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दोस्रो अध्याय 

२. नेपाली साहित्यमा प्रकृहि हिन्िन परम्परा 

 

२.१ नेपाली ऋिु काव्यको परम्परा    

सवुानन्ददासको ‘पथृ्वीनारायण’ कववताबाट नेपाली काववताको परम्परा आरम्भ भएको मावनन्छ। कमल 

दीवितले सन ् १९५५-मा ‘इवतहास प्रकाश’-को पवहलो अङ्क प्रकावशत भएको कुरा आफ्नो पसु्तक 

‘बइुगँल’-मा उल्लेख गरेका छन।् उनको ववचारअनसुार ‘इवतहास प्रकाश’-मा सवुानन्ददास नामक 

कववको कववता छावपएको हो साथै यो कववता नै नेपाली सावहत्यको पवहलो कववता हो। 

सवुानन्ददासद्वारा वलवखत ‘पथृ्वीनारायण’ कववता पथृ्वीनारायण शाहको मतृ्युभन्दा अवि नै लेवखएको 

कमल दीवितले अनुमान गरेका छन।् उनी भन्छन ्‘पढ्दा खाँडो भने झै ँलाग्ने वीररस प्रधान भएको यस 

रचनालाई लेखक थाहा भएको नेपाली कववताको पवहलो रूप मानी यहाँ पाररएको हो।’
1
   

‘बइुगँल’-को चौथो संस्करणको प्रकाशनपवछ कमल दीवितद्वारा नै सम्पावदत ‘एउटा अको 

बइुगँल’ सन ्१९९६ मा प्रकावशत भएको दवेखन्छ। यस पसु्तकमा उनले बालकृष्ण पोखरेलको ‘नेपाली 

भाषाको सववप्राचीन कववता ववष्णदुास आचायवद्वारा रवचत ‘बडे राजा मलय बम्म’ शीषवक लेखको 

उल्लेख गरेका छन्। बालकृष्ण पोखरेलको उक्त लेखमा ‘बडे राजा मलय बम्म’ कववता छसय 

वषवअविको हो भनेर दसावउन खोवजएको कुरा कमल दीवितले उल्लेख गरेका छन।्
2
   

िनश्याम नेपाल आफ्नो पसु्तक ‘नेपाली सावहत्यको पररचयात्मक इवतहास’-मा लेख्छन,् 

“बालकृष्ण पोखरेलले गररमा पणूावङ्क ८४ मा प्रकाशमा ल्याएको ववष्णदुास आचायवको ‘बडे राजा 

मलय बम्म’ कववता र पूणवप्रकाश नेपाल ‘यात्री’-ले प्रकाशमा ल्याएको रत्नाकर पवडडतको गीतका 

कृवतत्व र रचनाकालका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको वचत्त बझु्दो समाधान नभएसम्म वीरगाथा कालका 

सबैभन्दा परुाना कवव उनी नै दवेखन्छन।्”
3
 यस दृविकोणले सवुानन्ददासको ‘पथृ्वीनारायण’ नै नेपाली 

सावहत्यको पवहलो कववता हो भन्ने प्रमावणत हुन्छ। 

                       
1
 कमल दीवित, सन् १९९३, बुइगँल, साझा प्रकाशान, काठमाडौ,ँ प ृ३१० 

2
 कमल दीवित, सन् १९९६, एउटा अको बुइगँल, साझा प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प ृ२२३ 

3
 िनश्याम नेपाल, सन् २००९, नेपाली सावहत्यको पररचयात्मक इवतहास, एकता बुक्स हाउस, वसलगढी, प ृ१२८ 



17 

 

सवुानन्ददास नेपाली सावहत्यका पवहला कवव मावनए तापवन लोकमा कववताहरू मौवखक रूपमा 

प्रचवलत रहकेा वथए। ती लोक कववताहरूलाई आधवुनक कववताको आवदम रूप मान्न सवकन्छ। 

मोहनराज शमाव लेख्छन्- “नेपालीमा झ्याउरे, रवसया, बालनु आवद धेरै अविदवेख िवन्कँद ैआएका भए 

पवन लोक गीतलाई सावहत्य भन्न सवकन्न, त्यसलाई कववताको पवूवरूप मानेर त्यहाँदवेख सावहत्यको 

ववकास दखेाउन वमल्दनै।” उनी अझ ै लेख्छन्- “कववताझै ँ लोक गीत पवन सुखका वझल्का र दखुका 

थोपाले पररपणूव मानव अवभव्यवक्त भए पवन दवुमैा ठुलो र मौवलक अन्तर छ। अतः लोक गीत र कववता 

दईु बेग्लाबेग्लै ववषय हुन।्”
4
 यस कथनले लोक गीत र कववता अलग हुन ्भन्ने वसद्ध गराउँछ। लोक गीत र 

कववता वभन्न भए तापवन लोकमा रहकेो लावलत्य वा कला नै कुनै पवन जावतको ववकवसत सावहत्यको 

