थ#त समान हँुदैन। खासगर� पो�ट 

Kौमा2टक इ�Kेस Mडसअडरबाट O!त यो�ाहSमा मान�सक (वचलन आउने हुनाले 

उनीहSको rयवहार #निYचत फरक हुने नै भयो। मान�सक स�तुलनमा आघात पनa हुनाले 

Fय!ता �सपाह�का जीवनशैल� आवYय बद�लएको हु�छ। यस अथ�मा म आफूलाई 

सौभा^यशाल� ठा�दछु `क मेरो जीवनले यु�को समाि[तपYचात Fयस �कारको कुनै प#न 

सम!या भो^नु परेन। 

 

३ �Yन - यु�-उप�यास भनेको के हो? अ�य !वषयका उप�यासभ�दा यु�-उप�यास कसर� 

�भ�न हु�छ? 

 

उ4तर – यु�-उप�यास वा यु�-सा:हFय भनेको अ�य (वषयमा सिृजत सा:हFयभ�दा पथृक 

छैन र हँुदैन प#न। आXनो जीवनले भोगेका भोगाइलाई पठनीय शैल�मा कथामा लेKन ु

भनेको उप�यास हो। यु�-सा:हFय अथवा यु� अनुभव लेKदा काBप#नक पbले यथाथ�गत 

भोगाइ र दखुाइको मम�लाई उ#छ�न हँुदैन भ�ने मलाई ला^दछ। `कन प#न भने `फTसन 

ओभऱ नन`फTसन भयो भने साचो अनुभवलाई झुटो (ववरणले छो[न पु^दछ। यु� लेखन 

भनेको संरचनागत (वDध, यथाथा�Fमक पhरवेश र पhरपाट�, वण�(ववरणका भा(षक शैल� र 

कला अ#न लेखकvय इमा�दार� आ:दका कोणबाट हँुदै निजक रहेर लेZखने लेखन भएकाले 
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यु�-सा:हFय लेखन (यु�-उप�याससमेत) बायोOाफv/अटोबायोOाफv लेखन शैल�को निजक 

दािजएको ज!तो अनुभव हुन सTदछ। य:द Fयसो नहुने हो भने `फTसन र नन`फTसन 

8बचको फरकपनको तुलनाFमक �भ�नता छुxन पु^छ, हराउन जा�छ। पाठकले �Yन 

उठाउन सTने �श!त आधार तयार हुन सTदछ `क यु�बारे सोह� (ववरण नभई केवल 

कोरा कBपनामा लेZखएको मनोगत कृ#तले य�ु-सा:हFयको मम� र भावना कसर� 

अ(विWछ�न रहन सTदो हो भनी। मान> कसैले बमा�को यु�बारे लेKने :हUमत गछ� भन े

लेखकले वारDथएटरको भौगो�लकता�सत एकाकार हुन सबैभ�दा जJर� पद�छ। आजको 

हातह#तयारको �योग गhरएको (ववरण या आजको ज!तो यु�रणनी#त (xयाक:टस) आ:द 

समे:टयो भने Fयो क#त सFयताको निजक रह�छ। यी र यीज!ता (वषयहSलाई धेरै 

हेTका गरेर लेKन पद�छ यु�-सा:हFय (यु�-उप�यास) भ�ने मलाई ला^दछ। यी मेरा #नजी 

(वचार हुन।् म सह� हँू भ�ने मेरो धारणा कदा(प होइन। मा� �सNगवश �Yनको उठान 

भएकाले Fयसको बैठान भन> #नराकरणमा मैले यी शeदहS �योग गरेको हँू। 

अकy महFFवपूण� कुरो के हो भने यो�ा/भोTता/सै#नकले लेखेको मा� यु�-सा:हFय 

(यु�-उप�यास) नभई अ�य सा:हFयकारले लेखेका कृ#त प#न यु�-सा:हFय (यु�-उप�यास) 

