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ते�ो अ�याय 

३ य�ु र नेपाल� उप�यास 

 

३.१ नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�म 

नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�मको चचा  गदा  यु�#वषयक मौ'खक पर)पराका 

रचना र ले*य रचनाकृ+तह-को चचा  गन  स.क�छ। मौ'खक पर)पराका रचनाअ�तग त 

एउटा पु4ताबाट अक6 पु4तामा 78य र मौ'खक -पमा ह4ता�त9रत हँुदै आएका 

लोकसिृजत सा�ह�यलाई �लन स.क�छ। लोक@वारा सिृजत य4ता सा�ह�यमा वीरता, 

पराCम र लडाइँका #व#वध GसH गह- पाइ�छन।् नेपाल�मा यु�लाई #वषयव4तु बनाएर 

सा�ह�य ले*ने पर)पराचा�हँ नेपाल एकJकरण काल (#व स १८२१/सन ्१७६४) बाट सुS 

भएको मा+न�छ।१ नेपाल एकJकरण काल नेपाल� सा�ह�यको Gाथ�मककाल हो। 

Gाथ�मककाल�न एवम ्माUय�मककाल�न ले*य रचनाकृ+तह-मा ऐ+तहा�सक पुSषह-को 

शौय , वीरता, पराCम एवम ्#व�भ�न यु� घटना र #वजय-उ�सवह-को चचा  भे�ट�छ।  

 

३.१.१ नेपाल� लोकसा�ह�यमा यु�  स!ग  

नेपाल� यु�-सा�ह�यको #वकासमा लोकसा�ह�यको मह��वपूण  भू�मका रहेको छ। 

लोकगीत, लोकगाथा, लोकका8य, लोकनाटक आ�द #वधाह-मा साहस, वीरता, पराCम र 

लडाइँका #व#वध GसH गह- पाइ�छन।्  

 

                                                           

१ पुरण राई, #व स २०७०, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, काठमाडZ, शमी सम Gकाशन गहृ, प ृ४९ 



६ ५  

 

३.१.१.१ नेपाल� लोकगीतमा यु�  स!ग  

लोकगीत लोकसा�ह�यको मह��वपूण  र लोक#Gय #वधा हो। मौ'खक तथा 

7+ुतपर)पराबाट #वक�सत लोकगीत लया�मक, गेया�मक, सH गीता�मक, छोटो-छ9रतो र 

शा4]ीय +नयमह-बाट मु^त हु�छ। लोकगीतका अUयेता कृ�णGसाद पराजुल�अनुसार 

लोकगीत लोक_दयको 4व4फूत  सुकोमल लया�मक अ�भ8यि^त हो।२ नेपाल� लोकगीतले 

#व�भ�न #वषय आफू�भ] समेटेको छ। �य4तै यु� #वषयका लोकगीतह- प+न नेपाल�मा 

पाइ�छन।् य4ता लोकगीतह-मा यु�मा गएका �सपाह�कJ 4वा4नी र प9रवारको पीडा, 

सै+नकका आमा-बाबुको वेदना, पा9रवा9रक ]ासद�, �सपाह�ह-को मनको 8यथा र 

#वरहज4ता #व�भ�न GसH ग अ+न नेपाल�ह-ले लडकेा यु�बारे वण न भे�ट�छन।् 

#वaवयु�काल�न जम न, जापान, बमा  यु�बारेका लोकगीतह- नेपाल�मा पाइ�छन।् 

#वaवयु�का बेला गbलावालह-ले गाउँ-घरका �सधा-सोझा युवाह-लाई नाना Gकारको 

Gलोभन देखाएर अHdेज सेनामा भतe गराउन लगेको ऐ+तहा�सक GसH ग लोकगीतह-मा 

भे�ट�छ। दःुख-क�टसँग पालेर हुका एको छोरालाई गbलावालले फकाइफु4लाई सेनामा 

भना  गराउन लगेप+छ आमा-बाबु�भ] उ�प�न 'ख�नता, #पर र 8यथालाई लोकगीतह-मा 

अ�भ8य^त ग9रएको छ – 

खाई न पाई रे पालेको छोरो 

फकाई फकाई लhग�दयो गbलाले 

गाई पाbयो रे वनको बाघलाई 

छोरा पाbयो रे अHdेजी सरकारलाई।३    

 

                                                           

२ कृ�णGसाद पराजुल�, #व स २०६४, नेपाल� लोकगीतको आलोक, दोiो सं4करण, काठमाडZ, र�न पु4तक भkडार, प ृ६९ 
३ एम पhथक, सन ्१९९८, ‘हाmो लोकगीतको पर)परामा यु� तथा सै+नक जीवनस)ब�धी केह� लोक गीतह-’, 

पवन चाम�लङ (स)पा), )नमा'ण, ना)ची, +नमा ण Gकाशन, वष  १८, पूणा H क ३३, प ृ७८ 
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यु� स�दभ का लोकगीतह-मा यु� कालमा सै+नक र उसको प9रवारले भोगेको 

#वयोग र �यसबाट उ�प�न #वरह-वेदनाको अ�भ8यि^त पाइ�छ। यु�मा गएका लोpने 

फकq र आउने हुन ् .क होइनन ् भ�ने सै+नककJ 4वा4नीको भय, hच�ता र तनाउलाई 

लोकगीतह-ले 8य^त गरेका छन।् तल उ@ धतृ गीतह-ले य4तै ि4थ+तको hच] G4तुत 

गरेका छन ्–   

दाजु Sँदै जम नको धावैमा 

भाउजू Sँदै देहरादनू छाउनीमा।४ 

घर मेरो डाँडामा घरको पुखा  त गयो जम न लडाइँमा 

न है hचr ठs आउँदछ न है tवाब आउँदछ।५ 

�शरको �स�दरू लाऊ +न लाऊ भाउजू! 

जेठा दाजैले लगनमा �दएका 

�शरको �स�दरू कसर� लाऊँ न�द! 

जेठा दाजै रणमा परेका।६  

 

दोiो #वaवयु�का समय बमा का घनाजH गल र डाँडा-काँडामा गोखा  सै+नकह-ले 

जापानी फौज#वS� भयH कर यु� लडकेा hथए। दोiो #वaवयु� लडकेा भुवन�सँगले 

बमा'को पापी डाँडमैा शीष क छोटो सं4मरणा�मक लेखमा बमा को लडाइँमा 

जापानीह-सँगको मुठभेडमा उसको पbटन सो�तर भएको, बमा को घनाजH गलमा कयZ 

�दन भोक-भोकै भाhग�हँडकेो, जापानीह-ले गोलाबार� र बमबार� गरेको, सँगैको साथी 

                                                           

४ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ४८६ 
५ मनबहादरु मु'खया, सन ्१९७०, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, गोखा  

सै+नक अH क, वष  १५, अH क ८ र ९, प ृ३६ 
६ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ८४ 
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धनबहादरु गोल� लागेर मरेको ज4ता घटनाह-को _दय#वदारक वण न गरेका छन।्७ बमा  

यु�को य4तै भयावह र ]ासद ि4थ+तको अनुभू+तबाट ज�मेको हुन स^छ G4तुत गीत – 

बमा को पापी डाँडालाई 

xबस ने छुइन हे हर�८ 

 

दोiो #वaवयु�का बेला नेपाल� सै+नकह-ले भोगेका य4ता भयावह ि4थ+त+तर 

सH केत गनq लोकगीतह- नेपाल�मा धेरै छन।् #वaवयु� कालमा जम नीले मyचाएको 

आतH क र �यसले मानव-_दयमा फैलाएको भय र स�]ासलाई एउटा लोकगीतमा यसर� 

8य^त ग9रएको छ – 

खोला खोला न�हँzनु होला 

जम नीले पzकाउला बम गोला।९  

 

बाल-बा�लकासँग स)बि�धत गीतह-मा प+न स+ैनक र उसको पा9रवा9रक जीवनको 

झलक पाइ�छ। तल उ@ धतृ बालगीतलाई उदाहरणको -पमा �लन स.क�छ – 

इ�च ु�म�च ुल�डनमा हाmो बाबु पbटनमा 

नजाऊ आमा {डपुमा बाबुले पैसा पठाउँछ।१० 

                                                           

७ भुवन�सँग, सन ्१९७०, ‘बमा को पापी डाँडमैा’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, गोखा  सै+नक अH क, वष  १५, 

अH क ८ र ९, प ृ२४ 
८ मनबहादरु मु'खया, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, द�यो, पूव वत,् प ृ३३ 
९ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, #व स २०६८, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ२७ 

१० मनबहादरु मु'खया, ‘सै+नकमाझ पहलाएको नेपाल� गीतह-’, द�यो, पूव वत,् प ृ३६ 
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 यु�#वषयक नेपाल� लोकगीतह-ले यु� र नेपाल� समाजको अ�तस )ब�ध, 

यु�कालमा �सपाह� र उसको प9रवारले भोगेको यातना र पीडामय ि4थ+त, यु�को 

आतH क र स�]ासज4ता #व#वध #वषयलाई अ�भ8य^त गरेका छन।् 

 

३.१.१.२ नेपाल� लोकगाथामा यु�  स!ग 

 कथा�मक गीतलाई लोकगाथा भ+न�छ। क#पलदेव ला�मछानेका श}दमा 4वyछ 

लोकभावनाको पर)परागत -पमा कथा�मक 7Hृ खलामा #व�श�ट लया�मक अ�भ8यि^त 

पाएको लोकरचना नै लोकगाथा हो।११ गेया�मकता, सH गीता�मकता, इ+तव�ृता�मकता, 

आ*याना�मकता, वण ना�मकता आ�द यसका मूलभूत #वशषेता हुन।् सुद�घ  पर)परा 

र�हआएको नेपाल� लोकगाथाले पौरा'णक, ऐ+तहा�सक, सामािजकज4ता #व�भ�न 

#वषयलाई आफू�भ] समेटेको छ। ऐ+तहा�सक #वषयका लोकगाथाह-मा वीरता, पराCम र 

यु�का #व�भ�न GसH गह- पाइ�छन।् यस Cममा कखा , चाँचर�, भारत, चतै आ�द 

लोकगाथाह- उbलेखनीय छन।् युग पुSषह-लाई के�| गरेर ले'खएका ऐ+तहा�सक 

कखा ह-मा यु�भू�म, यु�ो�साह, यु� #वधवा, यु� स�हद, वीरता र पराCमका GसH गह- 

भे�ट�छन।् नेपाल�मा प~ृवीनारायण शाह, अमर�सँह थापा, भि^त थापा, बलभ| कँुवर, 

नवल �सङ बा+नयाँ आ�द वीर�सत स)बि�ध कखा ह- पाइ�छन।् बलभ|को कखा मा 

अHdेज र गोखा xबच भएको यु� र यु�मा गोखा ल� फौजले देखाएको वीरताको वण न 

यसGकार छ – 

गोखा ल�को बहादरु� .फरH गीले जा�यो 

गोलातोप बाSद छा{डकन भाpयो। 

असोज म�हनाका �दन चौध जाँदा 

अधमपुरमा लडाइँ प� यो घमसान 
                                                           

११ क#पलदेव ला�मछाने, #व स २०६४, नेपाल� लोकगाथाको अ�ययन, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ१२ 
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पx]एका वैर�लाई तोपले उडायो 

बडाबडा वीर यो�ा पोड फका यो 

गोखा ल� वीरह- जयकाल� भ�थे 

काल� भ�दा .फरH गी त सातो गई कु@थे।१२ 

भारत, चतै, चाँचर�मा प+न यु�को वण न पाइ�छ। भारत लोकगाथामा यु�, 

यो�ा, पराCम आ�दको वण न नै मूल #वषय बनेको हु�छ।१३ बालाराजा काशीरामको 

भारतमा देवल�गढका राजा काशीराम र मोरङका राजा �ह�दप+त सेनका सै+नकxबच 

भएको भीषण यु�को चचा  छ। यस गाथामा यु�ो�म�त काशीराम र उनका सै+नकह-ले 

ग�भ णीको गभ  hच9र�दएको, राजा#वS� बोbनेको िज�ो का�ट�दएको, आ�मसमप ण गरेका 

राजा �ह�दप+त सेनको टाउको का�ट�दएको, लुटपाट गरेको ज4ता सै�य �हसंा र 

अपराधको hच]ण ग9रएको छ। �यसर� नै नेपाल�मा Gच�लत सगराम �सँह काक�को 

भारतमा प+न यु�का #व�भ�न GसH गह- छन।् सगराम �सँह काक�ले साहस र 

वीरतापूव क श]कुो #वनाश गरेको hच]ण यसGकार छ –  

काक� सगरामले लायो घुइताराकJ मार  

एक तन वैर� मा� यो दोसरो वैर� मा� यो 

तेसरो वैर� �भzयो अ{ङवाल।  

चौथो वैर� मा� यो पछZ माइ छोzयो तरबार 

रैकारैकJ tयू पात...................... 

पाँyजै बैर� मा� यो छयौ बैर� मा� यो। 

सातZ माइ �भzयो अ{ङवाल। 

                                                           

१२ चूडाम'ण ब�धु (स)पा), #व स २०६०, नेपाल� सा�ह�यको इ)तहास, Gथम खkड, काठमाडZ, नेपाल राजकJय 

G�ा G+त�ठान, प ृ८५  
१३ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१४५ 
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रैकारैकJ tयू पात..................... 

सातZ बैर� मा� यो आठZ बरै� मा� यो 

जसडउेडा �भzयो अ{ङवाल।१४  

 

यु�का �ि�टले चतै प+न उbलेखनीय छ। चतैह-ले ऐ+तहा�सक साथ ै पौरा'णक 

पा]को �सH गो जीवनका साथ ै +तनका साह�सक र अनुकरणीय काय को वण न गद छन।् 

+तनमा व'ण त च9र]को शि^तका साथ ै यु�को प+न वण न पाइ�छ।१५ नेपाल�मा 

अमर�सँह थापाको चतै G�स� छ। यस चतैमा अHdेज-नेपाल यु�, नेपाल-भोट यु� र 

लखनौका दरबारसँग स)बि�धत यु�मा नेपाल�ह-ले देखाएको वीरताको वण न ग9रएको 

छ। चाचर� लोकगाथा प+न यु�का �ि�टले मह��वपूण  छ। 7ीन�दको चाँचर� नेपाल�मा 

G�स� छ। यस लोकगाथाको कथानक इ+तहाससँग गाँ�सए ताप+न यो कुन समयको हो 

भ�ने कुरा G4ट छैन। इ4माल�, जु)ल� र #पउठानीको गठब�धन 7ीन�दमाhथ आCमण 

गन  एकJकृत भएको इ+तहास नपाइने हुनाले यसको ऐ+तहा�सकता सि�दpध छ भ�ने 

#व@वानह-को #वचार छ।१६ यस गाथामा यु�-+नम�]णा, यु�ो�साह, वीरता, यु�-पोसाक, 

यु�-ह+तयार, य�ु-वाहन, वीरग+त र यु�का #व#वध घटनाह-को चचा  छ। रणभू�म+तर 

G4थान गन  अ+घ साइत हेराउनु, आफूभ�दा ठुलाह-बाट आशीवा द �लनु यु�का +नि)त 

शुभ मा+नएका छन ्भने गोडामा ठेस लाpनु, काल� नागले बाटो छे^नु, कालो xबरालोले 

बाटो काrनु र सपनामा पीपलको Sख ढलेको दे*नु ज4ता कुराह- यु�का +नि)त अशुभ 

सH केत मा+नएका छन।् 7ीन�दले आफूसँगै यु� गन  गएकJ ब�हनीलाई यु�भू�ममा 

नलगेका GसH गले यु�मा नार�ह-लाई संलpन नगराउने पर)परा रहेको बु'झ�छ। 7ीन�द 

                                                           

१४ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१५४ 
१५ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१५७ 
१६ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१६६ 
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र इ4माल�, जु)ल�, #पउठानीxबच भएको यु� अ+न श]सँुग लzदालzदै 7ीन�दले वीरग+त 

Gा�त गरेको वण न यसGकार छ – 

इ4माल� आयो दाजै�सत लzन हुल गर�कन 

घोडा xबy^यो पुतल� झ� गर� 

कानछो दाजै, समा+त लगे है बाल� ब�स 

फे9र आयो जु)ल� दाजै लzन घुँडा धसी 

ए हो घोडा xबy^यो पुतल� झ� फे9र 

कानछो दाजै स)मार गर� लड ेबाल� ब�स 

फे9र आयो #पउठानी दाजै लzन हुल गर�  

#पउठानी काटे चौथाइ बाँकJ गर�  

इ4माल� जगतैका त धेरै रैछन ्म�]ी 

घोडा त खrु टै खसािbदयो 

घोडा ब4यो, कानछो दाजै, एकलै पो भयो 

जुमल�ले हा�यो, दाजैलाई �शरैमा त लाpयो 

�शरैबाट रगत भुइँमा ख4यो, 

रगत बगन लाpयो........... 