आवद वबन्द ुहो भन्ने ववचार पवन गलत हुदँनै। मावनसले आफ्नो वववशि ज्ञान, कला, कौशल र संस्कार 

लोकबाट नै प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले लोकमा रहकेा गीत, नाटक आवदलाई कुनै पवन जावतको 

सावहवत्यक सम्पदा मान्न सवकन्छ। 

नेपाली सावहत्यमा ऋत ुकाव्यको सवाववधक महत्त्व छ, वकनभने नेपाली जावत पहाडी िेत्रमा बस्ने 

मलूतः वन-जङ्गलको नवजक बस्न रुचाउने जावत हो। खतेी-पाती, झार-जङ्गल, वन-पाखा र प्रकृवतको 

पजूा गद ै अवहलेको अवस्थामा आइपगुकेो नेपाली समाजले प्रकृवत पजूा अझ ै पवन गनव छोडेको छैन। 

प्रत्येक ऋतहुरूमा नेपाली समाजले आफ्नो परम्पराअनरुूप प्रकृवतको पजूा गने गछव। तसथव यो नेपाली 

समाज वा लोक प्रकृवतको धेरै नवजक रहकेो बवुझन्छ। 

नेपाली कववहरूले प्रकृवत वणवन र ऋत ुवणवनका कववताहरू आरम्भदवेख आजसम्म पवन वसजवना 

गरररहकेा छन।् नेपाली सावहत्यमा ऋत ुवणवनका कववताहरू लेवखए तापवन ती सबै ऋत ुकाव्य हुन ्के त? 

भन्ने प्रश्न दवेखन्छ। अतः ऋत ुकाव्य के हो वा कस्ता काव्यलाई ऋत ुकाव्य भन्न सवकन्छ? भन्ने प्रश्नको 

समाधान गनुव आवश्यक छ। सावहत्यको आधवुनक अध्ययनमा केही गम्भीर रूपमा ऋत ु काव्यलाई 

पररभावषत गररन्छ। काव्यमा ऋतहुरूको वणवनसँग ैयसको सुरिा र प्रकृवतलाई केन्र गरेर वसजवना गररएको 

काव्य नै ऋत ुकाव्य हो। यस्ता काव्यलाई पररवेश काव्य पवन भन्न सवकन्छ।  

समाज र सावहत्य प्रकृवतमा वनभवर रहने ववषय हो। ऋत ुकाव्यमा ऋतहुरूको  वणवन गररन्छ र ती 

ऋतहुरूले जीवन र समाजका तथ्य सङ्केत गरेको हुन्छ। ऋतहुरूको वणवन गरेर लेवखएका कववतामा 

                       
4
 दयाराम श्रेष्ठ, मोहनराज शमाव, सन् २००४, नेपाली सावहत्यको संविप्त इवतहास, साझा प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प ृ२२ 
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प्रायः हषव, उत्साह, उमङ्ग, दखु, वदेना, रवत आवद भावको अवभव्यवक्त भएको हुन्छ। नेपाली लोक 

सावहत्यअन्तगवत वववभन्न ऋतकुा गीतहरू, कववता र ऋतवुणवन वा बाह्रमासाहरू पाइन्छन ् यद्यवप 

ऋतवुणवनका कववताहरूमा ऋत ु केवल शङ्ृगाररक आलम्बन र उद्दीपनको ववषयका रूपमा प्रस्ततु 

गररएको पाइन्छ। यस्ता कववताहरू प्राथवमककालबाट लेवखन सरुु भएर शङ्ृगाररककालदवेख ववकवसत 

भएका दवेखन्छन।् बाह्रमासा र ऋत ु वणवनका कववताहरूलाई सामान्यतः ऋत ु काव्य भन्न सवकन्छ। 

पररवशे काव्यले भने काव्यमा ऋत ुअथवा प्रकृवतको वणवनसँग ैयसका ववववध पि, समस्या र वतनको 

समाधान आवद पवन अवभव्यक्त भएको हुन ुपछव भन्ने मान्छ। अतः ऋतहुरूलाई ववषय बनाएर लेवखएका 

काव्यमा प्रकृवत र त्यसका ववववध रूपबारे चचाव र वचन्तन गदै प्रकृवत वचन्तनका तथ्यहरू वणवन गररएको 

छ भने त्यसलाई पररवशे काव्य भन्न सवकन्छ। यसबाहके ऋतहुरूको वणवन नभई काव्यमा प्रकृवतको 

सङ्कट, प्रदषूण, जलवाय ु पररवतवन, प्रकृवत र मानववबचको सम्बन्ध, पाररवस्थवतकी आवद ववषयहरू 

कलात्मक रूपमा अवभव्यक्त भएका छन ् भने त्यसलाई पवन पररवशे काव्य भन्न सवकन्छ। लेखनाथ 