हुन।् ती कृ#तमा मा�ाFमक सWयाईको कसी भने लगाउन पनa हुन सTछ। यु�मा यो�ाको 

अ#तhरTत प�कार, टे�ल�भजनका zुहS, !वा!{याकम= अझ मानव आDधकार�कम=, पादर� 

पा|े आ:दको प#न सहभाDगता हुने गछ�। अझ दोहोरो मार खे[न बाHय बनेका (ववश 

सव�साधारण #नदyष मा#नस प#न Fयो सNOाममा परेका हुन सTने सUभावना �चरु हु�छ। 

#नहFथा #तनीहSmवारा लेZखएको यु�को अनुभव प#न यु�-सा:हFय (यु�-उप�यास) हो। 
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४ �Yन– नेपाल� यु�-उप�यासको ि�थ�तबारे तपा@को !वचार जा�न पाऊँ।  

उ4तर – नेपाल� यु�-सा:हFयको समO ि!थ#त अभावO!तका साथसाथ ै उ#त उFसाह�द 

नरहेको/नभएको (वषय घामज#तकै छल�ङ छ भने Fयसमा प#न यु�-उप�यासको अव!था 

क!तो होला भ�नेबारे बहसको (वषय नहुन प#न सTछ, नबनाउन प#न स`क�छ। कारण 

बहसमा उ8�नको लाDग पया�[त सामOीहSको उपलeधता आवYयक पछ� ता`क बहस 

साथ�क बनोस ् साथै सकाराFमक #न~कष�को 8ब�दमुा बहसको अ�Fय होस ् भ�ने मेरो 

मा�यता रह� आएको छ। नेपाल� यु�-उप�यास (समO यु�-सा:हFय) वा!तवमा लेZखएकै 

छैन भ�दा प#न हुने ि!थ#त छ। औ�लामा ग�न स`कने सNKयामा होलान ्नेपाल� यु�-

उप�यास भ�दा अ�यथा नहुनु पनa हो ज!तो ला^छ। क#तले अनुभवको धरातलबाट 

लेखेका होलान ् क#तले केवल सुनेको आधारमा लेखेका होलान।् �#ृतज�य यु� लेखन 

भोगाइको ग:हराई र वा!त(वकताको दखुाईबाट क#त निजक उ�भएको होला! उप�यास 

(वधा लेखन (वधामHये gयादै लामो (वषयव!तु भएकाले, यथे~ट अHययन अ#न पhर�म, 

उ!तै �कारको समय र धयै� आवYयक पनa हुनाले औप�या�सक लेखन हुन नस`करहेको 

यथाथ�बाट नेपाल� यु�-सा:हFय गुि�रहेको छ। औप�या�सक छाँटकाँटले लेZखन पनa य�ु 

(वषय क#त छन ्क#त जसको लेखाजोखा गरेर साHय छैन। प:हलो (वYवयु�लाई नेपाल� 

पाठकले प�न पाएकै छैन। दो�ो (वYवयु�को अव!था प#न खासै �भ�न छैन। लेZखन पनa 

(वषय य#त वहृत ् छ `क कहाँ र कुन (वषयबाट था�लन पनa, प:हला के लेKने भनेर 

लेखक !वयम ् अ�यौलमा पला� भ�ने ला^छ। यु�-उप�यास लेखनको गहन अHययन-

(वYलेषण एवम ्मीमांसा हुन बाकv छ। नेपाल� �सनेमा ब�लदान या उगQनको घोडाज!तो 

राजनी#तक (व|ोहले भhरपूण� कथा र कलाकाhरता प#न होइन गोखा� सै#नकले लडकेा यु�। 

Fयसो हुनाले नेपाल� यु�-सा:हFय (यु�-उप�यास) ले !प~ट गोरेटो ख�न अझै प#न 

सNघष�रत छ भ�दा उDचत होला।  
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५ �Yन  - नेपाल�ह5ले धेरै यु� लड ेतर य�ु !वषयका सा2ह4य वा उप�यास लेHखएनन।् 

यसका पछाMड के क�ता कारण उ4तरदायी छन?् 

 

