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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।्  

 


