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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-



१ ३  

 

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 



१ ४  

 

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, 



१ ६  

 

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  

 

 