पौड्यालको ‘तरुण तपसी’ र मोहन कोइरालाको ‘गरलपान’ यसका सफल उदाहरण हुन।् 

नेपाली सामालोचनामा ऋतु कववतालाई बाह्रमासे र ऋत ु काव्य भनेर लेवखएको पाइन्छ। 

ऋतहुरूको वणवन भएका कववताहरूको सङ्कलन नै ‘ऋत ुकाव्य’ हो भन्दा पवन कुनै अनवुचत दवेखदँनै 

यद्यवप ऋतहुरूको वणवन हुदँाहुदँ ै त्यहाँ ऋत ुकेवल उद्दीपक र अन्य कुन ै ववषयको प्रतीकका रूपमा मात्र 

प्रस्ततु गररएको छ भने त्यसलाई पररवशे काव्य भन्न सवकँदनै। पररवशे काव्य वनतान्त प्रकृवत केवन्रत र 

पयाववरण संरिणको ववषय वलएर लेवखएको हुन्छ। यसमा पयाववरण, पाररवस्थवतकी, प्रदषूण, जलवायु 

पररवतवन आवद ववषयहरू मखु्य रहकेा हुन्छन।् त्यसैले प्रकृवतको सङ्कटलाई काव्यात्मक रूपले व्यक्त गदै 

त्यसको वनवारण र समाधान हते ुवसजवना गररएको काव्य नै मलूतः पररवेश काव्य हो भन्न सवकन्छ।  

नेपाली लोक गीतमा प्रकृवत, ऋत ुआवद ववषयहरूको वणवन प्रशस्त भएको पाइन्छ। मौवलक गीत 

भए तापवन कवतपय गीतहरू वलवपबद्ध भइसकेका छन ्यद्यवप लोक गीतहरूलाई नेपाली कववताको पवूव 

रूप मान्न नसवकने समालोचकहरूको भनाइ छ। नेपाली सावहत्यको स्तवनकाल (सन ्१९४०-१८८२)-

मा नै ऋत ुकाव्यहरू लेवखएको थाहा लाग्दछ। िनश्याम नेपाल लेख्छन्- “स्तवनकालमा नै ववद्यापवतकृत 

श्रीरागबाह्रमासा (१८४८)-बाट थावलएको बाह्रमासा र ऋतवुणवनमलूक कववताको परम्परालाई 

शङ्ृगारकालमा लालबहादरु आउँमासी (बाह्रमासा-१८५५), भवुनप्रसाद ढुङ्ग्याल (उपवन-ववनोद-
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१८८३), मोतीराम भट्ट (बाह्रमासे, रम्भा-शकु सम्वाद, पीकदतू - १८८६), वशखरनाथ सवुदेी 

(शङ्ृगारदपवणवभत्र ऋतुवणवनका प्रसङ्ग १८९८) पहलमानवसंह स्वाँर (प्रेमरजनजन शङ्ृगार, पीकदतू- 

१९०२), मेिदतू अनूवदत- १९०४-९८, दानराज लावमछाने (बाह्रमासा-१९०४), भरैवकुमारी राजभडडारी 

(प्रेमप्रबन्ध-१९०६), कृष्णप्रसाद रेग्मी (ऋतुमाला, मनमजनजरी, शङ्ृगारमाला १९१६), तीथवराज पाडडे 

(उपदशे मजनजरी- १९१६, माधवानलकामकन्दला), केदरनाथ खवतवडा (शङ्ृगारदपवणमा सङ्कवलत), 

टीकाराम शमाव (ऋतमुजनजरी), दवेीदत्त पराजलुी आवदबाट ववशषे मलजल र स्याहार-ससुार प्राप्त भयो। 

वयनका अवतररक्त लहरीकाव्यहरूमा पवन ऋतुवणवनका प्रसङ्गहरू प्रशस्तै पाइन्छन।्”
5
   

नेपाली सावहत्यको स्तवनकालदवेख नै ऋत ुकाव्यहरू लेवखदँ ैआएको थाहा लाग ेतापवन ऋत ु

काव्यले आफ्नो पणूव स्वरूप नीवतकालदवेख प्राप्त गरेको हो। प्रतापचन्र प्रधान लेख्छन-् “प्राथवमक कालमै 

लालबहादरु आउँमासीको बाह्रमासे ऋत ुकववताबाट मवहना र ऋतकुो प्रसङ्गमा ववरह शङ्ृगारको वणवन 

गने क्रम थावलएको हो भने माध्यवमक कालमा यो धारा अझ ववकवसत हुदँ ै गएको पाइन्छ।”
6
 धनवीर 

भडँारीको ‘भैंचलाको सवाई’ पवहलो भाग सन ् १८९७ वतर रवचत सवाई हो। यसमा ऋतकुो उल्लेख 

गररएको पाइन्छ।  

सन्सवार, ग्रीष्म ऋत ुमनैा जठे मास। 

भमुी चल्दा वशलाङ शहर भयो नास।। 

जठे जाँदो असार लाग्दो मसान्तका वदन। 

हवल्लयो पवृथवी पवन येकै वछन।     

(भैंचालाको सवाई/ पवहलो भाग ७) 

