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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  



२ २  

 

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 



२ ३  

 

�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 



२ ८  

 

��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 



३ ०  

 

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 
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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 



३ ८  

 

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 
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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 
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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, 

                                                           

११४ डोRरयन मास�लेक, सन ्२००६, द अमे�रकन वार नोभल, �नो, मािNसRरक यु�नभ�स�टL, प ृ२० 
११५ Rरचाड� Nटेनले से�डस�, सन ्१९७७, एन एसेसमे%ट अफ् 8लाटरहाउस फाइभ एज ए वार नोभल इन �रलेसन टू zम 

=हयर टू इटर.नट�, द %याकेट ए%ड द डथे ए%ड �याच-५५, एम ए शोध �ब�ध, यु�नभ�स�टL अफ् इNकारटन, प ृ१ 
११६ पुरण राई, Kव स २०७०, OJ=टस गोखा� सै.नक सा=ह&यको इ.तहास, काठमाडX, शमी सम �काशन गहृ, प ृ५० 
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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 

                                                           

११७ Jemima Daniel, September 2013, Themes of Violence, Horror, Death in Hemingway, International 

Journal of Innovation Research in Science, Engineering and Technology, Vol 2, Issue 9, 
http://www.ijirset.com/upload/september/40_PAPER-%202.pdf, October 10, 2019 
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११९ गणेश राई र अ�य, युसा=ह&य - 6सा%त र 6सज�नाहY, पूव�वत,् प ृ१६ 
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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 

                                                           

१२० गणेश राई र अ�य, युसा=ह&य - 6सा%त र 6सज�नाहY, पूव�वत,् प ृ१५-१६ 
१२१ गणेश राई र अ�य, युसा=ह&य – 6सा%त र 6सज�नाहY, पूव�वत,् प ृ२८ 



६ ०  

 

��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।  