उ4तर – Fय#तका यु� Fय#त लामो समयदेZख #नर�तर लडरे प#न यु�सUब�धी लेZखएका 

कृ#तहSको नेपाल� सा:हFयमा `कन अभाव भयो भ�ने गUभीर �Yन जJर उdछ, उ:ठन ु

पछ� र उठाउनु पछ�। लेZखन पछ� भ�ने िजUमेवार� बोध गरेको भए र लेKने �सप भएको 

भए नेपाल� यु�-लेखन/यु�-सा:हFय पिYचमा यु�-सा:हFयभ�दा कम हुने Dथएन। ि!वकानु� 

पछ� `क नेपाल� सा:हFयले यु� लेखनको यस पाटोलाई बु�न सकेन। यो गुमेको पाटो, 

hरTत !पेस अब कुन ैहालतमा पू#त � हुने छैन। मलाई यहाँ टोनी गाउBडको भनाई राKन 

उपयुTत ला^यो। टोनी गाउBड जो सन ्१९५० दशकको अ�Fय#तर तBकाल�न मलायामा ७ 

गोखा� राइफBसमा जु#नयर अ`फसरको Sपमा काय�रत Dथए, 8बमार�का कारण उनले छोटो 

समयको नोकर�प#छ आम= Fयागे। 8ब8बसीमा उनले लामो समय काम गरे र गोखा�ल�को 

सNगत पाएका उनले #नकै लामो अनुस�धानपYचात ् इ+पे�रयर वा�रअर नामक पु!तक 

लेखे। पु!तकको आरUभमा गोखा� �सपाह�बारे एउटा अ#त घतला^दो लाइन उनले लेखेका 

छन ्– फाइ2टङ नU राइ2टङ Vवाट गोखा0ज ्आर फेमस फर। 

यस (वषयलाई यसर� �!टाउदा उDचत होला भ�ने मलाई ला^छ, नेपाल� जा#तले 

आXनो साध�समाना जोगाउनको लाDग तFकाल�न इ!ट इि�डया कUपनी (काला�तरमा 

हालको भारत) र भोट�सत लडाइँ लqयो। इ!ट इि�डया कUपनी�सत सीमाका (व(वध 

!थानमा यु� लqने zममा नालापानीको लडाइँले अक�  मोड �लयो। नेपालको �समाना 

खिुUचयो। नेपाल� युवाले इ!ट इि�डया कUपनीमा गोखा�ल�को नाउँमा भत= हुने पhरपाट�को 

(वकास गhरयो। गोखा�ल�ले 89:टसको #निUत (वYवका अनेक मोचा�हSमा ठुBठुला लडाइँ 

लड।े प:हलो (वYवयु�, दो�ो (वYवयु�लगायतका अनेक> अ�य यु� लड े र आज प#न 

संसारका (व�भ�न देशहSमा गोखा�ल� जा#त यु� लfडरहेकै छ। चाहे Fयो अफगा#न!तानको 
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यु� होस ्या भारत-पा`क!तानको लडाइँ होस ्या कोसोभो, इराक, फोकBया�ड, �ीलङकाको 

यु� नै `कन नहोस ्ती य�ुमा नेपाल� जा#त लडकेा छन।् यी यु� प#छBला पचास वष��भ� 

लfडएका यु� हुन।् अथा�त आध#ुनक र अFयाध#ुनक (उFतरआध#ुनक) यु�मा गोखा�ल�को 

संल^नता अझै जार� छ। यो !वभा(वक �Yन उdछ `कन ती लडाइँबारे केह� लेZखएन? 