#पउठानीले हा�यो दाजैलाई कोखामा लाpयो 

आधी ढाड आल�मु+न आधी ढाड आल�माhथ 

ए हो दाजैtयूको Gाण प+न गयो!१७ 

 

 

 
                                                           

१७ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१६३-१६४ 
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३.१.१.३ नेपाल� लोकनाटकमा यु�  स!ग 

लोकनाटक लोकसा�ह�यको 78य�aय #वधा हो। मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव 

hगर�अनुसार प@य वा गीतमूलक भाषामा G4तुत ग9रने न�ृयGधान अ�भनय भएको �aय 

#वधा नै लोकनाटक हो।१८ नेपाल� लोकनाटकह-मा प+न यु�का #व�भ�न GसH गह- 

पाइ�छन।् यस �ि�टले पौरा'णक एवम ् ऐ+तहा�सक लोकनाटकह- #वशेष उbलेखनीय 

छन।् नेपाल�का पौरा'णक लोकनाटकह- राम र कृ�णको च9र] ल�लामा आधा9रत छन।् 

रामायण बालन, 7ीकृ�ण ल�ला यसका उदाहरण हुन।् यी लोकनाटकह-मा 

पौरा'णककाल�न यु� घटनाह-को वण न पाइ�छ। रामायण महाका8यमा आधा9रत 

रामायण बालनमा राम@वारा सुबाहुको वध, खर, दषुण र रामxबच य�ु, राम@वारा 

मा9रचको वध, बा�ल-सुdीव यु�, राम@वारा बा�लको वध, हनुमान@वारा य�कुमारको 

वध, राम-रावण यु� र राम@वारा रावणको वध, ल�मण-कु)भकण  यु� र ल�मण@वारा 

कु)भकण को वध आ�द #व�भ�न पौरा'णक यु� घटनाह-को चचा  छ। 7ीकृ�ण ल�ला 

लोकनाटकमा कृ�ण र पुतनाxबचको लडाइँ, पुतना वध, धोबी वध, चाणुर र मु�ठs 

पहलमानह-सँग कृ�ण र बलरामको मbल यु�, कृ�ण र कंस अ+न बलराम र म�]ीxबच 

यु� तथा कंस र म�]ीको वध र उdसेन राजाको राज+तलकस)ब�धी #व�भ�न 

घटनाह-को वण न छ। 7ीकृ�ण ल�ला लोकनाटकमा रहेको एउटा यु� GसHग य4तो छ – 

साइत गरे है रणमा जान कंसले  

यु� हुन लाpयो मामाको र भा�जाको 

देखे बलरामले मामा भा�जा लडकेो  

बोलाउ बलरामलाई नमार� भैन कंसलाई 

कंस राजा कृ�णलाई म�]ी बलरामलाई 

                                                           

१८ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ२१२ 
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म�]ी बलरामले कंस मारे कृ�णले...।१९ 

 

ऐ+तहा�सक लोकनाटकह- राजा महाराजा वा वीरपुSषको 8यि^त�वमा आधा9रत 

छन।् घाटु य4तै ऐ+तहा�सक #वषयमा आधा9रत लोकनाटक हो। नेपाल�मा परशुराम 

(प7रुाम) राजाको जीवनमा आधा9रत घाटु उbलेखनीय छ। राजा परशुराम र रानी 

अ)बावतीको वैवा�हक स)ब�धबाट छोराको ज�म भएप+छ हष -उbलाससँग ज�मो�सव 

मनाइरहेका बेला श]कुो आकि4मक आCमणको खबर सुनेर राजा परशुराम सै+नक 

दलबलस�हत श]सँुग यु� गन  यु�भू�ममा पुpछ। भयानक यु�xबच राजा परशुरामले 

वीरग+त Gा�त गछ । राजा लडाइँमा मा9रएको खबर पाएप+छ रानी सती जाि�छन।् यसर� 

राजा परशुरामको घाटुमा यु� GासH hगक -पमा रहे ताप+न कथानकलाई दःुखा�त+तर 

#वक�सत गना मा यु� Gरेक त��व बनेको छ। यस घाटुले यु�@वारा #वघ�टत प9रवारको 

दःुखद कथा G4तुत गरेको छ। 

 

३.१.१.४ नेपाल� लोकका8यमा यु�  स!ग 

 यु� GसH गका �ि�टले नेपाल� लोकलयमा संरhचत सवाई का8यह- मह��वपूण  

छन।् Gाचीन समयदे'ख नै नेपाल�ह-ले आ�नो अि4त�व र�ाका +नि)त यु�-

सं4कृ+तलाई ि4वकानु  परेको हुनाले सवाईको माUयम@वारा अ�या�य #वषयका साथ ै

यु�का बेला आइपनq प9रि4थ+तह-लाई प+न लोकक#वह-ले अ�भ8यि^त Gदान गरेका 

छन ् भ�ने |ोणकुमार उपाUयायको #वचार उbलेखनीय छ।२० भोटको लडाइँको सवाई, 

म'णपुरको लडाइँको सवाई, नागा�हbसको लडाइँको सवाई, जम न लडाइँको सवाई 

नेपाल�मा Gच�लत यु�#वषयक सवाई का8यह- हुन।् 
                                                           

१९ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ२३४ 
२० |ोणकुमार उपाUयाय, #व स २०६५, ‘भोटको लडाइँको सवाई : लोकसा�ह�यमा जेठो यु�सा�ह�य’, लोकवाता' : 

लोककै चचा', काठमाडZ, यशव�त पौडले, प ृ१२० 
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नेपाल�मा भोटको लडाइँको सवाई G�स� छ। यस सवाईको कथानक 

इ+तहासआh7त छ। सन ् १८५४ मा नेपाल र भोटxबच भएको यु� ऐ+तहा�सक 

प�ृठभू�मको -पमा रहेको छ। यो यु� भोटको कुती भ�ने ठाउँमा ल{डएको hथयो। यस 

सवाईको लेखनकाल 4प�ट नभए ताप+न सन ् १८५५ +तरै ले'खएको अनुमान ग9रएको 

छ।२१ काल�बहादरु पbटनले भोटको यु� लडकेो GसH ग सवाईमा पाइ�छ। सवाईकार 

लालबहादरु आउँमासी काल�बहादरु पbटनकै �सपाह� हुनाले उनले प+न यो यु� लडकेो 

बु'झ�छ। गोखा  �सपाह� र भोटेह-xबच लडाइँ हुनु, गोखा  �सपाह�ह-को अ�नपानी र 

गोल�गr ठा स.कनु, बु#�बल राना यु�मा मा9रनु, भोकले 8याकुल गोखा  �सपाह�ह- लडाइँ 

गन  असमथ  हुनु, प+छ का�छा जनqल धीरशमशरे काल�बहादरु पbटन �लएऱ सहायताको 

लाhग आउनु, कमा�डर नर�सङको नेत�ृवमा गोखा  �सपाह�ह-ले भोटेह-लाई परा4त गनु , 

स)पि�त �लएर काि�तपुर फ.क नु आ�द घटनावल�को संयोजन@वारा G4तुत सवाईको 

कथानक +नमा ण भएको छ। भोटेको Gहारले हताहत भएको गोखा ल� �सपाह�को 

ि4थ+तको वण न य4तो छ – 

ठुलो हि4त Gमानका प�थर hगराउँछन।् 

उँभो जाने ल4करलाई तल+तरै .फराउँछन।्। 

भाला र तरबारको अ�सनाझ� पा� यो। 

गोखा ल�का ल4करलाई धेरै नाश प� यो।।१३।।२२ 

 

 तारानाथ शमा ले लालबहादरु 4वयम ्लडाइँमा सहभागी भएर दःुख नभोगेका भए 

उनीबाट य4तो सजीव क#वता ज�मने प+न hथएन भ�ने #वचार रा*दै सा�हि�यक �ि�टले 

                                                           

२१ कमल द���त (स)पा), #व स २०२८, बुइँगल, काठमाडZ, साझा Gकाशन, पूव वत,् प ृ४०६ 
२२ क#पलदेव ला�मछाने, नेपाल� लोकगाथाको अ�ययन, पूव वत, प ृ१८५ 
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यो सवाई अ#व4मरणीय छ भनेर यस सवाईको मह�व 4प�ट पारेका छन।्२३ तुलचन 

आलेको म=णपुरको लडाइँको सवाई प+न यु�मा आधा9रत छ। सन ् १८९१-९३ सालमा 

म'णपुरका राजा र इ4ट इि�डया क)पनीxबच भएको लडाइँ यस सवाईको #वषयव4तुका 

-पमा रहेको छ। सवाईमा इ4ट इि�डया क)पनीको ४२, ४३ र ४४ पbटनले म'णपुरसँग 

लडाइँ गरेको चचा  छ। सरकार (इ4ट इि�डया क)पनी) बाट म'णपुरका राजालाई ब�द� 

बनाउनु भ�ने हुकुम भए प+छ गोखा  पbटनले .कbला घेराउ गरेको अ+न म'णपुरले थाहा 

पाएर गोल� चलाएको, क)पनी सेना र म'णपुरxबच भयानक यु� भएको, यु�मा 

ह�मचरण सुवेदार मा9रएको, क)पनी फौजले दरवारमा लुटपाट गरेको, म'णपुरको राजा 

भागेको, २५ अGेलमा पुनः ठुलो यु� भएको, यस यु�मा ४३ पbटनले ठुलो बहादरु� 

देखाएको ज4ता घटनाह- मु*य -पमा रहेका छन।् सवाईकार तुलचन आले इ4ट 

इि�डया क)पनीको ४३/४४ औ� गोखा  पbटनमा ले�स नायक hथए।२४ यसर� उनले �यस 

समय G�य�ः भोगेका यु�ानुभवह-लाई यस सवाई का8यमा 8य^त गरेका छन।्  

धनबीर भkडार�कृत अ>बर पहाडको सवाईमा भारतको पूव6�तर Gा�तमा 

अवि4थत अ�हलेको अ-णाचल Gदेशअ�तग त पनq अ}बर पहाडका आ�दवासी आबर 

(अ}बर) र इ4ट इि�डया क)पनीमाझ भएको लडाइँको वण न छ।२५ सन ् १८९३-९४ 

सालमा भएको यस यु�मा धनबीर भkडार� प+न सहभागी बनेका hथए।२६ यो यु� इ4ट 

इि�डया क)पनीको ४४ पbटनले लडकेो hथयो। सवाईमा १९ �दसे)बर १८९३ मा 

अ8बरह-सँग यु� गन  ४४ पbटन �सलाङको छाउनीबाट �हँडकेो वण न यसGकार छ – 

तीरा�न8बे �दस)बर उ�नाइस तार�क्। 

                                                           

२३ तारानाथ शमा , #व स २०५६, नेपाल� सा�ह�यको इ)तहास, चौथो सं4करण, काठमाkडZ, अ�र Gकाशन, प ृ३४ 
२४ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सन ्१९९९, सवाई र लहर�, नयाँ �दbल�, सा�ह�य अकादेमी, प ृ२६ 
२५ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३१ 
२६ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४३ 
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शुCबारका �दनमहाँ छाzनु पर ्यो बार�क्।। 

हुकुम ्ठूलो सरकारको माहारानी ध�ने। 

य4तो मजe हुनगयो �शलाHभयो सु�ने।।२७ 

 

धनबीर भkडार� �यस समय इ4ट इि�डया क)पनीको ४४ औ� गोखा  पbटनमा 

�सपाह� hथए र उनले यो रचना सन ्१८९४ सालमा �सलाङको छाउनीमा लेखेका hथए।२८ 

आध+ुनक ह+तयार@वारा सुसिtजत क)पनी सेनासँग अ}बरका आ�दवासीह- आ�नो 

पार)प9रक हातह+तयार धनुकाँड, ढुH गा आ�दले लडकेो घटनाको वण न खबुै रोचक छ। 

क)पनी सेनाले अ}बर पहाडका आ�दवासी गाउँह-मा हमला गरेर आ�दवासीह-लाई 

जH गल+तर खेदेको, गाउँघर लुटपाट गरेको, जलाइ�दएको, सँुगुर, कुखरुा मारेको ज4ता 

घटनाह-को वण नले क)पनी सेनाले अ}बरह-माhथ गरेको अ�यचारको hच] G4तुत 

गरेको छ। 

गजबीर रानाको नागा�ह?सको सवाईमा सन ्१९१३ मा इ4ट इि�डया क)पनीको 

फौज र नागाह-xबच भएको लडाइँको वण न छ। आसामको नागा�हbसमा भएको यस 

यु�मा गजबीर रानाले x��टस फौजको प�मा लडकेा hथए र यस यु�मा उनी गोल� 

लागेर घाइते प+न भएका hथए।२९ नागाह-ले समय समयमा उ�पात मyयाइरह�थे। 

लुटपाट, अ�याचार Gायः नै भइरह�~यो। �यसैले क)पनी फौज र नागाह-xबच लडाइँ 

भइरह�थे। सन ्१८३९-१८४७ xबच इ4ट इि�डया क)पनी र नागाह-xबच सातपbट लडाइँ 

भएको hथयो।३० यसबाट नागा र अHdेजxबच राmो स)ब�ध hथएन भ�ने कुरा 4प�ट 

                                                           

२७ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३३  
२८ भीमका�त उपाUयाय (स)पा), सवाई र लहर�, पूव वत,् प ृ३१   
२९ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४४ 
३० aयामराज जैसी, सन ्१९९०, असममा नेपाल�ह2को ऐ)तहा�सक प�ृठभू�म, {डगबोई, बोधकुमार� 4म+ृत 

Gकाशन, प ृ८२ 
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हु�छ। नवल�सँह घतeको जम'नको लडाइँको सवाईमा अHdेज र जम नxबच भएको 

लडाइँको वण न छ। नवल�सहं घतeले यु� घटनाको G�य�दशeका -पमा आफैलाई पा] 

बनाएर G4तुत सवाईको रचना गरेका छन ् भ�ने क+तको भनाइ छ।३१ यसर� 

लोकक#वह-ले ऐ+तहा�सक यु� घटना र आ�ना यु�ानुभवह-लाई काि8यक -प �दने 

Gय�न गरेका छन।्  

खाँडो प+न यु�सँग ैस)बि�धत का8य हो। यो यु�का बेला गाइन ेवीर रस Gधान 

का8य हो। कृ�णGसाद पराजुल�अनुसार, प�हले-प�हले यु�भू�ममा  Bथान गदा' आCना 

सै)नकलाई शEसँुग यु� गन' सुरो बनाउने, मनH-मानH उIेJयले रणKेEमा हो�मन क�टब� 

पानH, जोBयाउने, )तLयाउने लMय �लई खाँडो गाउने गNरOPयो।३२ यसर� यु� लzन जान े

बेलामा जगाइने खाँडो काला�तरमा xबहेबटुल+तर गाइने चलन ब�दै गएको दे'ख�छ। 

खाँडो नेपाल एकJकरण अ�भयान र नेपाल-अHdेज यु�को समयमा चbदै र #व4ता9रत 

हँुदै आएको मा+न�छ।३३ यसबाहेक गोखा  सेनाबारेका ह4यौल� (जो^स) ह-मा प+न 

यु�कालका #व�भ�न घटनाह-को G4तु+त पाइ�छ। झलक सुवेद�ले आ�नो पु4तक 

#$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरामा गोखा  फौजका अHdेज अ.फसरह-xबच गोखा  

सै+नकबारेका ह4यौल�ह- Gच�लत रहेको बताएका छन।् जोन पाक रले आ�नो पु4तक द 

गोखा'जमा गोखा  सै+नकबारेका य4ता केह� ह4यौल�ह- उbलेख गरेका छन।् जोन 

पाक रको उ^त पु4तकमा उिbल'खत एउटा ह4यौल� य4तो छ – 

यु�को अि�तम समय+तर x��टस सेनाले क}जा गरेको एउटा घरमा आठजना 

जम न �सपाह�ह-को शव फेला परेछ। x��टस फौजको सरज�ट मेजरले गोखा  

क)पनीलाई ती शवह- गाzने आदेश �दएछ। गोखा  �सपाह�ह-ले ठुलो ग�हरो 

                                                           

३१ पुरण राई, #$�टस गोखा' सै)नक सा�ह�यको इ)तहास, पूव वत,् प ृ१४६ 
३२ कृ�णGसाद पराजुल�, नेपाल� लोकगीतको आलोक, पूव वत,् प ृ३६२ 
३३ मो+तलाल पराजुल� र जीवे�| देव hगर�, नेपाल� लोकसा�ह�यको 2परेखा, पूव वत,् प ृ१०८ 
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खाडल खनी �यसमा आठैवटा शव हालेर बेbचाले माटो उघाउँदै पुन  लाpदा 

तीमUये एउटा शव चbमलाएछ। एउटा गोखा ले आ�नो ब�दकु 'झकेर हा�न 

लाpदा एकजना अHdेज अ.फसरले देखेर के गन  लागेको भनेर सोधेछ। गोखा  

�सपाह�ले जवाब �दएछ – “मेजर साहेबले हामीलाई आठैवटा शव गाzनू भनेका 

छन।् अब िजउँदैलाई त गाzनू भएन +न, हैन साप।”३४  

 

 �यसर� नै न�द हाङ'खमले आ�नो उप�यास लासको दोiो सं4करणको भू�मकामा 

अHdेजी लेखक रब 4कलhथसले आ�नो लेख द गोखा'ज - $ेभेBट अफ् $ेभमा गोखा  

सै+नकबारे उbलेख गरेको ह4यौल�को नेपाल� अनुवाद यसर� गरेका छन ्– 

 

दोiो #वaवयु�को अक6 कुनै मैदानमा खकुुर� बोकेको एउटा सानो डालको गोखा  

र बेनेट घुसारेर राइफल बो^ने अ.�का क�स का हr टा कr टा जम न �सपाह�बारे 

अHdेज फौजमा एउटा पुरानो ठrयौल� छ। �यो सानो डालको गोखा लाई जम न 

�सपाह�ले बेनेट@वारा घwyछ, तर गोखा ले छ^काएर उbटा जम नको +घ�ोमा 

खकुुर� Gहार गछ , जम न �सपाह�ले गोखा लाई उ�न खोtदै “तैले चकु खाइस”् 

भनेर #वजयोbलाससँग कराउँछ; गोखा ले {ङyच हाँसेर भ�छ, “टाउको हbला त।” 

जम न �सपाह�ले प+न �यसै गदा  उसको टाउको पुbटु^क भुइँमा गु{डिbक�छ।३५  

 

 य4ता ह4यौल�ह-ले गोखा  �सपाह�ह-को मूख ता, वीरता, सोझोपन र इमा�दार 

च9र] G4तुत गरेका छन।् यसर� नेपाल� लोकसा�ह�यका लोकगीत, लोकगाथा, 

लोकनाटक, लोकका8यह-मा यु� घटनाह-को वण न, सै�य वीरता, पराCम, �हसंा, 
                                                           

३४ जोन पाक र, सन ्२००५, द गोखा'ज, ल�डन, हेडलाइन बुक पि}ल�सन, प ृ७३-७४ 
३५ न�द हाङ'खम, सन ्२०१०, ‘लास दोiो सं4करणको अवतरण’, लास, दोiो सं4करण, दािज �लङ, 7ीम+त 

राधा राई, प ृ(च) 



७ ९  

 

अ�याचार, यु�ो�साह, सै+नककJ 4वा4नीको पीडा, वेदना, पा9रवा9रक ]ासद�, यु�को 

आतH क र भयज4ता #व#वध #वषयको वण न-hच]ण रहेका छन।्  

 