यस पङ्वक्तमा समय बझुाउनका लावग सवाईकारले ऋतकुो प्रसङ्ग राखकेा छन।् यसमा पथृ्वीको कम्पले 

सारा ववश्व नै डराएको वणवन गररएको छ। प्रकृवतको शवक्त र यसको िमता देखरे सवाईकारले आफ्नो भय 

यसरी व्यक्त गरेका छन-्  

बन्द भये बाटािाटा बन्द भये खोला 

आतस ्पर यो दवुनयालाई अब कसो होला 

गोरा भन्न ुसाहबे काला भन्न ुबाब ू

                       
5
 िनश्याम नेपाल, सन् २००९, नेपाली सावहत्यको पररचयात्मक इवतहास, पवूववत्, प ृ१५७ 

6
 प्रतापचन्र प्रधान, सन ्१९८०, माध्यवमककालीन नेपाली कववतामा शङ्ृगार, नाथ पवललकेसन हाउस, वाराणसी, प ृ४६ 
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पवृथवी भत्कँदा सबै भया काबू।।  

(भैंचालाको सवाई/ पवहलो भाग ३०)  

वदलवूसंह राईको ‘वव सं १९५६ सालको पैह्रोको सवाई’-मा पवन ऋतहुरूको वणवन नभएर ऋतकुो उल्लेख 

मात्र गररएको पाइन्छ। यो सवाई कुन सालवतर लेवखएको हो भन्ने ववषयमा भीमकान्त उपाध्याय लेख्छन्- 

“छपन्न सालको पैह्राको सवाईको रचनाकाल पं वदलवूसंह राईले स्पि उल्लेख गरेको पाइन्न तापवन यो 

छपन्न सालको भदौ मवहनादवेख वलएर चैत मवहनामा रवचएको कृवत हो भन्न ेअनमुान गनव सवकन्छ, तर वव 

सं १९५६ (सन ् १८९९-९०) वतर रवचएको प्रस्ततु सवाई चावह ँ सन ् १९६९ मा मात्र प्रकावशत भएको 

पाइन्छ।”
7
  

बसन्त ऋतमुा छारो धलूो उडदा वभस्तीले पानी भरर। 

धलूो शान्त हवस ्भवन कन ताँहा वहड्ंदछ पानी छरर।। 

(वव सं १९५६ सालको पैह्राको सवाई) 

वदलबहादरु तामाङको ‘धामीको सवाई’ सन ् १९८४ मा तेस्रो संस्करण प्रकावशत दवेखन्छ। यसको 

रचनाकाल पवन स्पिसँग थाहा लागकेो छैन। ‘धामीको सवाई’-को पवहलो संस्करण सन ्१९४२ अथवा 

सन ्१९४८ र सन ्१९५० मा दोस्रो संस्करण प्रकावशत भएको अनमुान गनव सवकने भीमकान्त उपाध्यायले 

बताएका छन।् यसको तेस्रो संस्करण मात्र पाइन्छ। ‘धामीको सवाई’-मा ऋतहुरूको वणवन पाइदँनै, यद्यवप 

यसमा पशबुली र वहसंाप्रवत ववरोध जनाइएको छ। सवाईकार लेख्छन्- 

तर तेस्तो न बझुी अज्ञानले गरी। 

गदवछन ्झाँक्रीहरू आफ्नो मनपरी।। 

ज्ञान रवहत ्धामीहरू पश ुतलु्य भई। 

रेट्तछन ्ववचारा पश ुपवन्छलाई।। 

(धामीको सवाई) 

आफ्ना िरका छोरा छोरी जस्तै। 

पश ुपवन्छ सबको संवझदउे तस्तै।। 

जस्तो दखु छ आफुई तस्तै दखु रूप 

                       
7
 भीमकान्त उपाध्याय (सम्पा), सन ्१९९९, सवाई र लहरी, सावहत्य अकादमी, नयाँ वदल्ली, प ृ४३ 



21 

 

भवनकन मनले ववचार ्गर खपु।।  

‘धामीको सवाई’-मा सवाईकारले धामी झाँक्रीहरूले गाउँलेहरूलाई वववभन्न भतू प्रतेको डर दखेाई पश-ु

पिीहरूको बवल वदने प्रथाजस्तो अन्धववश्वासको ववरोध गरेका छन।् यस सवाईमा पश-ुपिीप्रवत उदार 

भाव दखेाइएको छ। ‘पररवशे ववमशव’-ले प्रकृवत र प्राणीको सरुिाथव सावहत्यले पवन आवश्यक कदम 

उठाउन ुपने तकव  प्रस्ततु गछव।
8
 त्यसैले नेपाली सावहत्य आरम्भदवेख नै प्रकृवत र पयाववरणप्रवत सचेत वथयो 