यसको उFतर सिजलो छ। 89:टस गोखा� सेनामा भत= हुन ेऐ#तहा�सक सUझौतामा (वशषे 

जा#तलाई मा� भत= गhरने भनी सि�ध गhरएको Dथयो। इ!ट इि�डया कUपनीका गोरा 

साहेबहS र राणा/शाहहS8बच भत= परUपरामा क!तो �विृFतको सUझौता गhरएको Dथयो 

भ�ने (वषयले प#न गहन भू�मका खेलेको त{य नजरअ�दाज गन� स`कँदैन। मतवाल� 

समुदायका युवालाई भत= �लइने परUपराको थालनीको अथ� #तनको जोदाहा �विृFत अथा�त 

सुरोपनको लाDग Dथयो। शैpbक यो^यताको आवYयकता `कन चा:हयो (वYवका अDधकांश 

मा#नसहS अनपढ रहेको Fयो अव!थामा। 89:टसलाई तोपको चारो ब�ने र राइफलको 

गोल� था[ने छाFती चा:हएको Dथयो। अतः राइफल चलाउनलाई चोर औ�ला र हेन�लाई 

आँखा स^लो भए ज#त भत=मा बलजिXत या ललाईफकाई भत= पठाउने बाHयाFमक 

पhरि!थ#तको (वकास गhरयो। समO नेपाल� जा#तको शैpbक (साbर) ि!थ#त क!तो Dथयो 

र सा:हFयको अव!था कुन हालतबाट गुि�रहेको Dथयो जुन समयमा (वYवभhर ठुBठुला 

लडाइँमा नेपाल� जा#तले भाग �लए भ�ने (वषय प#न गौण पाhरनु हँुदैन। नेपाल� समाज 

क#त खलुा Dथयो र बा:हर� (वYव�सत क#त सUपक� मा Dथयो भ�ने पbलाई प#न नकान� 

स`कँदैन। लामो कालख�ड राणा र प�चायती #नरंकुश शाषण �णाल� कायम रहनु शैpbक 

अव�न#तको लाDग दभुा�^य Dथयो। कारण #नरंकुशताको प:हलो �हार �शbा/सूचनाज!तो 

संवेदनशील bे�मा पनa भएकाले Fयसबाट तFकाल�न नेपाल� समाज अ�भ�न Dथएन, 

अछुतो Dथएन। !कुले �शbाको अभावबाट गुि�रहेको नेपाल� समाजमा (वशषे पूव= र 

मHयम पहाडी bे�मा 89:टस इि�डयामा सै#नक सेवा गर� नोकर�को �सल�सलामा �शbाको 

महFFव बुझकेा भूतपूव� सै#नक (लाहुरे) बाट !कुल !थापना र पठनपाठनको rयव!था 
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गhरएको त{य शैpbक bे�को (वगत कोxयाउँदा थाहा पाइ�छ अ#न Fयस अव!थाबाट 