३.१.२ पूव'आध)ुनककाल�न नेपाल� सा�ह�यमा यु�  स!ग  

नेपाल� सा�ह�यमा शारदा पx]काको Gकाशन काल (#व स १९९२/सन ्१९३५) दे'ख 

आध+ुनक काल सुS भएको मा+न�छ। यह� आधारमा सन ् १९३५ भ�दा अ+घको 

समयावhधलाई यहाँ पूव आध+ुनककाल भ+नएको हो। पूव आध+ुनककाल�न प@य-ग@य 

रचनाह-मा ऐ+तहा�सक वीर पुSषह-को शौय , वीरता, पराCम, #वजय-उ�सव, यु�को 

#वभी#षका र #व�भ�न यु� घटनाह-को चचा  भे�ट�छ। पूव आध+ुनककाल�न नेपाल� 

सा�ह�यमा यु� GसHगको अUययन गन  अ+घ नेपाल रा��को राजनै+तक इ+तहास 

सH ���तमा बु�नु आवaयक हु�छ। गोखा का राजा नरभूपाल शाहको म�ृयुप+छ सन ्

१७४२ मा प~ृवीनारायण शाह गोखा का राजा बने।३६ �यस समय नेपालमा पिaचम+तर 

बाइसी-चौबीसी, पूव मा मकवानपुर, मोरङ, .करात आ�द र उप�यकामा तीन राtय गर� 

सा-साना राtयह- hथए।३७ यी राtयह-xबच मेल�मलाप hथएन। त�काल�न नेपालका 

य4ता साना साना राtयह-लाई यु�मा परािजत गर� प~ृवीनारायण शाहले �सH गो नेपाल 

रा��को +नमा ण गरेका hथए। नेपालको इ+तहासमा यस अ�भयानलाई नेपाल एकJकरणको 

सं�ा �दइएको छ।३८ प~ृवीनारायण शाहको म�ृयुप+छ उनका छोराह- Gताप�सँह शाह, 

बहादरु शाह र ना+त रणबहादरु शाहले यस अ�भयानलाई अ+घ बडाए। यस एकJकरण 

अ�भयानका Cममा गोखा  सेनाले आ�त9रक र बा�य दवुै शि^तह-सँग यु� गनु  परेको 

hथयो। अHdेज, +त}बत र hचनज4ता बा�य शि^तह-सँग नेपालको यु� भइरह�~यो। 

                                                           

३६मोहनGसाद खनाल, #व स २०२६, इ)तहास  भात, Gथम खkड, काठमाkडZ, मोहनGसाद खनाल, प ृ०१  
३७ केशवGसाद उपाUयाय, #व स २०६०,  ाथ�मककाल�न कVव र का8य विृ�त, चौथो सं4करण, काठमाडZ, साझा 

Gकाशन, प ृ०५  
३८ बालच�| शमा , #व स २०३३, नेपालको ऐ)तहा�सक 2परेखा, वाराणसी, कृ�णकुमार� देवी, प ृ१९९ 
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पूव आध+ुनककाल�न प@य-ग@य रचनाह-मा यह� नेपाल एकJकरण अ�भयानका Cममा 

भएका #व�भ�न यु�ह-को चचा  पाइ�छ। #वशषे त�काल�न युग पुSषह-को शौय , वीरता 

र पराCमको चचा  गनq Cममा यु�का GसH गह- आएका छन।् 

  

३.१.२.१ पूव'आध)ुनककाल�न पXय रचनाह2मा यु�  स!ग   

 नेपाल� भाषामा का8य लेखन वीर व�दनाबाट सुS भएको दे'ख�छ। मौ'खक 

पर)पराका रचनाह-ले यु�लाई अ�भ8यि^त �दने जुन पर)परा थाले �यसलाई +नर�तरता 

�दने काम वीरभावमूलक क#वताह-ले गरेका छन।् य4ता वीरभावमूलक प@य 

रचनाह-मा यु�ा�भयान, यु�ो�साह, यु� पूव का त)तयार� एवम ् #वजय उ�सवका 

स�दभ ह- भे�ट�छन।् नपेाल� सा�ह�यको प�हलो क#वता मा+नएको सुवान�द दासकृत 

पPृवीनारायण क#वतालाई उदाहरण4व-प �लन स.क�छ। प~ृवीनारायण शाहको नेपाल 

एकJकरण अ�भयानलाई कथाव4तु बनाएर ले'खएको उ^त क#वतामा नेपाल 

एकJकरणसँग स)बि�धत यु�ा�भयान र #वजय उ�सवका GसH गह- छन।् यदनुाथ 

पोख� यालका Bतु)तपXयह-मा काि�तपुर सहरमा क)पनी सेनाह-को उपि4थ+त, 

सै+नकह-को कवाज, नेपालको सै+नक सH गठन देखेर श]हु- डराएको, नेपाल�ह-को 

वीरता, तोपखाना, सै+नक छाउनी र यु�बाट बाँyनका +नि)त बनाइएका सुर�ा गढ�ह-को 

चचा  पाइ�छ।  

 उदयान�द अtया लको पुरानु बातको अजY क#वतामा प+न यु�का स�दभ ह- 

भे�ट�छन।् Gताप�सँह शाहको शासनकालमा क#वलासपुर तथा सोमेaवरमाhथ ग9रएको 

#वजय वण न रहे ताप+न यो क#वता रणबहादरु शाहको शासनकालमा ले'खएको हो भ�ने 

दयाराम 7े�ठको #वचार रहेको छ।३९ यस क#वतामा गोखा @वारा बाइसी-चौबीसी राtय 

#वजयको GसH ग प+न छ। यसर� क#वह-ले यु�स)ब�धी ऐ+तहा�सक घटनाह-को 

                                                           

३९ दयाराम 7े�ठ (स)पा), #व स २०५७, वीरकाल�न कVवता, तेiो सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ१७-१८ 
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वण नसँगसँगै नेपाल� सै+नकह-को वीरता र रा��-Gेमलाई प+न आ�ना रचनाह-मा 

G4तुत गरेका छन।् यसबाहेक केह� ईaवर�य भि^तभावमूलक क#वताह-मा प+न 

पौरा'णककाल�न यु�का स�दभ ह- भे�ट�छन।् य4ता रचनाकृ+तह-मा पौरा'णककाल�न 

देव-असुर यु�का GसH गह- बढ� मा]ामा छन।् #वशषे सं4कृत iोतका धा�म क d�थह- 

ZीमX भागवत, रामायण, महाभारतज4ता कृ+तह-को अनुवादका Cममा मूल d�थह-मा 

व'ण त वीरता र यु�का GसH गह- 4वतः नेपाल�मा �भx]एका छन।् बस�त शमा को 

Zीकृ�ण चNरE, भानुभ^त आचाय को रामायण आ�द यसका उदाहरण हुन।्  

 

३.१.२.२ पूव'आध)ुनककाल�न गXय रचनाह2मा यु�  स!ग 

पूव आध+ुनककाल�न नेपाल� ग@य रचनाह-मा प+न नेपाल एकJकरण कालका 

#व�भ�न यु� घटना, सि�ध, कुटनी+त, रणनी+त, यु�ो�साह, शौय , वीरता र #वजयका 

GसH गह- भे�ट�छन।् प~ृवीनारायण शाहले आ�नो जीवनको अि�तम कालमा आ�ना 

भाइभारदारह-लाई �दएका उपदेश �द8योपदेशमा सH गहृ�त छन।् यो प~ृवीनारायण 

शाहको मौ'खक रचना भए ताप+न परवतe कालमा यसलाई �ल'खत -प �दइएको 

अनुमान ग9रएको छ।४० यस रचनामा प~ृवीनारायण शाहको राtय#व4तारका Cममा 

गोखा ल� सेना र नुवाकोटमाझ भएका यु�ह- र �यसका प9रणाम, प~ृवीनारायण शाह र 

लमजुङxबच भएको सि�ध, सेनाप+त गुगeन खानको नेत�ृवमा आएको मुि4लम सेना र 

गोखा ल� सेनाxबच मकवानपुरमा भएको यु� र �यसको प9रणाम, अHdेज फौज र गोखा  

फौजxबच �स�धलु�गढ�मा भएको यु� र �यसको प9रणामज4ता ऐ+तहा�सक घटना, 

कुटनी+त, रणनी+त, म�]णा, यु�-तयार�, गोखा  सेनाको #वजय-GसH ग, सुर�ा र 

सै�यस)ब�धी सुझाउ आ�दको चचा  छ। 

                                                           

४० हेमाH गराज अhधकार�, #व स २०६०, Gाथ�मक कालको आ*याने�तर ग@य, चूडाम'ण ब�धु (स)पा), नेपाल� 

सा�ह�यको इ)तहास, Gथम खkड, काठमाkडZ, नेपाल राजकJय G�ा G+त�ठान, प ृ२८९ 
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#व�भ�न वंशावल�ह-मा प+न ऐ+तहा�सक वीर पुSषह-को वीरता, पराCम, यु� र 

#वजयको वण न पाइ�छ। अ�ात लेखकको Zी ५ बडामहाराज पPृवीनारायण शाहको 

जीवनीमा काशीया]ाको GसH ग र बनारसमा ग�ुडाह-सँगको मुठभेड तथा यु� एवम ्

#वजय या]ाको वण न छ।४१ नेपाल एकJकरणकाल�न केह� hचr ठs प]ह-मा प+न यु� 

तथा #वजयका GसH गह- भे�ट�छन।् प~ृवीनारायण शाहले रामकृ�ण कँुवरलाई लेखेका 

प]ह- (सन ् १७७२), �स�भगव�तनाथलाई लेखेको प] (सन ् १७७३), अ�भमान�सँहलाई 

लेखेको प] (सन ् १७७४), श�शधर उपाUयायले Gताप�सँह शाहलाई लेखेको प] (सन ्

१७७७), गोर�ाधीशले जाजरकोट� राजालाई लेखेको प] (सन ् १७९१), रणबहादरु शाहले 

भारदारह-लाई लेखेको प] (सन ् १७९२) आ�द यसका उदाहरण हुन।् यु�का �ि�टले 

रणबहादरु शाहले आ�ना भारदारलाई लेखेको प] मह��वपूण  छ। नेपाल एकJकरण 

अ�भयानको Cममा गोखा ल� सेनाले वा�य शि^तसँग प+न जु�न परेको hथयो। यस 

प]मा +त}बत र hचनसँग नेपालले लडकेा ऐ+तहा�सक यु� र यस यु�मा भएका सै+नक 

हताहतको चचा  छ।   

बेनामी दशकुमारचNरत (स)बत ्१८७५ भदौ+तरको) मा प+न मगध देशका राजहंस 

राजा र मालव देशका मानसार राजाxबचको यु�बारे सH ���त चचा  छ। सन ् १८३३ 

(संवत ् १८९० ) +तरको मा+नएको४२ सु�दररान�द बाँडाको #Eर�नसौOदय'गाथामा नेपाल 

एकJकरणका Cममा गोखा  र कJ+त पुरxबच भएको लडाइँको चचा  छ। गोखा  र 

कJ+त पुरxबच सन ् १७५७, सन ् १७६४ र सन ् १७६६ मा यु� भएको hथयो।४३ प�हलो र 

दोiो यु�मा गोखा  �सपाह� परा4त भएको hथयो भने तेiोपbटको यु�मा मा] 

कJ+त पुरमाhथ #वजय Gा�त गन  गोखा  सै+नकह- सफल बनेका hथए। यस रचनामा 

एका+तर गोखा  र कJ+त पुरxबच भएका +यनै ऐ+तहा�सक लडाइँह-को चचा  छ भने 
                                                           

४१ हेमाH गराज अhधकार�,  ाथ�मक कालको आLयाने�तर गXय, पूव वत,् प ृ३०६ 
४२ बालकृ�ण पोखरेल, #व स २०६२, पाँच सय वष', पाँचZ सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ२९१  
४३ मे�दनीGसाद शमा , नेपालको आधु)नक इ)तहास, पूव वत,् प ृ९४-९८   
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अका +तर यु�को #वभी#षका, #वनाश, आतH क, वीभ�सता, यु�-नी+त, यु�-कौशल, 

Gकृ+तमाhथ यु�को Gभाव र #व�भ�न यु�-ह+तयारह-को GसH ग प+न रहेको छ। 

यु�भू�ममा पशुप�ीह-ले मरेका �सपाह�ह-को रगत, hगद�, आ�|ाभँुडी आ�द खाएको 

यु�ज�य वीभ�सताको hच]ण यसGकार छ –  

 

तहाँ रणभू�ममा aयेन भया, काग भया, मसानकाग भया, ग�ृ भया, hचbल 

भया, aयाल भया, फेS आ�द भयाका पशुजात पं+छजातह- शूरवीर �सपाह�का 

आलो मासु आलो रगत वोसो hगद� आं]ा भँुडीसमेत यथे�ठ षान पाउंदा 

_�टपु�टाँग भयाका छन।्४४  

 

 सन ् १९१४ मा Gका�शत रतन�सङ गु_ङको औटपोBटको कथा अHdेजको गोखा  

फौज र वखाले (पठान) xबच सन ्१८६७-६८ सालमा भएको +तराहको लडाइँमा आधा9रत 

छ। उ^त लडाइँमा रतन�सँह गुSङ नामक एकजना गोखा  �सपाह�ले देखाएको बहादरु� र 

उसको नुनको सोझो Gविृ�तलाई देखाइएको छ। यो अनू�दत रचना हो। कमल द���तले 

गोरा साहेबले गोखा ल� �सपाह�को बखान गरेको य4तो पुि4तका छा#पनाका पछा{ड पहाड े

नेपाल� युवाह-लाई भारतीय x��टस सेनामा आक#ष त गनु  hथयो भ�ने #वचार 8य^त 

गरेका छन।्४५ 

पूव आध+ुनककाल�न केह� औप�या�सक 4व-पका कृ+तह-मा प+न यु�का 

GसH गह- पाइ�छन।् यस स�दभ मा वीरचNरE उप�यास उbलेखनीय छ। यस उप�यासको 

लेखनकाल सन ् १८९९ भए ताप+न सन ् १९०३ मा मा] Gका�शत भएको दे'ख�छ। 

                                                           

४४ बालकृ�ण पोखरेल, पाँच सय वष', पूव वत,् प ृ२९३ 
४५ कमल द���त (स)पा), #व स २०६६, नेपाल�, ल�लतपुर, मदन पुर4कार गुठs, काि�तक, मH�सर र पुस, 

पूणा H क २०१, प ृ१७ 
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इ�|बहादरु राईले यस उप�यासलाई आ@ भु+तक उप�यास मानेका छन ्४६ भने कृ�णह9र 

बराल र ने] एटमले +तल4मी-ऐयार� उप�यास मानेका छन ्४७ तर यसमा व'ण त य�ु 

GसH ग प+न उि�तकै मह�वपूण  छ। उप�यासका मूल पा] अिpनद�त र उनका 

सहयोगीह-ले लडकेा #व�भ�न यु� घटनाह-को वण न रहेको G4तुत उप�यासमा 

अिpनद�तको चातुय  र कुशल रणनी+तका कारण सम4त श] ुप� परा4त भएको रोचक 

वण न छ। यो उप�यास चार भागमा #वभािजत छ। दोiो र तेiो भाग पूण तः यु�सँग 

स)बि�धत छ भने चौथो अथवा अि�तम भागमा प+न यु�को आं�शक चचा  छ। 

उप�यासमा व'ण त यु� ऐ+तहा�सक भने होइन तथा#प यु�पूव को त)तयार�, यु� घोषणा, 

यु� #वराम, यु� सि�ध, यु� अपराध, षzय�], रणनी+तज4ता यु�स)बि�धत #व�भ�न 

#वषयको रोचक चचा  यसमा रहेको छ।  

उप�यासमा रणनी+तको खबुै राmो वण न ग9रएको छ। यसबाहेक टे�लdाफ, 

हे�लdाफ, फोटोdाफ, फुटdाफज4ता यु�-उपकरण, ब�दकु, बम, तोप, गोल�, तरवार, 

ढाल, खकुुर�ज4ता यु�-ह+तयार अ+न यु�का समय चा�हने खा@य-सामdीह-को चचा  

प+न छ। झाँCJ सेना र रा�स सेनाxबच भएको यु�, व�द�तको सेना र अिpनद�तको 

नेत�ृवमा आएको मु�सकोटे राजाको सै+नकxबच भएको यु�, �ल�मठानाका सेनाप+त राजा 

र मु�सकोटे राजाको गठबि�धत संयु^त सेना र सनुझाँCJको सेनाxबच भएको यु�, टुकुचे 

सहरको दानव राजा टुकुचGेसादको सै�य सहयोग �लएर उbलेर� सहरमाhथ आCमण गन  

आएका 9रr ठेझाँCJ, कालु दानव, बलवीर थकाल�, गलकोटे राजा र प�युँका राजाह-को 

संयु^त नेत�ृवमा रहेको सेना र अिpनद�त, धवुाँकोटे, �भक6टे, मु�सकोटे, त�हZकोटे, 

सेनाप+त राजा, गSमापा, ह9रशH करको नेत�ृवमा रहेको सेनाxबच भएको जलयु�, 

मुकु�दसेन राजाको सेना र भगवानपुरका राजा खzकधार� �सँहका सेनाxबच भएको यु� 
                                                           

४६ इ�|बहादरु राई, #व स २०५८, नेपाल� उपOयासका आधारह2, तेiो सं4करण, काठमाडZ, साझा Gकाशन, प ृ१  
४७ कृ�णह9र बराल र ने] एटम, #व स २०५८, उपOयास-�स�ाOत र नेपाल� उपOयास, दोiो सं4करण, काठमाडZ, 

साझा Gकाशन, प ृ८२ 
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आ�द उप�यासमा व'ण त मु*य यु� घटनाह- हुन।् यस उप�यासमा जल य�ु, थल यु�, 

�दवस यु�, राx] यु�, जH गल यु�, पैदल यु�, घोडसवार� यु� आ�द #व�भ�न Gकारका 

यु�ह-को चचा  छ। वीरचNरEमा व'ण त यु� यथाथ  नभए ताप+न यु�को hच]ण सजीव 

छ। यु�का कारण भएका Gदषूण, पशुघात, अH गभH ग, ह�या, �हसंा र संहारको जीव�त 

वण न ग9रएको छ – 

 