भन्ने मान्न सवकन्छ।  

‘आनन्द लहरी’-को पवहलो भाग सन ् १९१६ वतर लेवखएको अनमुान गररएको छ।
9
 ‘आनन्द 

लहरी’-का सबै भागमा माया र प्रेम प्रीवतका कुराहरू गररएका छन।् प्रेम प्रीवतका कुराहरू गदाव प्रकृवत 

स्वतः कववतामा केन्र बनेर आएको दवेखन्छ। यसमा ऋतकुो उल्लेख गररएको पाइन्छ। ‘पररवशे ववमशव’-

ले प्रकृवतको सौन्दयवको वणवनमा होइन यसको सन्तलुन र सरुिाको दावयत्व वलन ु पछव भन्ने ववचारमा 

ववशेष जोड वदन्छ। ‘आनन्द लहरी’-को दोस्रो भागमा लहरीकार चन्रमान राई र तारामान गरुुङ यसरी 

लेख्छन्- 

असारै महै्रा बसाव नै भयो पानीको फुट्यो मलू 

गम्भीरै बोली नक्कले वहजँा केशको राम्रो फूल।। 

(आनन्द लहरी, दोस्रो भाग) 

‘आनन्द लहरी’-को तेस्रो भागमा पवन लहरीकार यसरी लेख्छन-् 

फूलबारी बगान ्िमुी र िमुी फूल केलाइ चडुायौ? 

रूपकी धनी ज्यान ! वतमी रैछौ वदल ्मरेो उडायौ।। 

(आनन्द लहरी, तेस्रो भाग) 

यी लहरीहरूमा प्रकृवतको सुरिाथव दाशववनक गाम्भीयवका कुरा नगररए तापवन लहरीकारले प्रकृवतका 

माध्यमबाट नै केही कुराहरू व्यक्त गनव खोजकेा छन।् सावहत्यमा प्रकृवतको स्थान आरम्भदवेख नै वथयो तर 

प्रकृवतको सौन्दयवको चचाव मात्र गररने हुदँा कवव सावहत्यकारहरू प्रकृवत सरुिाको बोधदवेख टाढा भए। 

‘आनन्द लहरी’-को सातौ ँभागमा वसन्त ऋतकुो चचाव पाइन्छ।  

 

                       
8
 के वानजा, सन् २०११, सावहत्यका पाररवस्थवतक दशवन, वाणी प्रकाशन, नयाँ वदल्ली, प ृ२४ 

9
 भीमकान्त उपाध्याय, सन ्१९९९, सवाई र लहरी काव्य सङ्ग्रह, पवूववत,् प ृ११४ 
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लगुा र गहनालाई, सजायौं ह ैवतनीकन 

मान ूवसन्त ऋतकुो , शाखा शोवभत भो मन।      

(आनन्द लहरी, सातौ ँभाग)  

नेपाली सवाई अवन लहरी काव्यमा ऋतहुरूको सामान्य चचाव पाइन्छ। यी काव्यहरूमा प्रकृवतलाई केन्र 

गररएको भए तापवन सबै ऋतु काव्य हुन ् भनेर वकटान गनव सवकँदनै। नेपाली लोक गीतमा ऋतहुरूको 

उल्लेख प्रशस्तै भवेटन्छ। लोकले गाउने गीतहरूबाट प्रकृवतको चचाव सरुु हुन थालेको मान्न सवकन्छ। 

यसरी हदेाव नेपाली बाह्रमासा र बाह्रमासेलाई नेपाली ऋत ुकाव्यको पवूावधार मान्न सवकन्छ। 

चडूामवण बन्धलेु बाह्रमासा र बाह्रमासेलाई बेग्लाबेग्लै मानेका छन।् उनी लेख्छन्- “बाह्रमासे र 

बाह्रमासामा फरक छ। बाह्रमासा त्यस्तो गीत हो जसमा बाहै्र मवहनाको वणवन हुन्छ। यस्ता बाहै्र मवहनाको 

वणवन भएका गीतहरू नेपाली लोक जीवनमा त्यवत्त वप्रय छैनन।् नेपालको तराई र उत्तर भारतका कवतपय 

भाषाहरूमा ऋतवुणवनसम्बन्धी बाह्रमासा गीतको प्रचलन भवेटन्छ। यस्ता वणवनहरूमा प्रायः कुनै 

नावयकाले नायकसँगको ववयोगमा वबताएका पररवस्थवतको वचत्रण पाइन्छ। बाहै्र मवहनाको वणवन गररएका 

वणवनात्मक गीतलाई बाह्रमासे भनेको पवन पाइन्छ।”
10

   

बाहै्र मवहनाको वणवन गरेर गाइने गीत बाह्रमासा र बाहै्र मवहना गाउन सवकने गीतचावह ँबाह्रमासे 