गुि�रहेको समाजमा सामा�य �लZखत/Dचx ठ� प�न प#न खेताला खोgनु पनa ि!थ#तमा 

सा:हFयको _ान नहुनु या चासो नहुनु भनेको असामा�य नभई अ#त सामा�य (वषय 

Dथयो। 

चतुर अNOेजहSले पढेका टाठाबाठा हुन ेर लडाइँ गन� नमा�न ेभनी बुझकैे कारण 

अनपढ सोझा�सधालाई जसो गरे प#न मा�न े र हुकुमको बZख�लाफ नगनa भएकैले 

जनजा#त वग� (वशषेलाई छानेको वा!त(वकता इ#तहासले आफi  कहेको छ, बकेको छ। 

जसको पhरणाम यु�का भोTताहSबाट लडाइँको अनुभव/(ववरण लेZखन नस`कनाको मुKय 

कारण यह� नै हो। लडाइँ सके प#छ #तनले गाउँघरमा लडाइँका (ववरण, बहादरु� वीरताका 

भोगाई सुनाएर मन हलुNगो बनाए प#न लेKन सकेनन।् #तनमा लेKने �सप Dथएन। लेKनु 

पछ� भ�ने _ान, चतेना Dथएन। लेखन पठनको अनुकूलता Dथएन। वातावरण प#न 

�#तकूल Dथयो। केवल जन�#ुतको भरमा नेपाल� समाजमा लडाइँमा भोDगएको कथा rयथा 

र�यो। भोTताको अ�Fयसँगै यु�को अनुभवको प#न अ�Fय भयो। Fयसलाई �ल(पव� 

गhरने काम पढेलेखेका वग� जो सहhरया र खासगर� काशी (भारत) बाट उFपा:दत 

कम�का�डीय 9ा�मण जा#तका Dथए, लडाइँमा #तनीहSको सहभाDगता नभएकाले लडाइँ 

#तनको (वषय Dथएन। अतः #तनले लेKने कुरो भएन। जसलाई चोट ला^दछ उसैलाई 

दKुछ भने झi लडाइँको चोटले नदखेुप#छ `कन कसैले अJको बारे लेखोस।् साउ अbरसUम 

Dचनेका, थोरै पढेका अथवा आम=मा �सकेको _ान �शbाको आधारमा केह� सै#नकले 

यु�को सवाई लेखे। �याउरे गीत लेखे। आफूले भोगेको यो�ा जीवन अथवा सै#नक 

जीवनबारे लेZखनु पछ� , अ�भलेखीकरण गhरयो भने भा(व पु!तालाई वा भ(व~यलाई 

द!तावेजको Sपमा काम ला^छ भ�ने _ानको अभाव हुनु प#न यु�-सा:हFय (यु�-

उप�यास) नलेZखनाको अकy कारण हो। 
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जब `क Fयह� समयमा पिYचमी सा:हFयमा यु�बारे धेरै लेZखयो। लेखकहS �ायः 

सै#नक Dथए, प:ठत Dथए, �शpbत Dथए। उनीहSको समाजमा सा:हFयको �भाव रा�ो 

Dथयो। राgयको लागी Dथयो, �ोFसाहन Dथयो। पठन सं!कृ#त र छापाखानाको rयव!था 

रा�ो Dथयो। केह� गोरा (89:टस अ`फसर) जो गोखा�ल��सत पBटनमा काय�रत Dथए 

#तनीहSले लेखे, बेलायतमा छपाए। #तनीहSले केवल गोखा�ल� �सपाह�को बहादरु�, वीरता, 

बफादार�को (वषयमा लेखे। गोखा�ल�ले यु�मा भोगेका वा!त(वक जीवन #तनीहSको 

लेखाइमा समे:टन नस`कनु मान�सक दhर|ताभ�दा बढ� !वाथ=पनको पराका~ठा Dथयो 

भ�ने मलाई ला^दछ। 

नेपाल�मा यु�-सा:हFय या यु�-उप�यास `कन लेZखएन भ�ने गहन �Yनको उFतर 

माDथ आइसTयो भ�ने मलाई ला^दछ तथा(प नेपाल� उप�यास लेखनको आयु केवल सय 

वष� मा� पार गद�छ। Fयसताकका पढेलेखेका, राgयmवारा पा�लत पो(षत, �शpbत 

द�pbतले प#न उप�यासज!तो ज:टल (वषयमा लेKने :हUमत नगरेको बुZझन आउँछ भन े

गोखा�ल� सेनाmवारा प:हलो र दो�ोलगायत अ�य यु�बारे उप�यास लेKन नसTनु खासै 

धेरै घोिFलन पनa (वषय हो भ�ने ला^दैन।  

 

६ �Yन - तपा@को !वचारमा यु�लाई बुWन यु�-उप�यास क�तको सहायक होला?  

उ4तर – यु�सUब�धी `फBमहSले मा#नसलाई मनोर�जनभ�दा बढ� �शbा :दवोस ्र चतेना 

फैलावोस भ�ने उ�ेYयले `फBम #नमा�ण गhरएको हु�छ। धेरै सNKयामा मा#नस मरेको 

`फBम हेhररहँदा एउटा सचते मा#नसले Fयसलाई कोरा मनोर�जनको तहबाट मा� न�लई 

Fय#तको सNKयामा मा#नसले जीवन उFसग� गरेको कारण र उनीहSको योगदानले आजको 

पhरवेश र वातावरणको (वकास भएको रहेछ भ�ने कुरो हेTका राKछ र राKनु पछ�। साथ ै

Fय#त धेरै #नदyष �सपाह�लाई मFृयुको भqखालोबाट बचाउन प#न स`क�{यो होला भ�न े

कोणबाट प#न सोWने गदy हो। सोह� �कारले यु�बारे �सज�ना गhरएका सा:हFयको पठनको 
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�भावले प#न यु�को असल� कारण र Fयसको b#त अ#न यो�ाको मनोदशा र #नभ�यता 