यु� भएको क9रब चार घडीप+छ रगतको खोला बpन लाpयो।बाणका परा  

दवुैतफ बाट छाडरे सूय  प+न म�लन भए। यो�ाह-ले आ�नो xबरानो प+न hच�न 

छाड।े धनु, काँड र गदाह-को श}दले गदा  आपसमा कुरा गरेको प+न कानले 

+नधो नपाउने भयो। कतै हात का�टएका, कतै �शर का�टएका, कतै खुr टा, साँGा, 

क)बर, औ�ला का�टएका छन।् कतै हा�ती, कतै घोडा म9ररहेका छन,् कतै रथह- 

xबdेर �हँzने बाटो पाइँदैन। यो�ाह-मा काटकाट, मारमार, चटुचटु इ�या�द 

श}दको हौडाहा मhचरहेको छ। यह� �हसाबसँग दश �दनस)म सूय6दयदे'ख 

सूया 4तस)म घोरघमासानको यु� भयो।४८ 

 

#व�ान#वलास (प@ मनाभ सापकोटा) को जासुसी उप�यास डा सूय' साद (सन ्

१९१५) मा प+न यु�को आं�शक चचा  छ। उप�यासमा एकजना भैरवबहादरु भ�ने पा] 

छ। ऊ अHdेजी गोखा  पbटनको लाड  सुवेदार hथयो तर अ.�काको यु�मा बाथ रोगले 

भेटेप+छ पbटनबाट नाउँ कटाएर घर फ.क एको छ। सुबेदार भैरवबहादरुले आफू 

अ.�कामा बोरह-सँग लडकेो र यसर� लडाइँ गदा  चार �दनस)म नद�को .कनारै .कनार 

�हँzन परेको हुनाले बाथ रोग लागेको कथा सुनाएको छ। अ.�काको यु�मा लोpने 

मरेप+छ सुवेदारको घरमा शरण �लन पुगेकJ मनमो�हनीको धाईले यु�मा मा9रएका 

                                                           

४८ hगर�शवbलभ जोशी, #व स २०६०, वीरचNरE, दोiो सं4करण, ल�लतपुर, जगद)बा Gकाशन, प ृ१३३ 
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�सपाह�का #वधवुाह-को दःुखद कथा G4तुत गरेकJ छ। यो उप�यास अपूण  हुनाले 

उप�यासमा यु� GसHग के क+त hथयो भ�न स.कँदैन। यस उप�यासमा सन ् १८७९ 

+तरको प9रवेश हुनाले उप�यासमा सH केत ग9रएको अ.�काको यु� प�हलो #वaवयु� 

(सन ्१९१४-१८) भ�दा अ+घको यु� रहेको 4प�ट हु�छ। 

पूव आध+ुनककाल�न यु�#वषयक प@य-ग@य रचनाह-ह-मा यु� कतै GासH hगक 

तथा कतै के�|�य -पमा रहेका छन।् धेरैजसो रचनाह- ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-मा 

आधा9रत छन।् क+तपय रचनाह-मा व'ण त यु� GसHग इ+तहास�स� छैनन।् ईaवर�य 

भि^तभावमूलक रचनाह-मा प+न पौरा'णककाल�न यु� घटनाह-को GसH ग भे�ट�छ। 

 

३.२ यु� र नेपाल� उपOयास 

 बीसZ शता}द� पूण तः यु� काल hथयो। यु�को वीभ�सता र Uवंसा�मकता यह� 

समय देखा प� यो। यु�का आतH कले मानव मा] होइन मानवेतर जगत ्प+न स�]4त 

ब�न पुpयो। यस कालमा घ�टत #व�भ�न यु� घटनाह-लाई पाaव  र के�|मा राखेर 

नेपाल�मा क#वता, नाटक, आ*यान र आ*यानेतर ग@य रचनाह- ले'खए तथा#प यु�को 

hच]णका Cममा क#वता, नाटक, +नब�ध, कथाभ�दा उप�यास #व�श�ट रहेको दे'ख�छ। 

नेपाल� उप�यासह-मा यु� कतै आं�शक, कतै GासH hगक र कतै के�|�य -पमा रहेको 

छ। पूव आध+ुनककाल�न औप�या�सक 4व-प भएको रचना वीरचNरEले +तल4मी र 

ऐयार�पूण  यु�को जुन hच] G4तुत ग� यो, �यो मह��वपूण  छ। डा सूय' साद उप�यासले 

आं�शक -पमा भए प+न यु�को GसH ग उठाएको छ। यी उप�यासह-ले यु�लाई 

औप�या�सक G4तु+त �दने जुन पर)परा सुS गरे परवतe उप�यासह-मा �यसको राmो 

#वकास भएर गएको दे'ख�छ।  
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क+तपय #व@वानह-ले आध+ुनक नेपाल� उप�यासको थालनी S|राज पाkडकेो 

2पमती (सन ् १९३४) बाट भएको मानेका छन ्४९ भने क+तपयले -पनारायण �सँहको 

aमर (सन ्१९३६) उप�यासबाट भएको मानेका छन।्५० यी दवुै उप�यासको Gकाशनपूव  

मानव समाजले प�हलो #वaवयु� (सन ् १९१४-१९१८) ज4तो भयानक यु� भोhगसकेको 

hथयो। यस यु�मा नेपाल�ह- प+न G�य� -पमा सहभागी बनेका कारण नपेाल� समाज 

प+न यस महायु�को Gभावबाट अ�ुkण रहन सकेन। प�हलो आध+ुनक नेपाल� उप�यास 

मा+नएका माhथ उिbल'खत उ^त उप�यासह-मा यु�को hच]ण भने पाइँदैन। उ^त 

उप�यासह-को Gकाशनका केह� वष प+छ मानव समाज पुनः दोiो #वaवय�ुको भुमर�मा 

प� यो। एकपbट फे9र #वaवले यु� #वनाशको भयावह ि4थ+त भोpनु प� यो। यस यु�सँग 

नेपाल�ह- G�य� -पमा जो{डएका कारणले नेपाल� समाजलाई प+न यस यु�ले ग�हरो 

Gभाव पा� यो।  

यी दवुै #वaवयु�ह-मा नेपाल�ह-को 8यापक सहभाhगता रहेको त~यलाई लैन�सँह 

बाH गदेलको मुलुकबा�हर (सन ्१९४८) उप�यासले GासH hगक -पमा भए प+न Gकाशमा 

bयाएको दे'ख�छ। यो उप�यास प�हलो #वaवयु� समा�त भएको एकतीस वष  र दोiो 

#वaव-यु� समा�त भएको तीन वष प+छ Gकाशमा आएको दे'ख�छ। यु�-#वराम कालमा 

Gका�शत भए ताप+न यस उप�यासको लेखनकाल सन ् १९४०-१९४६ हुनाले५१ यस 

उप�यासको रचना यु�कालमा नै भएको दे'ख�छ। अतः लैन�सँह बाH गदेलकृत 

मुलुकबा�हर उप�यास यु�कालमा नै ले'खएको र दवुै #वaवयु�बारे चचा  भएको प�हलो 

आध+ुनक नेपाल� उप�यासको -पमा दे'ख�छ तर यो यु�-उप�यास भने होइन। 

GसH गवश यस उप�यासमा दईुवटा #वaवयु�बारे थोरै चचा  छ। यस उप�यासमा प�हलो 

                                                           

४९ खगे�|Gसाद लुइटेल, #व स २०६९, नेपाल� उपOयासको इ)तहास, काठमाडZ, नेपाल G�ा G+त�ठान, प ृ११३ 
५० मोहन पी दाहाल, सन ्२००१, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, दािज �लङ, aयाम �दस  

Gकाशन, प ृ६ 
५१ मोहन पी दाहाल, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, पूव वत,् प ृ८७ 
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#वaवयु�का समय x��टसअधीन4थ गोखा  पbटन �ा�स, बगदाद, मेसोपोटा�मया, 

pया�लपोल�, अफगा+न4तान आ�द संसारका #व�भ�न ठाउँमा गएर यु� लडकेो 

ऐ+तहा�सक वण न छ। उप�यासका पा]ह- रने (रनबहादरु) र �दलबहादरु प+न सातZ 

गोखा  राइफbसमा भना  भई बगदाद र अफगा+न4तान+तर यु� गन  पुगेका छन।् �यसर� 

नै सन ्१९३९ मा सुS भएको दोiो #वaवयु�का समय बमा को रH गुन भ�ने ठाउँमा श] ु

(जापान) का हवाईजहाजह-ले बम खसाएर आतH क र स�]ास फैलाएको अ+न भौ+तक 

संरचना Uव4त ग9र�दएको, फल4व-प भय र ]ासका कारणले मा+नसह- आ�नो घर-

बार छोडरे भागेको वण न छ। यसर� यस उप�यासले #वaव यु�का बेला नेपाल� युवाह- 

संसारका #व�भ�न ठाउँमा यु� गन  पुगेको ऐ+तहा�सक त~य, य�ुको #वनाश तथा 

�यसको आतH क र स�]ासका कारणले मानव समुदाय अ�य] पलायन हुन परेको 

ि4थ+तलाई सH�ेपमा G4तुत गरेको छ।  

यसप+छ देखापरेको �शवकुमार राईको डाक ब! गला (सन ् १९५7) उप�यासमा 

प+न दोiो #वaवयु�काल�न बमा  लडाइँको GासH hगक चचा  मा] छ। यु� स�दभ  

GासH hगक -पमा रहे ताप+न दोiो #वaवयु�काल�न बमा  यु�को ऐ+तहा�सक प�ृठभू�म, 

नेपाल� युवाह- दोiो #वaवयु�मा हो�मन परेको वाUयता, दोiो #वaवयु�को आतH क, 

सं]ास र #वनाश, यु�का कारणले भएको उyछेदन तथा पलायन र यु�का #व�भ�न 

कौशलज4ता #व�भ�न GसH गह- यस उप�यासमा Gभावकार� ढH गमा G4तुत ग9रएका 

छन।् पूव आध+ुनक काल र आध+ुनक कालको Gारि)भक चरणदे'ख नै नेपाल� 

उप�यासकारह-ले यु�को hच]णमा Shच देखाए ताप+न यु�को वण न GासH hगक र 

आं�शक -पमा मा] रहेको छ।  

यु�को GासH hगक वण नमा सी�मत रहेको भारतीय नेपाल� उप�यासले साठsको 

दशकदे'ख भने यु�लाई के�|�य क~यको -पमा dहण गरेको दे'ख�छ तथा#प साठsको 

दशकप+छ प+न यु�लाई पाaव मा राखेर औप�या�सक रचनाको सजृना नभएको भन े
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होइन। सुवासको खोCो मा�छे, इ�| सु�दासको मH गल�, ल�लबहादरु छे]ीका ��मपु]का 

छेउछाउ र G+तUव+नह- #व4म+ृतका, भगीरथ रावतको xबरानो, इ�| सु�दासको +नय+त 

आ�द उप�यासह-मा प+न यु�को GासH hगक चचा  मा] छ। साठsको दशकदे'ख भने 

यु�लाई मूल #वषय बनाएर ले'खएका उप�यासह- प+न Gकाशमा आउन थाले। सन ्

१९६४ मा न�द हाङ'खमको लास उप�यास Gका�शत भयो। यो उप�यास सन ्१९६२ को 

भारत-hचन यु�को प�ृठभू�ममा आधा9रत छ। यस उप�यासभ�दा अ+घ यु�लाई मूल 

#वषय बनाएर ले'खएको यु�#वषयक नेपाल� उप�यास हालस)म Gा�त भएको छैन। 

देशभि^त र ब�लदानको कथा रहेको यस उप�यासमा यु�का कारणले �सपाह�को जीवन 

]ासद र भयावह ब�न पुगेको ि4थ+तको hच]ण छ। सन ्१९६२ कै भारत-hचन यु�को 

प�ृठभू�ममा ले'खएको के बी नेपाल�को समप'ण (सन ्१९६५) उप�यासले भारतको उ�तर� 

सीमा�त ल�ाख र उ�तरपूवe भारतको नेफामा भएको यु�लाई आ�नो कथाव4तु बनाएको 

छ। यो देश Gेमको भावनाले ओतGोत भएर ले'खएको hचन#वरोधी उप�यास हो। 

उप�यासको मूल #वषय देशभि^त छ। यस उप�यासको कथानक संरचनामा ल�मीGसाद 

देवकोटाको मुनामदनको ग�हरो Gभाव रहेको दे'ख�छ। औप�या�सक कलाको कमी र यु� 

घटनाह-को वण नमा यथाथ को अभाव यस उप�यासका दबु ल प�ह- हुन।्  

दोiो #वaवयु� समा�त भएको बीस-ए^काईस वष प+छ Gका�शत सुवासको 

अिजला (सन ् १९६६) दोiो #वaवयु�को प�ृठभू�ममा ले'खएको उप�यास हो। यस 

उप�यासमा क�त 8य र Gेमxबच @व�@व, गोखा  �सपाह�ह-को कत 8यपरायणता, 

यु�कौशल, यु� भाषा, य�ुोपकरण, यु� अपराधज4ता #वषयह-को hच]ण ग9रएको छ। 

सुवासको अक6 उप�यास लुङखमु cयाbप (सन ् १९६९) प+न दोiो #वaवयु�कै 

प�ृठभू�ममा ले'खएको छ। पूव वतe यु�#वषयक उप�यासह-ले G4तुत गरेको यु�को 

रोमाि�टक 8या*याबाट केह� उ�मु^त भएर यस उप�यासले यु�भू�मको यथाथ लाई 

G4तुत गनq Gय�न गरेको छ। यस उप�यासमा यु�रत �सपाह��भ] यु�का कारणले 
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उ�प�न मान�सक @व�@वको hच]ण ग9रएको छ। यु�ज�य अमानु#षकताको #वरोध 

यसमा ग9रएको छ। नेपाल�मा यु� नै लडरे �यसबारे उप�यास ले*ने उप�यासकारको 

उपि4थ+त नगkय छ। उप�यासकार सुवासले सै+नक जीवन प+न भोगेको हुनाले उनका 

यु�#वषयक उप�यासह- मह��वपूण  छन।्  

सन ्१९६८ सालमा Gका�शत जी +छ9रङको यु� र शािOत उप�यासले प+न लास, 

समप ण र अिजला उप�यासह-कै पर)परालाई अ+घ बडाएको छ। यस उप�यासमा 

भारत-hचन यु� (१९६२) को GासH hगक चचा  छ। यस उप�यासमा गोखा  �सपाह�ह-को 

रा��Gेम र वीरताको बखान रहेको छ। सन ्१९६९ मा Gका�शत असीत राईको समािdत : 

एउटा युग एउटा संसार उप�यासमा यु� #वभी#षकाको ]ासद, भयावह र #वसH गत 

प9रणामलाई देखाइएको छ। यु�को भावुक र रोमा�चकार� वण नदे'ख पर पुगेर यु�को 

पीडा, आतH क र �यसको द�ुप9रणामको याथाhथ क hच]णमा G4तुत उप�यास केि�|त 

रहेको छ। यस उप�यासले असै+नक नाग9रकमा परेको यु�को मनोवै�ा+नक Gभावलाई 

प+न देखाउन खोजेको छ। यस उप�यासमा व'ण त यु�को ऐ+तहा�सक काल भने 4प�ट 

छैन। सन ् १९७० मा Gका�शत समीरण छे]ी ‘#Gयदशe’ को ब�लबेद� उप�यास दोiो 

#वaवयु�काल�न बमा  यु� र �यससँग स)बि�धत ऐ+तहा�सक घटनाह-को #ववरणमा बढ� 

केि�|त छ। यस उप�यासले दोiो #वaवयु�काल�न बमा  यु�को बब र र वीभ�स hच] 

G4तुत गरेको छ। गैर� गाउँकJ चमेल� (सन ्२००७) कथासHdहमा सH d�हत सीतामाई, 

)नवा'णको रात र इOकलाब कथाह- ब�लवेद� उप�यासकै Gपाठह- हुन ् भ�ने क+तको 

#वचार रहेको छ।५२  

सन ् १९७१ मा Gका�शत न�द हाङ'खमको अकg अनुहार उप�यास दोiो 

#वaवयु�मा आधा9रत छ। यस उप�यासले उ�तरय�ुकालमा यु�पी{डतह-ले भोpन परेको 

                                                           

५२ धनबहादरु मगर, माच  २०१३, ‘समीरण छे]ी ‘#Gयदशe’को ग@या*यान : #ववेचना�मक अUययन’, कुमार 

छे]ी (G स)पा), सा�ह�य स!केत, कालेबुङ, नेपाल� सा�ह�य अUययन स�म+त, वष  ४७, अH क ३३, प ृ१२९  
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यु�को मान�सक अ�भघात G4तुत गरेको छ। यु�को नकारा�मक Gभाव र �यसको 