हो। चडूामवण बन्ध ु लेख्छन ् “कुनै खास पवव, ऋत ु वा संस्कारको अवसर पखवन ु नपने र बाहै्र मवहना 

मनोरजनजनका वनवम्त कवथने कववता र गाइने गीतलाई बाह्रमासे कववता र गीत भवनएको हो।”
11

 

अनसुन्धान र प्राप्त सामग्रीहरूबाट थाहा लाग े अनसुार नेपाली सावहत्यको आरम्भदवेख नै ऋत ु काव्य 

लेवखदँ ैआइरहकेा छन्। यद्यवप यसलाई ऋत ुकाव्य नै नवभएर बाह्रमासा भन्ने गररन्थ्यो।  

 गोखाव पसु्तक एजने्सी, वाराणसीबाट ‘बारहमासे रम्भा शकु सम्वाद’ नाम गरेर एउटा पसु्तक 

प्रकावशत भएको पाइन्छ। यसमा साल १९६७ लेवखएको छ तर संवत ् हो वा सन ् स्पि छैन। यसलाई 

बाह्रमासे भवनएको छ। यसमा रम्भा र शकुको वातावलापपवछ बाह्रमासे रावखएको छ जसमा वसन्त, ग्रीष्म, 

वषाव, शरद,् हमेन्त र वशवशर ऋतकुो वणवन गररएको छ। यस काव्यमा ववणवत प्रत्येक ऋतहुरूमा शङ्ृगार 

रस पाइन्छ। ऋतहुरूको वणवन गनव अवि कुनै ववरवहणीको मानवसक वस्थवत र ववप्रलम्भ वस्थवत दखेाइएको 

                       
10

चडूामवण बन्ध,ु सन् २००१, नेपाली लोकसावहत्य, एकता बुक्स, काठमाडौ,ँ प ृ१२८ 
11 चडूामवण बन्ध,ु सन् २००५, नेपाली सावहत्यको इवतहास प्रथम खडड, साझा प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प ृ७२ 
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छ। त्यसपवछ ऋतहुरूको वणवन गररएको छ र प्रत्येक ऋतहुरूमा त्यस ववरवहणीकै शोक र उसको पवत 

ववयोगको सन्ताप वणवन गररएको छ। 

वसन्त वणवन- 

ऋतरुाज वसन्त आज आयो 

मनमा अवग्न ववयोगको जलायो 

हुन शीतल दहे गहे छोड्यो 

रवत तागत ्अविको नरावख तोड्यो।।१ 

नेपालीमा बाह्रमासे र ऋतवुणवन लेख्ने परम्परा परुानो हो। सन ् १८०९ मा लेवखएको ‘श्रीराग 

बाह्रमासा’-को प्रावप्तले यो प्रमावणत गछव भन्ने अध्येताहरूको ववचार छ।
12

 बाह्रमासे वा बाह्रमासामा 

ऋतकुो वणवन गररनाका मखु्य कारण सम्भोग र ववप्रलम्भ शङ्ृगारको वणवन गनुव नै दवेखन्छ। शङ्ृगार रसमा 

लेवखएका बाह्रमासा आवद काव्य ऋतवुणवनका कववता हुन ्तर ऋत ुत्यहाँ प्रेमको प्रतीकका रूपमा प्रस्ततु 

छ। 

 नेपाली सावहत्यको माध्यवमक कालमा वववभन्न ववधाका कृवतहरू वसजवना हुन थालेको पाइन्छ। 

नेपाली ऋत ुकाव्यले नयाँ स्वरूप यसै कालदवेख पाएको हो। माध्यवमक कालमा आएर पवन बाह्रमासाहरू 

लेवखएको पाइन्छ।  

नेपाली सावहत्यको माध्यवमक काल सन ् १८८३ दवेख सन ् १९३३ सम्मको अववधलाई 

मावनएको छ। कालववभाजनमा सबै ववद्वान ्हरूको मत एउटै दवेखदँनै, साथै माध्यवमक कालको 

नामकरणमा पवन वभन्नता छ। साधारणतः यसलाई माध्यवमक काल भवनए तापवन कवतले यसलाई 

शङ्ृगारकाल, मोतीराम यगु आवद भवनएको पाइन्छ। माध्यवमक काल नेपाली सावहत्यको ववकास काल 

हो। यस कालमा वववभन्न पद्य, गद्य  र नयाँ नयाँ ववषयका रचनाहरू प्रकावशत भएका पाइन्छन।् यस 

कालमा ऋत ुकववताहरू धेर लेवखएका पाइन्छन ्यद्यवप ती ऋत ुकववताहरूमा प्रेम, रवत, सौन्दयव आवद 

ववषयको वणवन पाइन्छ। नेपाली सावहत्यले आधवुनक कालमा प्रवशे गरेपवछ ऋत ुकववताहरूमा प्रकृवतको 

वचन्तन र यसको सरुिाबारे धेर लेवखएको पाइन्छ। अतः पररवशे काव्यको लेखन पवन यसै समयदवेख हुन 