आ:दबारे बताउने हुनाले यु�लाई निजकबाट बु�न यु�-सा:हFय वा यु�-उप�यासले 

सहायक भू�मका मा� नभई मुKय भू�मका #नभाउँछ भ�ने मेरो ठहर छ। यु�लाई बु�न ु

भनेको वा!तवमा यो�ालाई बु�नु हो। 

 

७ �Yन - Xव�Xव सा2ह4य र यु� सा2ह4य एकै हुन ्Gक अलग अलग हुन?् यी दईुYबच 

केक�ता समानता र �भ�नता हु�छन?् अमे�रकZ गहृ यु�!वषयक रचनाह5लाई यु�-

सा2ह4य भने ज�तै नेपालको गहृ यु� (माओवाद� यु�) !वषयका रचनाह5लाई यु�-

सा2ह4य भ�न �म)छ Gक �म)दैन?  

उ4तर – यो #नTकै गUभीर �Yन हो भ�ने मेरो बुझाई छ। mव�mव र यु�को �भाव र 

पhरणाम उ!तै हो `कन `क आँसुको रङ फरक हँुदैन र आFमाको पीडा प#न फाBटो फाBटो 

हँुदैन। (पर, पीडा, वेदना, डर, �ास समान हँुदाहँुदै प#न mव�mव र यु�8बच असमानता छ। 

यु�को प#न #नयम कानुन छ। द!ुमन मानa भ�दैमा जेनेभा क�भे�सन (अ�तरा�ि~�य 

#नयम) को उBलNघन गरेर कसैलाई प#न द!ुमन (मा�छे) मानa छुट #नयम कानुनले 

:दँदैन। #नयम-कानुन लFयाएर #नदyष मा#नसको नरसंहार गhरएकाले यु� सरदारहS 

कानुनी कारबाह�मा परेको थ�ुै घटनाहS हा�ो सामु छ। (वशषे गर� गुhरBला �कृ#तको 

mव�mवमा यु�को अ�तरा�ि~�य मा�यताहS लFयाइने गरेको पाइ�छ। Fयसो भएकाले 

सै�ाि�तक आधारको �ि~टकोणमा mव�mव र यु� एकै होइनन ्र ती समान छैनन ्प#न। 

rयावहाhरक कोणबाट प#न यी दईु 8बचका �भ�नताहS यथे~ट छन।् mव�mव र यु�को 

�भ�नताहS यु�सा2ह4य �स�ा�त र सजृनाह5 नामक कृ#तमा rयाKया गhरएको छ। 

mव�mव र यु�का माझ आधारभूत मतभेदहS रहदारहँदै प#न अमेhरकv �स�भल वार र 

माओवाद� जनयु� या अ�य कुनै प#न यु�बारे लेZखएका सा:हFय यु�-सा:हFय नै हुन ्

भ�ने मेरो rयिTतगत मत रहेको छ। 
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८ �Yन - यु�का कुरा ले_दैमा यु�-सा2ह4य (यु�-उप�यास) भइहा)छ? यु�-सा2ह4य 

�नधा0रणको मानद`ड के हो? यसको �व5प क�तो हु�छ?  