घातक प9रणामको hच]णमा यो उप�यास केि�|त रहेको छ। य�ुको प9रणाम र 

G+त.Cया hच]ण गर� यसको वीभ�स -प hचनाएर यु� #वरोधी भाव G+तपादन गनु  नै 

यस उप�यासको मूल उ�ेaय रहेको छ भ�ने डा मोहन पी दाहालको भनाइ छ।५३ 

दौलत#वCम #व�टको चपाइएका अनुहार (सन ् १९७३) उप�यासमा दोiो #वaवयु�का 

कारणले सै+नक�भ] उ�प�न यु� अ�भघात, य�ुको #वनाश, अपराधज4ता #वषयको 

hच]ण ग9रएको छ। दोiो #वaवयु�लाई प�ृठभू�म बनाएर ले'खएको भगीरथ रावतको 

ओस (सन ् १९७८) उप�यास नायक सुबेदार देशमान राईको जीवनीमा आधा9रत 

जीवनीपरक यु�-उप�यास हो। सै+नक देशमान राईको स�दभ बाट दोiो #वaवयु�मा 

हो�मन पुगेका नेपाल� सै+नकह-को कथा-8यथा उप�यासमा G4तुत ग9रएको छ। रावतको 

अक6 उप�यास #बरानो (सन ् १९७८) मा यु� GासH hगक -पमा रहेको छ। यस 

उप�यासमा बH गलादेश 4वत�]ताको +नि)त भारत र पा.क4तानमाझ भएको यु� र 

�यस यु�मा बH गलादेशका जनतामाhथ भएको सै+नक अ�याचार अ+न युवतीह-माhथ 

भएको बला�कारज4ता यु� अपराधह-को भयावह ि4थ+तको hच]ण छ।  

महाभारतकाल�न �मथकमा आधा9रत #वaवेaवरGसाद कोइरालाको मो�दआइन 

(सन ् १९७९) उप�यासमा यु�#वरोधी धारणाको 4थापना ग9रएको छ भने कोइरालाकै 

अक6 उप�यास �हटलर र यहुद� (सन ्१९८३) मा दोiो #वaवयु�को #वभी#षका, संहार, 

अपराध, भय, स�]ासज4ता #वषयको hच]ण ग9रएको छ। गो#व�द शमा को लiन 

जOमेकाह2 (सन ् १९८०) उप�यासमा प+न दोiो #वaवयु�काल�न प�ृठभू�म रहेको छ। 

घर-प9रवार र गाउँ-समाज छाडरे #वaवयु�का समय साmाtयवाद� अHdेजह-का प�मा 

संसारका अ�ात Gदेशमा यु� लzन पुगेका र आ�नो जीवन �यह�� पु9रराखेका लाखZ 

नेपाल� युवाह-को कथा यस उप�यासका पा]ह- दगुा बहादरु राई, च�|बहादरु राई, 

                                                           

५३ मोहन पी दाहाल, दािज'�लङका नेपाल� उपOयास : परbपरा र  विृ�त, पूव वत,् प ृ१२०  
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धनकुमार, गोपा, िजतबहादरु सु}बाह-ले G4तुत गरेका छन।् यस उप�यासमा यु�काल र 

उ�तरयु�काल कालगत प9रवेशको -पमा रहे ताप+न उप�यासको अhधकांश भाग 

यु�कालसँग स)ब� छ। �दलबहादरु गुSङको दो�ो महायु�मा आफै हो�मँदा (सन ्१९८०) 

प+न दोiो #वaवयु�मा नै आधा9रत उप�यास हो।  

इ�| सु�दासको )नय)त (सन ् १९८२) उप�यासमा १९६२ को भारत-hचन 

यु�सँगसँगै १९६५ को भारत-पा.क4तान यु�बारे प+न GासH hगक चचा  रहेको छ। यस 

उप�यासमा भारत-पा.क4तान यु�का यु�-ब�द�ह-लाई पा.क4तानको ब�द�गहृमा राmर� 

खान-लाउन न�दएको, अभ| 8यवहार र गाल� एवम ् शार�9रक र मान�सक सा4ती 

�दइएको ज4ता यु�ज�य आपराhधक घटनाह- उप�यासका पा] बीज मान र अ�य 

यु�ब�द�ह-को GसH गबाट G4तुत ग9रएको छ। ल�लबहादरु छे]ीको $jमपुEका छेउछाउ 

(सन ् १९८६) उप�यासमा सन ् १९६५ मा भएको भारत-पा.क4तान यु�बारे GासH hगक 

चचा  छ। उप�यासका मूल पा] गुमाने (गुमान�सहं छे]ी) ले सेनामा भना  भई भारत-

पा.क4तान यु� लडकेो चचा  छ। यु� लzदा गुमानेको शार�9रक -प #वकृत भएको 

hच]ण गरेर मानवमाhथ यु�को Gभावलाई यस उप�यासमा देखाउन खोिजएको छ। 

#वCमवीर थापाको �टBटादे=ख सतलजसbम (सन ्१९८६) उप�यासमा अHdेज-नेपाल यु�, 

प�हलो #वaवयु� र दोiो #वaवयु�बारे आं�शक चचा  छ। जे पी राई ‘आ�द�य’ को अमर-

ब�लदान (सन ्१९८६) उप�यासमा सन ्१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�को 

चचा  छ। यस उप�यासले यु�-अपराधको भयावह र वीभ�स -प G4तुत गरेको छ। यस 

उप�यासमा सन ् १९६५ को भारत-पा.क4तान यु�मा यु�ब�द� बनेका पा] सरोज सन ्

१९७१ को यु�मा प+न संलpन हुन पगेुको GासH hगक चचा  छ। लोक#Gय उप�यासकार 

Gकाश को#वदका  ेम याEा, cयाdटेन साहेब, नोयो र मायाको भरोसाज4ता 

उप�यासह-मा यु� GसHग पाइ�छ। बH गलादेशको 4वत�] आ�दोलन (सन ्१९७१) मा 

आधा9रत  ेम याEा उप�यासमा भारत र पा.क4तानxबच भएको यु�को सH ���त चचा  
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छ। यस उप�यासमा अ�याय, अ�याचार र आतH कको भयावह प9रवेश र सै+नक 

शोषणको बब रता G4तुत ग9रएको छ। यो उप�यास बाटाका गीतह2 (सन ् १९७६) र 

 ेमसमाlध (सन ्१९९०) शीष कमा प+न Gका�शत भएको जानकार� पाइ�छ।५४ cयाdटेन 

साहेब उप�यासमा सन ् १९६२ को भारत-hचन यु�को प�ृठभू�म रहेको छ। यस 

उप�यासमा hचनी सै+नक@वारा भारतको उ�तर� सीमा अ+तCमण, नेफाको दगु म �े]मा 

भारत र hचनी सै+नकह-xबच भएको यु� आ�द ऐ+तहा�सक प�ृठभू�मका -पमा रहेका 

छन।्  

नोयो (सं सं सन ् १९९४) उप�यास hचनले आ�नो औप+नवे�शक Gभु�व थो�न 

+त}बतमाhथ चढाइ गरेको ऐ+तहा�सक प�ृठभू�ममा आधा9रत छ। यस उप�यासमा 

+त}बती नाग9रक र hचनी सै+नकxबच भएको सश4] सH घष को भयGद ि4थ+त, hचनी 

सै+नकह-ले आ�नो Gभु�व थो�न +त}बतीह-माhथ गरेको शोषण, अ�याचार र अ�याय 

अ+न +त}बतीह- आ�न ैथलोबाट उyछे�दत भएर अ�य] पलायन हुनु परेको घटनाह-को 

मा�म क hच]ण रहेको छ। मायाको भरोसा उप�यासमा यु�को सH केत मा] ग9रएको छ 

तर यस उप�यासमा सH के+तत यु�को ऐ+तहा�सक काल 4प�ट छैन। यु� लzन गएका 

�सपाह� र उससँग स)बि�धत 8यि^त तथा उसको घर-प9रवार कसर� यु�@वारा Gभा#वत 

ब�छन ्भ�ने कुरा उप�यासमा देखाइएको छ। आर के Gधानको Vववशता (सन ्२००१) 

उप�यासको भू�मकामा कारhगल यु�बाट Gभा#वत भएर G4तुत उप�यास ले'खएको हो 

भ�ने सH केत ग9रएको छ भने उप�यासकारले प+न कारhगल यु�मा स�हद भएका 

सै+नकह-G+त G4तुत उप�यास समप ण गरेका छन।् अतः G4तुत उप�यास कारhगल 

यु�मा आधा9रत रहेको 4प�ट हु�छ तर उप�यास�भ] कारhगल यु�लाई जनाउने कुनै 

सH केत भने छैन। एका+तर यस उप�यासमा गोखा  �सपाह�ह-को देशभि^त, वीरता र 

                                                           

५४ योगेश प�थ, सन ्२०१२,  काश कोVवXका लोकV य उपOयासह2को समाजपरक अ�ययन, #पएचडी शोध 

Gब�ध, अGका�शत, �सलगडी, उ�तर बH ग #वaव#व@यालय, प ृ११८ 
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ब�लदानको रोमा�सेल� बयान रहेको छ भने अका +तर यु�को सामािजक Gभावको hच]ण 

छ। यस उप�यासमा औप�या�सक �शbप �शhथल दे'ख�छ भने कथानक गु)फनमा 

अिजला उप�यासको Gभाव रहेको दे'ख�छ। ल�लबहादरु छे]ीको  )त�व)नह2 VवBम)ृतका 

(सन ्२००४) उप�यासमा दोiो #वaवयु�को GासH hगक चचा  छ। दोiो #वaवयु� हुनाका 

राजनै+तक कारण, यु�को ऐ+तहा�सक प�ृठभू�म, यु�@वारा भएको भौ+तक #वनाश, 

नरसंहार, सां4कृ+तक र नै+तक �ास तथा यु�कै कारणले ए�सयाल� र अ.�काल� 

देशमाhथ युरोपीय देशह-को Gभु�व समा�त भएको ऐ+तहा�सक त~य आ�दको चचा  

उप�यासमा G4तुत ग9रएको छ। यस उप�यासमा सन ्१९६२ को भारत-hचन यु�, सन ्

१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�ह-को प+न आं�शक चचा  छ।  

माhथ उिbल'खत उप�यासह-मा यु�ले xबथोलेका ]ासद, भयGद र कटु-यथाथ को 

hच]ण पाइ�छन।् यु�रत �सपाह�को मान�सक @व�@व, दिुaच�ता, भय, म�ृयुबोध, 

असुर�ाको भावना, यु� #वभी#षका@वारा असै+नक नाग9रक�भ] उ�प�न मान�सक 

स�]ास, आतH क, #व���तता, मानवीय मूbयको �ास, #वचलन र #व4थापन, यु�कालमा 

�सपाह�ह-ले नार�माhथ गरेको बला�कार र पशुवत ्8यवहार, गभ बाटै यु�को #वभी#षका 

भोगेर जि�मएका नवजात �शशुको शार�9रक र मान�सक #वकृ+त, सै+नकह-@वारा 

असै+नकह-को ह�या, �हसंा, लुट, मार#पट, यु�ब�द�ह-माhथ हुने गरेको शार�9रक अ+न 

मान�सक उ�पीडनज4ता अमानवीय र आपराhधक काय ह-, भौ+तक र आhथ क 

संरचनाह-को #वनाश, Gमे र कत 8यको @व�@व, नेपाल� सै+नकह-को वीरता, पराCम र 

देशGेम, नेपाल� सै+नकह- संसारका #व�भ�न ठाउँमा पुगेर वीरतापूव क लडकेा ऐ+तहा�सक 

स�दभ , पशुप�ी र पया वरणमाhथ यु�को Gभाव, यु� भाषा, यु� ह+तयार, यु� सामdी, 

मानवतावाद� दश न र यु�#वरोधी धारणाज4ता #व�भ�न #वषयह- यी उप�यासह-ले 

G4तुत गरेका छन।्  
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३.३ नेपाल�मा यु�-उपOयास रचनाको प�ृठभू�म  

नेपाल� समाजले सै�य जीवनलाई एउटा पेसाको -पमा dहण गरेको छ तथा#प 

नेपाल� समाजका +नि)त सै�य जीवन एउटा आhथ क iोत मा] नभएर गौरवको #वषय 

प+न बनेको दे'ख�छ। एउटै प9रवारका पाँच-छ पु4ता सै+नक पेसामा संलpन हुनाले 

नेपाल� समाज र सै�य जीवनxबच ग�हरो भावना�मक स)ब�ध रहेको बु'झ�छ। ३१ 

अग4त २००६ मा भारतीय तेiो गोखा  राइफbसबाट सेवा+नव�ृत भएका कण ल जय�त 

थापाको प9रवारका छैटZ पु4तास)म सै+नक जीवनसँग स)ब� रहेको५५ त~यबाट उ^त 

कुरा Gमा'णत हु�छ। यस उदाहरणले नेपाल� समाज र सै+नक जीवनxबचको 

अ�त स)ब�धलाई 4प�ट पाछ । नेपाल� सै+नकह- आ�नो अद)य साहस र वीरताका 

कारण #वaवG�स� छन।् नेपाल�ह-ले धेरै यु� लड े�यसैले इ�|बहादरु राई ले*छन ्  – 

यु� हामीलाई घाम हो। जहाँ लाnछ हामी �यह�o ताdन पुगेका हुOछp।५६ 

अHdेज-नेपाल यु� (सन ् १८१४-१८१६) का अवhधमा नेपाल�ह-को बहादरु�, 

पहाडका अ�ठेरामा प+न +निaच�त भई लzन स^ने +तनको फुतe, सामा�य खानाले प+न 

पेट भनq +तनको बानी अ+न आ�ना शासकह-G+त +तनको +न�ठाबाट x��टसह- Gभा#वत 

बनेका hथए।५७ अHdेज-नेपाल यु�का अवhधमा अHdेजले मलाउँको .कbलामा अमर 

�सँहलाई आ�मसमप ण गन  लगाएप+छ १५ मई १८१५ मा अङdेज फौजका कमा�डर 

जनरल जे�भड अ^टरलोनीले नेपाल� फौजका जनरल अमर�सँह थापासँग एउटा स)झौता 

गरे। इ+तहासकार रामGसाद उपाUयायअनुसार यह� स)झौतामा नेपाल�ह-लाई x��टस 

                                                           

५५ जय�त थापा, सन ्२००९, ‘समप ण, साहस र स)मानको छ पु4ता’, मH गल�सँह सु}बा (अनु), VवJवVवLयात 

गोखा', दािज �लङ, मधुमालती सु}बा, प ृ८२ 
५६ इ�|बहादरु राई, सन ्१९७०, ‘यु�4त�व र अ�भ8यि^त’, अगम�सँह hगर�, यु� र यो�ा, दािज �लङ, लेखक 

4वयम,् प ृ(क)  
५७ झलक सुवेद�, सन ्२०१२, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, काठमाडZ, �हमाल .कताब Gा �ल, प ृ४० 
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सेनामा भतe हुने अनुम+त �दइएको hथयो।५८ x��टस क)पनी सरकारको आhधका9रक 

4वीकृ+तपaचात फ4ट ना�सर� बटा�लयन, सेके�ड ना�सर� बटा�लयन र �सरमुर 

बटा�लयनको 4थापना ग9रएको hथयो। यसर� सुगौल� सि�ध (सन ्१८१६) अ+घ नै गोखा  

वा नेपाल�ह-लाई अHdेज सेनामा भतe गराएर गोखा  पbटन 4था#पत गनq काम 

भइसकेको hथयो।५९ 

 नेपाल र अHdेजxबच भएको सुगौल�को सि�धप]मा गोखा ह-लाई अHdेज 

सेनामा भना  ग9रने कुराको उbलेख छैन तर सुगौल� सि�धप+छ नेपाल�ह- आफूखसुी 

x��टस सेनामा भतe जाने चलन नै ब4यो। नेपालका त�काल�न शासक जH गबहादरु 

राणाले x��टस सेनामा गोखा ह-को भतeलाई +नS�सा�हत गनq काम गरे र गोखा  भतe 

रो^नाका +नि)त कानुन प+न बनाए ताप+न भतe रो.कएन। Gधानम�]ी वीरशमशरेको 

शासन कालमा क+तपय राजनै+तक 4वाथ  र x��टस सरकारको दबावका कारण 

भतeस)ब�धी सबै अवरोधह- हटाइयो। Gधानम�]ी च�|शमशरेको शासन कालमा 

x��टस सरकारले गोखा  भतeका +नि)त Gश4त सहयोग पाए। च�|शमशरेकै सहयोगका 

कारणले सन ् १९०८ स)ममा x��टस सरकारले दसवटा गोखा  रेिजमे�ट 4थापना 

ग9रसकेको hथयो। प�हलो #वaवयु�मा च�|शमशरेले अHdेज सरकारलाई खसुी पान  

हजारZ नेपाल� युवाह-लाई अHdेज फौजमा भना  हुन Gो�सा�हत गरे। �यसको साटोमा 

च�|शमशरेले अHdेजबाट 4याबासी4व-प धेरै धनरा�श प+न पाएका hथए। यी कुरासँग 

राmर� प9रhचत रहेका Gधानम�]ी जु�शमशरेले प+न दोiो #वaवयु�का समय 

अHdेजह-को 4याबासी पाउन र धनरा�श हात पान  लाखZ नेपाल� युवाह-लाई अHdेज 

                                                           

५८ रामGसाद उपाUयाय, सन ्१९९८, नेपालको समीKा�मक इ)तहास, ल�लतपुर, साझा Gकाशन, प ृ२२६ 
५९ हक  गुSङ, सन ्२०१३, ‘x��टस गोखा  सम4या : अ9रH गाल र �सङकुसको #वभेद’, भोगीराज चाि)लङ (अनु), 

प�हलो र दो�ो VवJवयु�, काठमाडZ, सहारा पि}लकेसन, प ृ३८६ 
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फौजमा भना  हुन बाUय गराएको कुरा ऐ+तहा�सक #वमश ह-बाट थाहा पाइ�छ।६० �यस 

समय पहाडका युवाह- खोजी bयाउन गbलावालह-लाई पठाइ�~यो। गbलावालह-ले 

#व�भ�न सुख-सु#वधा, सुख-सयल र भोग-#वलासको सपना देखाएर युवाह-लाई अHdेज 

सेनामा भतe गराउन ला�थे तथा#प भतe भइसके प+छ गbलावालले बयान गरे ज4तो 

हँुदै�~यो। �यसैले क+त रH गSटह- भाpने को�सस गथq तर पCा प9रहाbथे।६१ x��टस 

छनोटमा प�हलो न)बरमा मगर-गुSङ र दोiोमा राई-�ल)बू hथए। यु�का बेला अ4थायी 

बटा�लयनह- थ�दा र खाल� दरब�द�ह- भनु  पदा  मा] अ�य जा+तले मौका पाउँथे।६२ 

यसर� क+त रहरले, क+त करले र क+त वाUयताले नेपाल�ह- x��टस सेनामा भना  भए।  

साmाtयवाद� अHdेजका सै+नक भएप+छ नेपाल�ह-ले अHdेजको प�मा मराठाको 

लडाइँ (सन ् १८१७), कु�जाको लडाइँ (सन ् १८२४), भरतपुरको लडाइँ (सन ् १८२५), 

अफगा+न4तानको लडाइँ (सन ्१८३८), प�जाबको लडाइँ (सन ्१८४५-४६/१८४८-४९), सन ्

१८५७ को भारतको सै+नक #व|ोह, अHdेज-बमा  यु� (सन ्१८८५), प�हलो #वaवयु� (सन ्

१९१४-१९१८), दोiो #वaवयु� (सन ् १९३९-१९४५) आ�द अनैकZ यु�ह- लड।े यीमUये 

प�हलो #वaवयु� र दोiो #वaवयु� सबैभ�दा भयानक र ]ासद hथए। प�हलो र दोiो 

#वaवयु�मा नेपाल�ह-को 8यापक सहभाhगता रहेको hथयो। गाउँ-ब4तीबाट बा�हर 

न+न4केका अनेकZ नेपाल� युवाह-ले प�हलो र दोiो #वaवयु�का समय �ा�स, 

मेसोपोटा�मया, इिज�ट, �याले4टाइन, �मiको मSभू�म, बिजर4थानका पहाडह-, सुडान, 

इराक, इरान, बमा , �सH गापुर, इटल� आ�द संसारका #व�भ�न ठाउँह-मा गएर य�ु 

                                                           