थालेको मान्न सवकन्छ। 

                       
12

 दयाराम श्रेष्ठ, मोहनराज शमाव, सन् २००४, नेपाली सावहत्यको संविप्त इवतहास, पूवववत्, प ृ४१   



24 

 

लोक गीतलाई कववता मान्न सवकँदनै भन्ने तकव लाई अवि राखरे अध्ययन गनुव हो भने बाह्रमासा 

र बाह्रमासे पवन गीवत कववताअन्तगवत पने हुनाले वयनीहरूलाई काव्यअन्तगवत राख्न सवकँदनै। त्यसैले 

शदु्ध ऋत ुकाव्यको थालनी लेखनाथबाट नै भएको मान्न सवकन्छ। माध्यवमक काल शङ्ृगाररकताको यगु 

वथयो तर लेखनाथ पौड्यालले ‘ऋतवुवचार’ (सन ् १९१७) र ‘बवुद्धववनोद’-जस्ता काव्य लेखरे 

प्रकृवतवावदताका साथै बौवद्धकताको सङ्केत वदएका छन।्
13

  

लेखनाथ पौड्यालको ‘ऋतवुवचार’-लाई पवहलो ऋत ुकाव्य मान्नाका लावग केही तथ्यहरू छन।् 

लेखनाथले ऋत ु कववता लेख्नभुन्दा पवहले लेवखएका ऋतवुणवनका कववताहरूमा शङ्ृगाररकता धेर 

पाइन्छ। लेखनाथअविका कववताहरूमा पवन प्रकृवत वा ऋतलुाई आधार माने तापवन त्यहाँ सम्भोग र 

ववप्रलम्भ शङ्ृगारका लावग ऋतहुरू उद्दीपन ववभावका रूपमा उल्लेवखत छन।् प्रकृवत वा ऋतबुारे त्यहाँ 

गवहरो वचन्तन दवेखदँनै। लेखनाथ पौड्यालले ‘ऋतवुवचार’-मा प्रकृवतको सौन्दयवको वणवनसँग, प्रकृवत 

पररवतवन, ऋतहुरूको गवत र त्यस गवतले जीवनमा पाने प्रभाव, संस्कृवत र जीवनशैलीमा पाने प्रभावबारे 

लेखकेा छन।् यवत मात्र नभएर ऋतहुरूको अस्वाभाववक पररवतवनमा मावनसको लालच र लोभ साथै 

औद्योवगक ववकास वजम्मवेार भएका कुराहरू गरेका छन।् 

माध्यवमक कालीन नेपाली पत्र-पवत्रकाहरूमा प्रायः गद्य रचनाहरू प्रकावशत भएका पाइन्छन ्भने 

पद्यअन्तगवत कुनै एउटा ऋतलुाई केन्र गरेर  कववता  लेवखएको पाइन्छ। मोतीराम भट्टका ऋत ुकववताहरू 

यसका उदाहरण हुन।् भट्टले आफ्ना रचनामा प्रकृवत वा ऋतहुरूको वणवन गरे तर ती सबैमा नै प्रकृवत 

उद्दीपन ववभावका रूपमा मात्र रहकेो छ। मोतीराम आफ्नो ‘मनोद्वगे प्रवाह’-लेख्छन्- 

िनो क्व ैएक् जङ्गल ्रुख रुख चढ्याका वत लहरा 

नजर ्गदाव अल ्गा गवढ सरर खडा जो छ पहरा 

झरक् झ ्झ्व झ्व झ्व झवर झर गरी झछव छहरा 

चटुुका चचूकु्का गरर झवुलझलुी बोल्दछ चरा।। 

(मनोद्वगे प्रवाह ३३) 

‘मनोद्वगे प्रवाह’- कै ५८ औ ँश्लोकमा उनले वषाव ऋतकुो वणवन गरेका छन-् 

ग ैगो वषाव शरदक्ो बखत पवन भयो हरे आकाश सप्फा 

                       
13

 चडूामवण बन्धु, सन ्२००५, नेपाली सावहत्यको इवतहास, प्रथम खडड, पवूववत्, प ृ३११ 
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वषावमा झोवक्रयाका अव त खवुस भया हाँसका गोल डप्फा 

वनमवल ्पानी तलाऊ नवद दहहरूमा हरे मज्जा कमल ्को 

जनु ्खासा पोखरीमा जवत हुन गयो लको भ्रमको। 

मोतीराम भट्टले आफ्ना काव्य र फुटकर कववताहरूमा प्रायः ऋतुहरूको वणवन गरेका छन।् उनको ‘श्री 