उ4तर – जसर� त{यगत �माणका आधारमा �चीनताबारे लेZखएको (वषयलाई इ#तहास 

भ#न�छ। प{ृवीको उFपिFत र Fयसको (व(वध पbलाई खोज अनुस�धान गर� लेZखएको 

(वषय भूगोल हु�छ भन ेयु�सUब�धी लेZखएको (वषय यु�-सा:हFय हु�छ भ�ने स�दभ�को 

पbमा म छु। नेपाल� सा:हFयमा यु�-सा:हFय सजृनाको आरUभ भएको इ#तहास उ#त 

लामो नभएकाले तुलनाFमक सजृनाको सNKया प#न कमै रहने नै भयो, अव!था 

वा!तवमा Fय!तै छ प#न। पठन, चचा� र पhरचचा� खासै छैन। `कन? भ�ने �Yन उdन ु

ज#त !वाभा(वक छ Fय#तकै !वभा(वक यसको जवाफ प#न छ। `कनभने यसो हुनुमा 

नेपाल� सा:हFयको आम �विृFत र चhर�लाई #न~पbतापूव�क केलाउन सके यसबारे अJ 

धेरै खोत�लरहनु जJर� छैन भ�ने ठा�नु वा!त(वकताको निजक उ�भनु हो भ�ने ला^छ। 

Fयसो भएकाले यसको #नधा�रण गनa मापद�ड अथवा मानक मा�ने आधारबारे छलफल र 

बहस हुन सके धेरै सकाराFमकका साथ ै रा�ो प#न हुने{यो। यmय(प समO यु�-

सा:हFयलाई #नधा�रण गनa मापद�डको अभावमा यु� भोगाइलाई नलेखी र यु� अनुभवलाई 

साझा (सेयर) नगर� मा� आफूमा �स�मत गनु� र Fय#तकै खेर जान :दनु हँुदैन भ�ने मेरो 

मा�यता रहेको छ। यु�-सा:हFय लेखनलाई (समO सा:हFय प#न) #निYचत �ेमाNकन गरेर 

Fयसलाई ब�धनमा पानु�भ�दा #नब��ध लेखनमा आXनो अ�भJDच भएकाले तपा�ले सोHन ु

भएज!तो यु�-सा:हFय लेखनको बँुदागत फमु�ला मसँग नभएको अवगत गराउँदछु। 

 

९ �Yन – यु�-उप�यासको आवaयकता र उbेaय के हो? 

उ4तर – पाठक याने `क समाजलाई यु�को �Fयbता अथा�त यु�को असर, �भाव र 

भयवहताबारे त{यगत सूचना �वाह गनु� र य�ु भनेको कुनै प#न हालतमा जीवन र 
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जगत ्को #निUत फाइदाजनक, सकाराFमक र असल नभएको स�देश :दनु यु�-सा:हFय 

लेखनको उ�ेYय हो। अरब> रकम खचaर जै(वक तथा आण(वक ह#तयारको #नमा�ण, 

उFपादन, बेच8बखान र होडबाजीमा लगाउने पैसा मानवीय �शbा, !वा!{य र (वकासका 

#निUत लगानी गनa वातावरण �सज�ना गन� स`कयो भने Fयसले (वYवका गhरब, दःुखी, 

असहाय, अ!व!थ र अवसरबाट बि�चत हुनेहSको उ�ार हुने Dथयो, यसर� मानव जा#तको 

उ�न#त र �ग#त गhरनु पछ� न `क यु�को #निUत फजुल खच� गनa र नरसंहार गनa। यह� 

र य!तै उ�ेYयले यु�-सा:हFय (यु�-उप�यास) लेखनको आवYयकता ठा#नएको हो। तथा(प 

आXनो !वाथ�, हैकम र अहम जोगाउन यु� सरदार (सरकार) हS ह#तयारको सहारा �लन 

छाqने :दनको अ�Fय भने सिजलै सUभव छैन। मानव समाजको अि!तFव रहु�जेल 

यु�को समाि[त सUभव नहुने कुरो प#न सFय हो तर यु� र यु� !वाथ� र सामOीलाई 

घटाउँदै �युनतम 8ब�दमुा पु� याउन नस`कने चा:हँ होइन। 

 

 

गणेश राई 

बेलायत, युके 
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