६० aयामकुमार तामाङ, सन ्१९९९, ‘दोiो #वaवयु�मा नेपाल�ह-को संलpनता र राजनै+तक जागरण’, जनमुिcत 

सेना, काठमाडZ, एकता Gकाशन, प ृ३० 
६१ रणशुर �ल)बू, #व सं २०१८, बमा'को सbझना, काठमाडZ, जगद)बा Gेस, प ृ३५-३८  
६२ झलक सुवेद�, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, पूव वत,् प ृ८० 
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लड।े६३ दोiो #वaवयु�मा नेपालका नेपाल� सै+नकबाहेक दािज �लङ, �सि^कम, देहरादनु, 

असम, �हमाचल Gदेशका नेपाल� यो�ाह- प+न यु�मा संलpन भए।६४ #वaवयु� लzन 

गएका ती नेपाल� युवाह- अ�ात Gदेश र वन-जH गलमा कुकुर-xबरालोसरह मरे। यसर� 

बीसZ शता}द�मा घ�टत मानव संहारको भयावह खेलमा सहभागी हुन पुगेका नेपाल�ह- 

G�य�तः यु� #वभी#षकाका भु^तभोगी ब�नपुगे।  

दोiो #वaवयु� समा�त भएको दईु वष प+छ सन ् १९४७ मा भारत अHdेजी 

उप+नवेशको अधीनबाट मु^त भयो। भारत 4वत�] भएप+छ क+तपय कारणले गदा  

भारत र x��टस सरकारमाझ गोखा  सेनालाई बाँzने काम भयो। x��टस सरकारले दोiो, 

छ�टZ, सातZ र दसZ गोखा  राइफbसलाई आफूसँगै इHbया�ड लpयो भने प�हलो, तेiो, 

चZथो, पाँचZ, आठZ र नवZ गोखा  राइफbस भारत सरकारको अधीनमा रहने भयो।६५ 

यसर� गोखा  राइफbस भारतीय सेनामा गा�भए। x��टस सरकारले सातZ र दसZ गोखा  

राइफbसलाई आफूसँगै लगे ताप+न यी दईुवटा पbटनका अhधकांश सै+नकह- भारतीय 

सेनामा नै ब4न चाह�थे। फल4व-प +तनै सै+नकह-लाई �लएर १ जनवर� १९४८ मा 

पालमपुरमा ११ गोखा  राइफbस गठन ग9रयो।६६  

गोखा  सेना भारतीय फौजको अH ग भएप+छ भारतले गोखा  फौजलाई आ�त9रक 

सुर�ा र बा�य सुर�ाका +नि)त उपयोग गद  आइरहेको छ। भारत सरकारले गोखा  

रेिजमे�टह-लाई सन ् १९४७ मा उर� से^टरमा, सन ् १९४८ मा हैदरावाद अपरेसनमा, 

काि4मरमा, उ�तरपूवe भारतमा #वखkडनवाद� र अ+तवाद�#व-� Gयोग गद  आइरहेको 

छ।६७ �यसर� नै 7ीलH कामा पथृकतावाद� ता�मल टाइगर (�लr टे) #वS� पठाइएको 

                                                           

६३ कुमार +घ�सङ, सन ्१९७०, ‘गोखा  सै+नकको ज�म र ऐ+तहा�सक यु�ह-’, एडोन र¡ग¡ग (स)पा), द�यो, 

गोखा  सै+नक अH क, वष  १५, अH क ८ र ९, प ृ१ 
६४ जीवन नामदङु, सन ्२०००, अगम�सँह lगर�का कVवताको अ�ययन र आधार, दािज �लङ, aयाम �दस , प ृ१३४ 
६५ मH गल�सँह सु}बा, सन ्२००९, VवJवVवLयात गोखा', दािज �लङ, मधुमालती सु}बा, प ृ२४२ 
६६ मH गल�सँह सु}बा, VवJवVवLयात गोखा', पूव वत,् प ृ२५१ 
६७ �हरkयलाल 7े�ठ, #व स २०७३, शािOत सेना र Vवदेशी सेनाह2मा नेपाल�/गोखा'ल�, बागलुङ, द� अ Gकाशन, प ृ२६ 
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इि�डयन #पस .क#पङ फोस  (आइ#पकेएफ) मा गोखा  सै+नक प+न सि)म�लत hथए। 

भारतीय गोखा  रेिजमे�टह-ले #व�भ�न ठाउँमा संयु^त रा�� सH घको शाि�त सेनाका 

-पमा प+न सेवा पु� याउँदै आइरहेका छन।् भारत 4वत�]प+छ भारतीय सै+नकका -पमा 

गोखा  रेिजमे�टले लडकेा यु�ह-मा भारत-hचन यु� (सन ्१९६२), भारत-पा.क4तान यु� 

(सन ्१९६५), बH गलादेश यु� (सन ्१९७१), कारhगल यु� (सन ्१९९९) मह��वपूण  छन।् 

२० अ^टोबर १९६२ मा hचनले भारतमाhथ ए^कासी हमला गरेप+छ६८ भारत र hचनxबच 

यु� सुS भएको hथयो। यो यु� �समाना #ववादका कारण भएको hथयो। यस यु�सँग 

भारतीय गोखा  राइफbस प+न संलpन हुन पुpयो जसको G�य�-अG�य� Gभाव नेपाल� 

समाजमा प+न प� यो।  

सन ्१९६२ सालको भारत-hचन यु�को राप सेलाउँदा-नसेलाउँदै फे9र भारत रा��ले 

केह� वष �भ] (सन ्१९६५) मा नै अक6 यु� लzनु प� यो। यसपbट G+त@व�@वीका -पमा 

hथयो सन ् १९४७ मा भारतबाटै टु.Cएर ब+नएको देश पा.क4तान। भारत र 

पा.क4तानxबचको यो यु� सन ्१९६५ को अGेलदे'ख से�टे)बर म�हनास)म भएको hथयो। 

रा�� सH घको ह4त�ेपमा यु� समा�त भएको hथयो। यस यु�मा दवुै देशले धेरै �+त 

बेहोनु  प� यो। दवुै देशका धेरै सै+नक हताहत भए भन े यु� वाहन, सामdी र 

हातह+तयारह- �+तd4त भए। चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोडअनुसार यस यु�मा 

भारतका ३७१२ जना सै+नक मा9रएका hथए भने ७६३८ जना घायल भएका hथए।६९ 

यु�मा मनq र घायल हुनेह-मा गोखा  सै+नकह- प+न hथए। सन ् १९४७ मा भारतबाट 

छुr  �टएर ब+नएको त�काल�न पा.क4तान दईु भागमा #वभािजत hथयो - पूवe पा.क4तान 

र पिaचमी पा.क4तान। पूवe पा.क4तानअ�तग त अ�हलेको बH गलादेश र पिaचमी 

पा.क4तानअ�तग त अ�हलेको पा.क4तान प~य6। पिaचमी पा.क4तानीह- पूव का 
                                                           

६८ जे वी दलवी, सन ्२०१०, �हमालयन >लOडर, पुनमु�|त, देहरादनु, नटराज पि}लसस , प ृ१ 
६९ चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोड, सन ्२००६, इOसाइcलोVपsडया अफ् वार, नयाँ �दbल�, �भभा बु^स 

Gाइभेट �ल�मटेड, प ृ६०४ 
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पा.क4तानीह-लाई घणृाका �ि�टले हेथq। पूवe पा.क4तानीह- राजनी+तक, सां4कृ+तक र 

सामािजक भेदभाव र दमनको �सकार बनेका hथए। Gशास+नक र शै��क �े]मा प+न 

उनीह-माhथ ठुलो अ�याय भएको hथयो। फल4व-प पूवe पा.क4तानमा 4वत�] 

बH गलादेशको आ�दोलन सुS भयो। बH गलादेशको 4वत�]ताका +नि)त भारतले 

मह��वपूण  भू�मका +नवा ह ग� यो। �यस समय इि�दरा गा�धी भारतकJ Gधानम�]ी 

hथइन।् भारतले बH गलादेशी जनता र राजनी+तक नेताह-लाई शरण �दयो भने मुि^त 

वा�हनीका सै+नकह-लाई G�श�ण प+न �दयो। यसबाहेक अ�तरा ि��य 4तरमा 

बH गलादेशको प�मा जनमत सHdह गन  इि�दरा गा�धीको नेत�ृवमा भारतले 

मह��वपूण  भू�मका +नवा ह ग� यो। बH गलादेशलाई सहयोग गरेको G+त.Cयामा 

पा.क4तानले पिaचमी सीमाबाट ३ �दस)बर १९७१ मा भारतमाhथ आCमण ग� यो। 

बH गलादेशको मुि^त वा�हनी सेना र भारतीय सेना �मलेर �म] वा�हनी सेना गठन 

ग9रयो र पूवe पा.क4तानमा पा.क4तानी सेना#व-� यु� भयो। यसर� सन ् १९७१ मा 

भारत र पा.क4तानxबच पुनः यु� भएको hथयो। यस यु�मा गोखा  राइफbसका 

सै+नकह-ले प+न भाग �लएका hथए।  

यसर� #व�भ�न कालखkडमा घ�टत यु� र �यसका भयावह र ]ासद ि4थ+तलाई 

नेपाल� समाजले G�य�-अG�य� -पमा भोगेको दे'ख�छ। यु�भू�ममा साहस र वीरता 

Gदश न गरेर नेपाल� सै+नकह- #वaवG�स� बने भने यु�को शार�9रक र मान�सक 

Gभावलाई उनीह-ले आजीवन भोhगरहे। सै+नकका घर-प9रवारले प+न यु�को भयावह 

Gभाव र प9रणाम भोगे। यु� र नेपाल� समाजको यह� अ�तस )ब�धलाई औप�या�सक 

-प �दने काम नेपाल� उप�यासकारह-ले गरेका छन।् यस शोध Gब�धमा दोiो 

#वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता ऐ+तहा�सक यु�मा आधा9रत 

एवम ्तीhथ-�म+त +न�द �ट नभएका यु�लाई आधार बनाएर ले'खएका यु�-उप�यासह-को 

अUययन-#वaलेषण ग9रएको छ। 
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३.४ नेपाल� यु�-उपOयासह2को वगYकरण 

नेपाल� उप�यासह-मा यु� GासH hगक एवम ्मूल क~यको -पमा रहेको छ। यु� 

GासH hगक -पमा रहेका उप�यासह-मा यु�स)ब�धी घटनाह-को वण न GसH गवश 

आएको छ। यु�को #वभी#षकामा जे�लएको मानवविृ�त र यु�@वारा #वच�लत समाजको 

hच] G4तुत गनु  य4ता उप�यासह-को उ�ेaय होइन। �यसैकारण यु� GासH hगक -पमा 

रहेका नेपाल� उप�यासह-लाई यु�-उप�यासअ�तग त रा*न स.कँदैन। क+तपय 

उप�यासह-मा यु� मूल क~यको -पमा रहेको छ। #व�भ�न ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को 

प9रव�ृतमा औप�या�सक कथानक #वक�सत भएको छ। य4ता उप�यासह-मा यु�को 

#वभी#षका@वारा आCा�त पा]-पा]ाह-को उपि4थ+त रहेको छ भने ती पा]-पा]ाह-ले 

यु�को आतH क@वारा उ�प�न तनाउ, hच�ता, भय, नैराaय, असुर�ा भावना, म�ृयुबोध 

आ�द G4तुत गरेका छन।् य4ता उप�यासह-मा आ@योपा�त यु� आतH क र स�]ासको 

भयावह प9रवेश रहेको छ। यु�को वीभ�स, बब र र Uवंसा�मक 4व-प G4तुत गरेर 

यु�#वरोधी दश नको 4थापनामा य4ता उप�यासह-ले #वशषे जोड �दएका छन।् अतः 

यु�का #वभी#षका, वीभ�सता र #वUवंस, सामािजक संरचना र सां4कृ+तक मूbयको 

#वनाश, यु�-आतH क@वारा स�]4त मान�सकता, ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को वण नमा 

य4ता उप�यासह- केि�|त रहेका दे'ख�छन।्  

यस शोध Gब�धमा यु�लाई के�|�य क~य बनाएर ले'खएका नेपाल� 

उप�यासह-लाई मा] यु�-उप�यासको -पमा �लइएको छ। नेपाल� यु�-उप�यासह- 

#व�भ�न ऐ+तहा�सक यु�ह-मा आधा9रत छन ्अथा त ्इ+तहासमा भएका #व�भ�न यु�ह- 

औप�या�सक प�ृठभू�मका -पमा रहेका छन ्जसमUये दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु� र 

भारत-पा.क4तान यु�ह- उbलेखनीय छन।् नेपाल� युवाह-ले सै+नकका -पमा यी 

यु�ह-लाई G�य� भोगे भने सै+नकका प9रवारह-ले प+न Gभावमा परेर अG�य� -पमा 

यु�को #वभी#षका भोगे। यी यु�ह-मा नेपाल� सै+नकह-ले जुन साहस, वीरता, +न�ठा र 
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देशभि^त Gदश न गरे इ+तहासमा �यो ��टा�त ब�यो। यसर� यी यु�ह-बाट नेपाल� 

जनजीवन G�य�-अG�य�तः Gभा#वत बनेको दे'ख�छ। नेपाल�मा कुनै ऐ+तहा�सक यु� 

घटनासँग स)ब�ध नरा*ने उप�यासकारको कbपना@वारा सिृजत यु�मा आधा9रत यु�-

उप�यास प+न ले'खएको छ। +यनै आधारमा यस शोध Gब�धमा नेपाल� उप�यासह-लाई 

+न)न Gकारले वगeकरण ग9रएको छ – 

 

३.४.१ दो�ो VवJवयु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास   

१ �सत)बर सन ् १९३९ मा जम नीले पोbया�डमाhथ आCमण गरे प+छ दोiो 

#वaवयु� आर)भ भएको मा+न�छ।७० यो यु� �म] रा��ह- (युनाइटेड .कङडम, पोbया�ड, 

�ा�स, सो#वयत सH घ, hचन, युनाइटेड 4टेrस आ�द) र धरु� रा��ह- (जम न, इटल�, 

जापान आ�द) xबच भएको hथयो। छ वष को लामो अवhधस)म भएको यो यु� जल, थल र 

आकाशमा ल{डएको hथयो। सन ् १९४५ को ६ र ९ अग4तका �दन अमे9रकाले जापानको 

�हरो�समा र नागासाकJमा परमाणु बम खसाए प+छ जापानले आ�मसमप ण ग� यो ।७१ 

जापानको आ�म समप णसँगैसँगै यु� प+न समा�त भयो। यस यु�सँग नेपाल�ह- प+न 

G�य� -पमा जो{डन पुगे। झलक सुवेद�ले आ�नो पु4तक #$�टस साQाRयका नेपाल� 

मोहरामा २ माच  १९८९ मा बेलायतको हाउस अफ् कम�सको {डफे�स क�मट�ले G4तुत 

गरेको 9रपोट को आधारमा दोiो #वaवयु�मा x��टस भारतीय सेनामा 4थायी र अ4थायी 

गर� दईु लाख पचास हजार नेपाल�ह- भना  भएको उbलेख गरेका छन।्७२ जोन पाक रले 

प+न आ�नो पु4तक द गोखा'जमा य4तै आँकडा G4तुत गरेका छन।्७३ 

                                                           

७० चाbस  .फ�ल�स र एलान ए^सेलरोड, इOसाइcलोVपsडया अफ वार, पूव वत,् प ृ१३४८ 
७१ �लेचर नेबेल र चाbस  ड}bयू बेल�, सन ्१९६१, द अि?टमेट वेपन, इलुसtेटेड Bटोर� अफ व?ड' वार II, �यू 

वक , द 9रडस  डाइजे4ट एसो�सएसन,् प ृ५०३ 
७२ झलक सुवेद�, #$�टस साQाRयका नेपाल� मोहरा, पूव वत,् प ृ५४ 
७३ जोन पाक र, द गोखा'ज, पूव वत,् प ृxvii  



१ ०३  

 

दोiो #वaवयु�का समय गाउँ-घर छाडरे अ�ात Gदेशह-मा यु� लzन पुगेका हजारZ 

नेपाल� युवाह- यु�भू�ममा कुकुर-xबरालोसरह मरे। यु� लzन गएका नेपाल� युवकह- मा] 

होइन तर उनीह-का घर-प9रवार र गाउँ-समाज प+न यु�@वारा Gभा#वत ब�न पुगे। यस 

यु�मा नेपाल�ह-ले आ�नो अद)य साहस र वीरताको प9रचय �दएका hथए। दोiो 

#वaवयु�का समय x��टस गोखा  फौजले जम न र जापानी फौज#वS� लडकेा hथए भन े

सुभाषच�| बोसको नेत�ृवमा रहेको आजाद �ह�द फौजमा संलpन भएर भारतको 

4वत�]ताका +नि)त अHdेज फौज#वS� प+न लडेका hथए। यसर� नेपाल� युवाह-ले लडकेो 

दोiो #वaवयु�का #व#वध घटनाह-लाई प�ृठभू�म बनाएर नेपाल�मा उप�यासह- ले'खएका 

छन।् दोiो #वaवयु�मा आधा9रत नेपाल� उप�यासह-लाई यस वगeकरणअ�तग त राखेर 

अUययन ग9रएको छ। अUययनका +नि)त चयन ग9रएका उप�यासह- यसGकार छन ् - 

सुवासको लुङखमु cयाbप, समीरण �े]ी ‘#Gयदशe’को ब�लबेद�, न�द हाङ'खमको अकg 

अनुहार, भगीरथ रावतको ओस र गो#व�द शमा को लiन जOमेकाह2।  

 

३.४.२ भारत-lचन यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास   

अ�तरा ि��य राजनी+तमा भारत-hचन स)ब�धको एउटा ऐ+तहा�सक मह��व छ। 

Gाचीन कालदे'ख नै दईु देशxबच सां4कृ+तक र आhथ क स)ब�ध रहेको छ। भारत देशको 

माUयमबाट नै hचनमा बौ� धम को Gचार-Gसार भएको हो७४ तर सीमा #ववादका कारणले 

भारत-hचनxबचको मधरु स)ब�ध xबhdँदै गएको दे'ख�छ। भारत र hचन २२०० माइल 

(३५२० .कमी) भ�दा अhधक लामो सीमा@वारा एकअका सँग आब� छन।् भारत-hचनको 

यो सीमा�त�े] सदैव शाि�तपूण  रहे ताप+न सन ्१९६२ को यु�पaचात तनाउपूण  बनेको 

दे'ख�छ। सन ् १९६२ पूव  प+न सन ् १९५४-१९५९ xबच भारत भू�ममा hचनी 

                                                           

७४ लbलनजी �सँह, सन ्२००५, भारतीय सैOय इ)तहास और यु� के �स�ाOत, सातZ सं4करण, बरेल�, Gकाश 

बुक {डपो, प ृ१०४ 
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अनुGवेशज4ता #व�भ�न घटनाह- भएको थाहा पाइ�छ।७५ hचन@वारा +त}बतमाhथ 

अ+तCमणको भारत@वारा #वरोध अ+न भारतमा +त}बती गुS दलाई लामाको राजनै+तक 

शरणज4ता घटनाह-ले प+न भारत-hचन स)ब�ध Gभा#वत बनेको दे'ख�छ। भारत-hचन 

सीमा #ववादको मु*य जरो मैकमोहन रेखालाई मा+न�छ। मैकमोहन रेखा �समला 

स)झौता (सन ् १९१४) @वारा +नधा 9रत भारत-+त}बतxबचको सीमाH कन रेखा हो। 

�यसबेला hचनले �समला स)झौता-प]मा ह4ता�र नगरेर आ�नो अस�तुि�ट Gकट 

गरेको hथयो भने अ�हले प+न hचनले मैकमोहन रेखालाई 4वीकृ+त �दएको छैन।  

भारतको उ�तर-पूवe सीमा�त �े] (नेफा) माhथ आ�नो अhधकार घो#षत गद  

hचनले २० अ^टोबर १९६२ का �दन अचानक आCमण गरेप+छ७६ भारत र hचनxबच यु� 

आर)भ भएको हो। भारतको उ�तर-पिaचम ल�ाखको hचपचपै �े]दे'ख उ�तर-पूवe 

सीमा�त Gदेश (नेफा) का अनेक भारतीय सै�य चौकJ hचनले आ�नो अhधकारमा 

�लयो।७७ बहुसH*यक र शि^तशाल� hचनी सेनासँग भारतीय सेनाले वीरतापूव क य�ु 

लzयो। भारतीय सेनाको एउटा मु*य अH ग रहेको गोखा  फौजले प+न यस यु�मा भाग 

�लयो। १/८ गोखा  राइफbसले ल�ाखका चसुुल, �स9रजप, गुSङ �हल आ�द �े]ह-मा 

hचनी सेना#वS� भयH कर यु� लडकेो hथयो। यस यु�मा अद)य साहस र वीरतापूव क 

लडवेापत १/८ गोखा  राइफbसका नायक सुबेदार तेजबहादरु गुSङलाई भारत सरकारले 

वीर चC@वारा स)मा+नत ग� यो। तेजबहादरु गुSङकै नाममा चसुुलको एउटा #वशाल 

                                                           

७५ अ+नS� �सँह यादव र सहदेव शमा , सन ्२००९, BवतOE भारत के यु� एवम ्यु� के �स�ाOत, बरेल�, 

Gकाश बुक {डपो, प ृ१०३ 
७६ जे वी दलवी, �हमालयन >लOडर, पूव वत,् प ृ१  
७७ लbलन जी �सँह, भारतीय सOैय इ)तहास और यु� के �स�ाOत, पूव वत,् प ृ१०८ 
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पव तको नाम गुSङ �हल रा'खएको जानकार� पाइ�छ।७८ यह� यु�मा १/८ गोखा  

राइफbसका मेजर धन�सँह थापाले अ@#वतीय शौय  र पराCमको प9रचय �दएका hथए।  

यु�मा मा9रएको स)झी भारत सरकारले २६ जनवर� १९६३ मा उनको वीरताको 

स)मान गद  भारतीय सेनाको सव6yच पुर4कार परमवीर चC@वारा उनलाई #वभू#षत 

गरेको hथयो। यसबेला उनकJ पि�न गभ वती hथइन।् यु�मा मरेको स)झी उनको 

अ��येि�ट प+न ग9रएको hथयो तर hचनी सै+नक@वारा यु�ब�द� बनाइएका मेजर धन�सँह 

थापा यु�#वरामपaचात घर फ.क एका hथए। उनको अ��येि�ट .Cया भइसकेको हुनाले 

�वारान गरेर #वधवा बनेकJ प�नीसँग पुनः उनले #ववाह गनु  परेको hथयो।७९ यसर� 

भारत-hचन यु�मा नेपाल�ह-ले साहस, वीरता र देशभि^तको अ@ भूत उदाहरण G4तुत 

गरे भने G�य�-अG�य� -पमा नेपाल� समाज यस यु�बाट Gभा#वत ब�न पुpयो। 

भारत-hचन यु�को य4तै प�ृठभू�ममा नेपाल�मा केह� उप�यासह- ले'खएका छन।् यसर� 

भारत-hचन यु�मा आधा9रत उप�यासह-लाई यस वगeकरणअ�तग त राखेर अUययन 

ग9रएको छ। अUययनका +नि)त चयन ग9रएका उप�यासह- यसGकार छन ् - न�द 

हाङ'खमको लास, के बी नेपाल�को समप'ण र Gकाश को#व@को cयाdटेन साहेब।  

 

३.४.३ भारत-पाvकBतान यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास  

सन ् १९४७ मा भारत र पा.क4तान दईुवटा अलग रा��का -पमा अि4त�वमा 

आएप+छ यी दईु रा��xबच सीमा #ववादका कारणले यु�को ि4थ+त सजृना भएको 

                                                           

७८ #वCमवीर थापा, सन ् २०००, ‘वीरचC Gा�तकता  स�हद नायब सुबेदार तजेबहादरु गुSङ’, केदार गुSङ र 

उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशषेाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य Gकाशन, 

वष  २१, अH क ४७, प ृ६९-७० 
७९ केदार गुSङ, सन ् २०००, ‘मरणोGा�त परमवीर चC #वजेता स�हद ले�ट�ट कणqल धन�सँह थापा’, केदार 

गुSङ र उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशेषाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य 

Gकाशन, वष  २१, अH क ४७, प ृ७२-७६ 
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बु'झ�छ। सन ् १९४७ मा ज)मू-कि4मरको #वलय भारतमा भएप+छ भारत र 

पा.क4तानxबच सH घष को ि4थ+त अझ ती¥ भएर गएको दे'ख�छ। पा.क4तानले 

भारतअधीन4थ ज)मू-कि4मर र कyछ (गुजरात) �े]माhथ आ�नो दाबी गद  आइरहेको 

छ। फल4व-प यस सम4याले सन ् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा यु�को -प 

�लइसकेको छ भने भारत-पा.क4तानको सीमा�त �े]मा आजपय �त अनुGवेश र यु�-

#वराम (�सज-फायर) को उbलH घनज4ता ग+त#वhधह- यथावत ् छन।् भारत-

पा.क4तानxबच भएका G�येक यु�मा गोखा  राइफbसका सै+नकह-ले साहस र 

वीरतापूव क यु� लडकेो इ+तहास सा�ी छ। सन ् १९६५ को यु�मा श]सँुग वीरतापूव क 

लडवेापत �टकाबहादरु थापालाई भारत सरकारले महावीर चC@वारा स)मा+नत ग� यो। 

�टकाबहादरु थापाले अि�तम लडाइँ लडरे िजतेको पहाडलाई �टकाबहादरु �हल नामकरण 

ग9रएको जानकार� पाइ�छ।८०  

सन ् १९७१ मा भएको लडाइँलाई बH गलादेश यु� भ+नए ताप+न वा4तवमा 

यु�चा�हँ पूव  पा.क4तानभ�दा प+न पिaचम पा.क4तान (आजको पा.क4तान) र भारतको 

सीमा�त �े]मा भएको hथयो। �यसबेला कारhगल �े]मा अ�य पbटनलगायत ५/११ 

गोखा  राइफbसले वीरतापूव क लडरे सन ्१९६५ को भारत-पा.क4तान यु�@वारा को9रएको 

यु�-#वराम रेखालाई उ+छनेर नयाँ यु�-#वराम रेखा रेखाH .कत भएको hथयो।८१ सन ्१९६५ 

र सन ् १९७१ मा भारत र पा.क4तानxबच भएका यु�ह-लाई मूल क~य बनाएर 

ले'खएको उप�यासलाई यसअ�तग त रा'खएको छ। जे पी राई आ�द�यको अमर-ब�लदान 

उप�यास सन ्१९६५ र सन ्१९७१ को भारत-पा.क4तान यु�मा आधा9रत छ।  

 

                                                           

८० केदार गुSङ, सन ्२०००, ‘महावीर चC Gा�तकता  स�हद �टकाबहादरु थापा वनाम �टकाबहादरु �हल’, केदार 

गुSङ र उपमान ब4नेत (स)पा), ��टा, भारतीय नेपाल� स�हद #वशेषाH क, गेिजङ, पिaचम �सि^कम सा�ह�य 

Gकाशन, वष  २१, अH क ४७, प ृ८०-८१  
८१ #वCमवीर थापा, ‘वीरचC Gा�तकता  स�हद नायब सुबेदार तजेबहादरु गुSङ’, ��टा, पूव वत,् प ृ५६ 
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३.४.४ का?प)नक यु�मा आधाNरत नेपाल� यु�-उपOयास 

दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता ऐ+तहा�सक यु� 

घटनाह-मा आधा9रत उप�यासह-बाहेक क+तपय उप�यासमा प�ृठभू�मको -पमा रहेको 

यु�को ऐ+तहा�सक काल 4प�ट छैन। यसबाट उप�यासमा व'ण त यु� काbप+नक रहेको 

दे'ख�छ र �यसको कुनै ऐ+तहा�सक यु� घटनासँग स)ब�ध नरहेको बु'झ�छ। अतः कुन ै

ऐ+तहा�सक यु� घटनासँग स)ब�ध नरा*ने, उप�यासकार@वारा सिृजत काbप+नक यु� 

घटनामा आधा9रत यु�-उप�यासलाई यस वगeकरणअ�तग त रा'खएको छ। यसGकारको 

एउटै उप�यास मा] Gा�त भएको छ। असीत राईको समािdत : एउटा युग एउटा संसार 

य4तै उप�यास हो। 

 

३.५ नेपाल� यु�-उपOयास लेखनमा सै)नकह2को )नराशाजनक उपिBथ)त  

नेपाल�ह-ले धेरै यु� लड े तर यु�#वषयक रचनाह- नेपाल�मा �य+त ले'खएका 

छैनन ् भ�ने धेरै #व@वान ् ह-को #वचार रहेको छ। डा ल^खीदेवी सु�दासले हुन ता 

नेपाल�ह2को जीवननै य�ुमा रत भएको जीवन र वीरताको कथा नै हो, यु�का सठwक 

वण'न, मुटु ह?लाउने कथा, उपOयास र गीतह2 हाQा कलमबाट )नBकन पनH तर ती 

भएनन ्८२ भनेर नेपाल�मा यु�#वषयक सा�हि�यक रचनाको �यूनता+तर सH केत गरेकJ 

छन।् डा कुमार Gधानले प+न नेपाल�ह2ले साहसपूव'क धेरै यु�ह2 लड े र आCनो 

वीरताका कारण गोखा' भनेर lच)नOछन ्तर सै)नकको जीवनमा आधाNरत उ�कृ�ट यु�-

उपOयास भने ले=खएनन ्८३ भनेर आ�नो #वचार 8य^त गरेका छन।् नेपाल� यु�-

सा�ह�यका अUयेता एवम ्Gखर समालोचक डा गो#व�दराज भr टराईले नेपाल�मा यु�-

सा�ह�यको �यूनताबारे आ�नो #वचार यसर� 8य^त गरेका छन ् – भोटको लडाइँ अ)न 
                                                           

८२ ल^खीदेवी सु�दास, सन ्१९७०, ‘यु�मा ज�मेका नेपाल� सवाई र सा�ह�य’, एडोन रwगwग (स)पा), द�यो, वष  

१५, अH क ८ र ९, प ृ७ 
८३ कुमार Gधान, सन ्१९८४, �हBt� अफ् नेपाल� �लtेचर, �यु �दbल�, सा�ह�य अकादमी, प ृ१७९ 
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अ!xेज�सतको लडाइँपJचात ्दईुवटा महासमर आए, गए। �यहाँ हाQो उपिBथ)त lथयो। 

�हजोका फोक?याOड अ)न कारlगलजBता कु_KेEह2मा प)न हाQो उपिBथ)त lथयो। ती 

कुरा इ)तहासमा छन,् परOतु हाQो सा�ह�यमा भने ती कुरा अ�यOतै अ?प माEामा 

ले=खएका छन।्८४  

सै�य जीवन र यु�लाई G�य� भोगेका सै+नकह-ले प+न यस कुरालाई 4वीकार 

गरेका छन।् सो� वष  (सन ् १९७९-१९९५) x��टस गोखा  राइफbसमा काय रत रहेर 

सेवा+नव�ृत भएका यु�-सा�ह�य सज क गणेश राईले नेपाल�मा यु�#वषयक सा�हि�यक 

कृ+तको �यूनता+तर औ�bयाउँदै लेखेका छन ् - वीर लडाका भनेर VवJव इ)तहासमा 

ले=खयो र lचनाइयो नेपाल� जा)तलाई। तर वीर�व लडकेो सा�ह�य ले=खएन। पाEह2 

बहादरु भनेर lच)नए तर बहादरु�को कथा ले=खएन। पाEह2ले खपेको मम'BपशY जीवनको 

संवे�दत संवेदनाह2 उनीह2को जीवनजBतै अO�य भए गुमनाम। ले=खएनन ् ती य�ु 

लडाइँह2 उपOयासका पानामा, कVवताका हरफमा।८५ नेपाल�मा यु�-सा�ह�यको 

�यूनताबारे Gकट ग9रएका यी #वचारह- ग)भीर र मननयोpय छन।् 

यस शोधकता ले प+न नेपाल�ह-ले ज+त धेरै यु� लडकेा छन ्�यसका साप�ेतामा 

यु�-उप�यासको सH*या �यून रहेको पायो। यसको मूल कारण सा�ह�यमा सै+नकह-को 

असहभाhगता दे'खयो भने यसको पछा{ड अ�श�ा र चतेनाशू�यताज4ता प�ह- 

उ�तरदायी छन।् यु� लzने नेपाल� सै+नकह- एका+तर अ�श��त वा अbप�श��त hथए 

भने अका +तर आ�नो यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन स.क�छ भ�ने चतेना 

उनीह-मा नरहेको बु'झ�छ जसले गदा  नेपाल�मा यु�-सा�ह�य अथवा यु�-उप�यास 

लेखन फ4टाउन सकेन। यहाँ फोकbया�डको यु� लडकेा भूतपूव  सै+नक गणेश राईको 

#वचार उ@ धतृ गनु  सा�द�भ क हुने छ। दईुवटा #वaवयु�मा वहृत ् प9रमाणमा 
                                                           

८४ गो#व�दराज भr टराई, #व स २०६४, उ�तरआधु)नक Vवमश', काठमाडZ, मोडन  बु^स, प ृ२३३ 
८५ गणेश राई, सन ्२००९, ‘राइफलले फायर गरेका श}दह-का तफ बाट’, यु� एbबुसमा राइफलको स! गीत, 

बेलायत, नेपाल� G+तभा G+त�ठान, प ृ(र) 
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नेपाल�ह-को सहभाhगता रहँदा-रहँदै प+न नेपाल�मा यु�-सा�ह�य वा यु�-उप�यासको 

ि4थ+त .कन �यून छ भ�ने GसH गमा उनको #वचार यसGकार छ – �य)तका यु� �य)त 

लामो समयदे=ख )नरOतर लडरे प)न यु�सbबOधी ले=खएका कृ)तह2को नेपाल� 

सा�ह�यमा vकन अभाव भयो भOने गbभीर  Jन ज_र उyछ, उ�ठनु पछ' , उठाउनु पछ'। 

ले=खनु पछ' भOने िजbमेवार� वोध गरेको भए र लेLने �सप भएको भए नेपाल� 

यु�लेखन/यु�-सा�ह�य पिJचमा यु�-सा�ह�यभOदा कम हुने lथएन। Bवीकानु' पछ' vक 

नेपाल� सा�ह�यले यु�लेखनको यो पाटोलाई बुzन सकेन। यो गुमेको पाटो, Nरcत Bपेस 

अब कुनै हालतमा पू)त' हुने छैन।…  

चतुर अ!xेजह2ले पढेका टाठाबाठा हुने र लडाइँ गन' नमाOने भनी बुझकैे कारण 

अनपढ सोझा�सधालाई जसो गरे प)न माOने र हुकुमको ब=ख'लाफ नगनH भएकैले 

जनजा)त बग' Vवशषेलाई छानेको वाBतVवकता इ)तहास आफ|  कहेको छ, बकेको छ। 

यु�का भोcताह2बाट लडाइँको अनुभव/Vववरण ले=खन नसvकनाको मुLय कारण यह� नै 

हो। लडाइँ सकेप)छ )तनले गाउँ-घरमा लडाइँका Vववरण, बहादरु�, वीरताका भोगाई कहेर 

मन हलु! गो बनाए प)न लेLन सकेनन।् )तनमा लेLने �सप lथएन। लेLनु पछ' भOन े

}ान, चतेना lथएन। लेखन पठनको अनुकूलता lथएन। वातावरण प)न  )तकूल lथयो। 

केवल जनZ)ुतको भरमा नेपाल� समाजमा लडाइँमा भोlगएको कथा-8यथा रjयो। 

भोcताको अO�यसँगै य�ुको अनुभवको प)न अO�य भयो। �यसलाई �लVपव� गNरन े

काम पढेलेखेका वग' जो सहNरया र खासगर� काशी (भारत) बाट उ�पा�दत कम'का�डीय 

$ाjमण जा)तका lथए, लडाइँमा )तनीह2को सहभाlगता/संलnनता नभएकाले लडाइँ 

)तनको Vवषय lथएन। अतः )तनले लेLने कुरो भएन। जसलाई चोट लाnछ उसैलाई 

दLुछ भने झ| लडाइँको चोटले नदखेुप)छ vकन कसैले अ_को बारे लेखोस।् साउ अKर 

सbम lचनेका, थोरै पढेका अथवा आमYमा �सकेको }ान �शKाको आधारमा केह� 

सै)नकले यु�को सवाई लेखे। zयाउरे गीत लेखे। आफूले भोगेको यो�ा-जीवन/सै)नक-
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जीवनबारे ले=खनु पछ' , अ�भलेखीकरण गNरयो भने भावी पुBतालाई/भVव�यलाई 

दBतवेजको 2पमा काम लाnछ भOने }ानको अभाव हुनु प)न यु�-सा�ह�य (यु�-

उपOयास) नले=खनाको अकg कारण हो।८६ 

गणेश राईले सै+नकह-मा रहेको अ�श�ा अथवा अbप�श�ा, आफूले भोगेको 

यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन स.क�छ भ�ने चतेना र G+तभाको कमी, �श��त 

वग मा यु� अनुभवको कमी र अ-ले लडेका यु�G+त उनीह-को अShच एवम ्

यु�लेखनG+त उनीह-को उदासीनतालाई नेपाल�मा यु�-उप�यासको �यूनताका कारण 

मानेका छन।् यसबाहेक राईले नेपाल�मा यु�-उप�यास लेखन पछा{डनाका अ�य 

कारण+तर प+न सH केत गरेका छन ्- उपOयास Vवधा (आLयान) लेखन Vवधाम�ये Rयादै 

लामो VवषयवBतु भएकाले, यथे�ट अ�ययन अ)न पNरZम, उBतै  कारको समय र धयै' 

आवJयक पनH हुनाले औपOया�सक लेखन हुन नसvकरहेको यथाथ'बाट नेपाल� सा�ह�य 

गुि�रहेको छ।८७ यसर� उप�यास वहृत ् आयामको रचना भएकाले �यसको #वषयगत 

#व4ततृता अ+न धेरै समय, प9र7म, अUययन र धयै को खाँचो पनq हुनाले नेपाल�मा 

यु�-उप�यास लेखन पछा{डँदै गएको कुरा+तर प+न गणेश राईले औ�bयाएका छन।्  

 भूतपूव  सै+नक एवम ् उप�यासकार #वCमवीर थापाले यस शोधकता @वारा 

सोhधएको एउटा Gaनको उ�तरमा पाठकह-मा सा�ह�यG+त अShच रहेको हुनाले इyछा 

भएर प+न यु�#वषयक उप�यास नलेखेको कुरा जनाएका छन।्८८ यसर� नेपाल�मा यु�-

उप�यासको �यूनताको पछा{ड पाठकJय अShच प+न उ�तरदायी रहेको कुरा+तर थापाले 

सH केत गरेका छन।् गो#व�दराज भr टराईले नेपाल�मा यु�#वषयक रचना Gश4त 

                                                           

८६ गणेश राई, १२ �दसे)बर, २०१९, बेलायत +नवासी, फोकbया�ड यु� लडकेा भूतपूव  सै+नक एवम ्यु�-

सा�ह�यका सज क, �स�ा�तकार र अUयेतासँग शोधकता ले Gaनावल� #वhध@वारा �लएको जानकार�। 
८७ गणेश राई, Gaनावल� #वhध@वारा �लएको जानकार�, पूव वत।् 
८८ #वCमवीर थापा, २० �दसे)बर, २०१९, �सलाङ +नवासी, भारत-पा.क4तान यु� (सन ्१९७१) लडकेा भूतपूव  

सै+नक एवम ्कथाकार-उप�यासकारसँग शोधकता ले 8यि^तगत -पमा �लएको अ�तवा ता । 
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नले'खनाका पछा{ड �श�ाको कमी, चतेना र Gकाशनको अभावज4ता सम4यालाई Gमुख 

कारण मानेका छन।्८९ सन ्१९६५ र सन ्१९७१ का भारत-पा.क4तान यु� लडकेा भूतपवू  

सै+नकह- 7ी देवान तामाङ र 7ी धनबहादरु तामाङले सा�ह�य सजृना गनq �मता 

नभएका कारणले आ�नो यु�ानुभवलाई सा�हि�यक -प �दन नसकेको कुरा यस 

शोधकता सँगको एउटा अ�तवा ता मा बताएका छन।्९० #व�भ�न कारणले नेपाल� यु�-

उप�यासको सजृनामा सै+नकह-को उपि4थ+त +नराशाजनक दे'खए ताप+न केह� असै+नक 

सा�ह�यकारह- यस काय मा अ+घ बढेको दे'ख�छ। उनीह-ले यु�बारे सुनेर अ+न पढेर 

यु� बुझकेा आधारमा य�ु#वषयक कृ+तह- लेखेका छन।् नेपाल� य�ु#वषयक उप�यास 

लेखनमा प+न यह� ि4थ+त रहेको छ।  

यस शोधकाय ले तोकेको �े]सीमा र समयसीमाअ�तग त यु� नै लडरे �यस 

यु�मा आधा9रत उप�यास ले*ने सै+नक उप�यासकार भे�टएनन।् उप�यासकार सुवास 

भने सै+नक जीवनसँग जो{डएका 8यि^त hथए। उप�यासकार सुवासको पुरा नाउँ सुवास 

+घ�सङ हो। उनको ज�म दािज �लङ िजbलाको �म9रक महकुमाअ�तग त पनq म�जु 

hचयाबार�मा २२ जुन १९३६ मा भएको hथयो।९१ सवुास +घ�सङ दईुवटा #वaवयु�पaचात 

भारतीय सेनाको आठZ गोखा  राइफbसमा भतe भएका hथए९२ तर उनको सै+नक जीवन 

छ वष  (सन ्१९५४-१९६०) मा] र�यो।९३ सुवासका अिजला र लुङखमु cयाbप उप�यास 

दोiो #वaवयु�को प�ृठभू�ममा आधा9रत छन ्तर सुवास +घ�सङले दोiो #वaवयु� लडकेा 

                                                           

८९ गो#व�दराज भr टराई, सन ्२००९, ‘अमर सै�य सा�ह�यको �सज नामा 7ीगणेश’, गणेश राई, यु� एbबुसमा 

राइफलको स! गीत, बेलायत, नेपाल� G+तभा G+त�ठान, प ृ(क)  
९० देवान तामाङ र धनबहादरु तामाङ, २५ अग4त, २०१९, �म9रक +नवासी, भारत-पा.क4तान यु� लडकेा 

भूतपूव  सै+नकह-सँग शोधकता ले 8यि^तगत -पमा �लएको अ�तवा ता । 
९१ नगे�| गोखा , सन ्१९९२, गोखा'?याOड आOदोलन, दािज �लङ, सूचना, सा�ह�य अ+न सं4कृ+त #वभाग, 

दािज �लङ गोखा  पाव तीय प9रष@, प ृ९ 
९२ नगे�| गोखा , गोखा'?याOड आOदोलन, पूव वत,् प ृ९ 
९३ वीर#वCम गुSङ, सन ्१९९६, गोखा'ल�गदे=ख गोखा'?याOडसbम, तेiो सं4करण, जोरबH लो, बैशालु Gकाशन, प ृ६० 
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hथएनन।् अतः उप�यासकार सुवासले प+न पढेर अ+न सुनेर दोiो #वaवयु� बुझकेो 

आधारमा यी उप�यासह- लेखेका हुन ्भ�ने 4प�ट हु�छ।  

सन ्२००० सालभ�दा अ+घ यु� नै लडरे आ�ना यु�ानुभवलाई औप�या�सक -प 

�दने अथवा यु�लाई के�|मा राखेर उप�यास ले*ने सै+नक उप�यासकारको उपि4थ+त 

शू�य Gायः दे'ख�छ। सन ्२००० सालप+छ भने केह� सै+नकह- नेपाल� यु�-उप�यासको 

लेखनमा स.Cय रहेका दे'ख�छन।् x��टस गोखा  राइफbसमा काय रत र सेवा+नव�ृत 

सै+नकह-ले नेपाल� यु�-उप�यास लेखनलाई अ+घ बडाउने काममा मह��वपूण  भू�मका 

+नवा ह ग9ररहेका छन।् य4ता सै+नक उप�यासकारह-मा हष बहादरु बुडामगर (सHdाम र 

शाि�त, सन ्२००१), गणेश राई (राइफलको नालबाट जीवन +नयाbदा, सन ्२००५, यु� 

ए)बुसमा राइफलको सH गीत, सन ् २००९, राइफलको मूyछ ना, सन ् २०११), दलबहादरु 

पुन मगर (दोiो #वaवयु�को पीडा, सन ् २००९), काङमाङ नरेश राई (यु� बोकेको 

�सताङ, सन ् २०११) आ�द उbलेखनीय छन।् यी उप�यासकारह-ले सै�य जीवनका 

#व#वध प�, सै�य प9रवारको पीडा र बाUयता, यु� #वनाश, यु� अपराध, यु� 

अ�भघातज4ता #वषयलाई औप�या�सक -प �दएका छन।् आ�नो यु�ानुभवलाई 

औप�या�सक -प �दने सातZ गोखा  राइफbसका भूतपूव  सै+नक गणेश राईका यु�-

उप�यासह- उ�कृ�ट छन।्  

 

३.६ )न�कष' 

 नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�म, यु� र नेपाल� उप�यास, नेपाल�मा यु�-उप�यास 

रचनाको प�ृठभू�म, नेपाल� यु�-उप�यासह-को वगeकरण र नेपाल� यु�-उप�यास 

लेखनमा सै+नकह-को योगदानज4ता #वषयको अUययनबाट Gा�त +न�कष लाई 

+न)न�ल'खत बँुदाह-मा रा*न स.क�छ –  



१ १३  

 

• यु�#वषयक लोकसा�ह�य नेपाल� यु�-सा�ह�यको प�ृठभू�मका -पमा रहेको छ। 

लोकसा�ह�यका लोकगीत, लोकगाथा, लोकका8य, लोकनाटक आ�द #वधाह-मा साहस, 

वीरता, पराCम र लडाइँस)ब�धी #व�भ�न GसH गह-को चचा  भे�ट�छ। 

 

• नेपाल�मा यु�लाई #वषयव4तु बनाएर सा�ह�य ले*ने पर)पराको थालनी नेपाल 

एकJकरण काल (#व स १८२१/सन ् १७६४) बाट भएको हो। पूव आध+ुनककाल�न 

यु�#वषयक ग@य-प@य रचनाह-मा नेपाल एकJकरण अ�भयानको ठुलो Gभाव रहेको 

दे'ख�छ। नेपाल एकJकरण अ�भयानमा आधा9रत ग@य-प@य रचनाह-मा ऐ+तहा�सक 

पुSषह-को शौय , वीरता, पराCम, #वजय-उ�सव, यु�ो�साह, यु�को #वभी#षका र 

#व�भ�न यु� घटना आ�द मूल #वषयका -पमा रहेका छन।् यसबाहेक ईaवर�य 

भि^तभावका रचनाकृ+तह-मा प+न पौरा'णक यु�ह-को चचा  पाइ�छ। 

 

• नेपाल� उप�यासका स�दभ मा माUय�मककाल�न औप�या�सक 4व-पका वीरचNरE, डा 

सूय' सादज4ता रचनाह-बाटै यु�को hच]ण गनq पर)परा सुS भएको दे'ख�छ तर यी 

उप�यासह-मा यु�को चचा  रहे ताप+न ती GासH hगक -पमा मा] छन।् बीसZ शता}द�को 

साठsको दशकदे'ख मा] नेपाल� उप�यासले यु�लाई के�|�य क~यको -पमा dहण गरेको 

दे'ख�छ। न�द हाङ'खमको लास (सन ् १९६४) उप�यासभ�दा अ+घ यु�लाई के�|�य 

क~य बनाएर ले'खएको नेपाल� उप�यास हालस)म Gा�त भएको छैन। 

 

• नेपाल�मा यु�काल�भ] ै यु�लाई मूल #वषय बनाएर ले'खएको उप�यास Gा�त भएको 

छैन। लैन�सँह बाH गदेलको मुलुकबा�हर यु� कालमा नै ले'खए ताप+न यो यु�#वषयक 

उप�यास होइन। यु� #वषयका अ�य ज+त उप�यासह- Gा�त भएका छन ्ती सबै यु�-

#वराम काल अथा त यु� समाि�त प+छ मा] ले'खएका छन।् अतः यु� कालमा नेपाल� 
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उप�यासकारह- �य+त स.Cय नरहेको र यु� समाि�तप+छ मा] नेपाल� उप�यासकारह- 

�यता+तर आक#ष त भएको बु'झ�छ। 

 

• नेपाल� उप�यासह-मा यु� कतै आं�शक, कतै GासH hगक र कतै के�|�य क~यका -पमा 

रहेको छ। यु�लाई के�|�य क~य बनाएर ले'खएका नेपाल� उप�यासह- नै यु�-उप�यास 

हुन।् य4ता उप�यासह-मा #व�भ�न ऐ+तहा�सक यु� घटनाह-को वण न, �सपाह� र 

उसको पा9रवा9रक जीवनको ]ासद कथा, Gेम र वीरताको कथा, यु� आतH क, यु� 

स�]ास, यु� #वनाश, यु� अपराध र �यसबाट उ�प�न भय, दिुaच�ता, तनाउ, 

असुर�ाको भावना, #व4थापन र #वचलनज4ता #व�भ�न #वषयको hच]ण ग9रएको छ। 

यीसँगसँगै #व�भ�न यु�ोपकरण, यु�-सामdी, यु� कौशल, यु� भाषा र यु� 

ह+तयारह-को चचा ले नेपाल� यु�-उप�यासह-लाई अ�य #वषयका उप�यासह-भ�दा 

अलग hचनार� Gदान गरेको छ। 

  

• नेपाल�मा एका+तर दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�ज4ता 

ऐ+तहा�सक यु� घटनालाई प�ृठभू�म बनाएर ले'खएका यु�-उप�यासह- छन ् भने 

अका +तर उप�यासकारको कbपना@वारा सिृजत काbप+नक यु�लाई प�ृठभू�म बनाएर 

ले'खएका यु�-उप�यासह- प+न छन।् यह� आधारमा यस शोध Gब�धमा नेपाल� यु�-

उप�यासह-को वगeकरण यसGकार ग9रएको छ – क) दोiो #वaवयु�मा आधा9रत यु�-

उप�यास, ख) भारत-hचन यु�मा आधा9रत यु�-उप�यास, ग) भारत-पा.क4तान यु�मा 

आधा9रत यु�-उप�यास, घ) काbप+नक यु�मा आधा9रत यु�-उप�यास। 

 

• सै�य जीवनलाई पेसाको -पमा dहण गनq नेपाल�ह-ले धेरै यु� लडकेा छन ्र नेपाल�ह- 

यो�ा जा+तका -पमा hच+नँदै आइरहेका छन।् अHdेज-नेपाल यु�, प�हलो #वaवयु�, 
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दोiो #वaवयु�, भारत-hचन यु�, भारत-पा.क4तान यु�, �भयतनाम य�ुज4ता ठुला ठुला 

र भयानक यु�ह-मा सै+नकका -पमा नेपाल�ह-ले G�य� सहभाhगता गरेका छन।् 

यसर� सै�य जीवन र यु�सँग नेपाल�ह-को ग�हरो स)ब�ध छ। सेना र यु�सँग नेपाल� 

समाजको यह� ग�हरो स)ब�धले नेपाल�ह-लाई यु�#वषयक उप�यास ले*न अनुGे9रत 

गरेको बु'झ�छ।  

 

• यस शोध Gब�धले तोकेको समयसीमा र �े]सीमाअ�तग त नेपाल� यु�-उप�यास 

लेखनमा सै+नकह-को भू�मका र योगदान +नराशाजनक रहेको भे�टयो। आ�नो 

यु�ानुभवलाई औप�या�सक -प Gदान गनq सै+नक उप�यासकारको सH*या शू�य छ। 

सै+नक आफूले लडकेो यु�बारे आफैले लेखेको उप�यास पाइएन। यसका मूल कारणह-मा 

सा�ह�यमा सै+नकह-को अनुपि4थ+त, अ�श�ा वा अbप�श�ा, चतेना र G+तभाको अभाव 

अ+न Gकाशन 8यव4थाको सम4यालाई मा�न स.क�छ। नेपाल� यु�#वषयक उप�यासह- 

यु� नलडकेा असै+नक उप�यासकारह-ले लेखेका छन।् यसबाट नेपाल� सै+नक र 

उप�यासxबच ठुलो खाडल रहेको 4प�ट हु�छ। सन ्२००० सालप+छ भने x��टस गोखा  

राइफbसमा काय रत र सेवा+नव�ृत केह� सै+नकह-ले आ�ना यु�ानुभवह-लाई 

औप�या�सक -प �दने Gयास ग9ररहेका छन।्  