वसन्तपजनचमी वणवन’-मा पवन वसन्त ऋतकुो वणवन छ। उनको लोकवप्रय काव्य ‘वपकदतू’-मा सबै 

ऋतहुरूको वणवन गररएको छ, तर ती ऋतहुरूमा ववरहमा परेकी ववरवहणीकै अवस्था दखेाइएको छ। 

वषावका ऋतुमा बडा ववरहमा एक्लै बस्थें झ्यालमा 

बादल ्को दल आइ िेररन गयो आकाश ख्याल ्ख्यालमा 

त्यै बेला वबजलुी चमक्क चमकी वाहाँ पछी गजदंा 

मन ्धक्ु धक्ु हुन गो यसोरर जब ता ती पावपले ववसंदा  

 (वपकदतू/३) 

 ‘बइुगँल’-(सन ्१९६१)-मा वववभन्न कववहरूका पवूव प्रकावशत अप्रकावशत कववताहरू सङ्कवलत छन्। 

नेपाली सावहत्येवतहासमा छुटेका कववहरू पवन यसमा परेका छन ्साथै यसमा ऋत ुकववताहरू पवन परेका 

छन।् यसमा दानराज लवमछानेको ‘बाह्र मवहना’- कववता प्रकावशत भएको छ। यो कववता कवहले 

छावपएको हो त्यसको कुनै वणवन छैन, साथै यसमा ऋतहुरूको भन्दा धेर बाह्र मवहनाको वणवन गररएको छ। 

‘बइुगँल’-मा नरबहादरु भारतीको ‘वषाव वणवन’, भरैवकुमार राजभडडारीको ‘वषाव ऋतु’, ‘सनु्दरी’ 

पवत्रकामा प्रकावशत जोगवीर वसंहको ‘वशवशर-वणवन’, ‘गोरखापत्र’-मा प्रकावशत पडुयनाथ लोहनीको 

‘प्रकृवत’ आवद कववताहरू प्रकावशत भएको पाइन्छ।   

सन ् १९९६ मा कमल दीवित, शरदच्न्र शमाव र िटराज भट्टराईको सम्पादनमा ‘एउटा अको 

बइुगँल’- प्रकावशत भयो। यस पसु्तकमा पवन ओझलमा परेका, प्रकावशत र अप्रकावशत कववताहरू 

प्रकावशत छन।् त्यसका साथै यसमा पवन ऋत ुकववताहरू परेका छन।् ‘गोखावसंसार २-१२’ मा प्रकावशत 

छववकान्त शमावको ‘वसन्त’, ‘सनु्दरी’-मा प्रकावशत दवेराज शमावको ‘हमेन्त भत्सनाव’ प्रकावशत छन।् 

दवेराज शमावको ‘हमेन्त भत्सनाव’ कववता अन्य ऋत ु कववताहरूभन्दा वभन्न छ। यस कववतामा कववले 

हमेन्त ऋतकुो वणवन नगरेर त्यसको हमेन्तप्रवत आक्रोश व्यक्त गरेका छन।् 

हमेन्त! मन ्परर नगर ्अरूका जनाना 
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मान ्खोज ्दछस ्यवद तँ गर ्बरू काज नाना। 

जाडो त रातवबचमा अवत गदवछस ्तैं 

पीडा वदन्या पवत ववना मवत गदवछस ्तैं।।
14

               

(हमेन्त भत्सनव/ १) 

यस पसु्तकमा प्रकृवत ववषयका अन्य कववताहरू पवन प्रकावशत छन।् ‘गोरखापत्र’-मा प्रकावशत बटुकृष्ण 

रेग्मीको ‘वसन्त ववहार’, गहेने्रजङ्गको ‘प्रकृवतवणवन’, ‘भारती’-मा प्रकावशत हकव जङ्ग वसंह छेत्रीको 

‘वसन्तागमन’ आवद कववताहरू सङ्कलन गररएको छ। नेपाली ऋत ुकाव्यका दृविकोणले हदेाव ‘बइुगँल’-

मा छावपएका कववताहरू महत्त्वपणूव छन।्  

दगुावप्रसाद शमावको सम्पादनमा सन ् १९०५ वतर प्रकावशत भएको ‘कववताकल्परुम’ आफ्नो 

यगुको प्रवतवनवधमलूक सङ्ग्रह हो। यस सङ्ग्रहमा ऋतकुा कववता नभए तापवन ऋतहुरूको वणवन गररएको 

थाहा लाग्दछ। रमशे श्रेष्ठले वसन्त ऋतमुा बसन्ती रङ्गका फररया लगाएर सहरमा सङ्वगनीहरूवसत साथ 

िमु्न आएकी नावयकामावथ लेवखएका कववताहरू ‘कववताकल्परुम’-मा पाइन्छन ् र यस कुराल े

बाह्रमासावतर सङ्केत गछव
15

 भन्ने ववचार राखकेा छन।् सन ्१९०३-वतर कृष्णप्रसाद रेग्मीको ‘ववरहलहरी’ 

प्रकावशत भएको पाइन्छ। यसमा नायक नावयकाको संवाद र ऋतवुणवन पाइन्छ। ‘ऋतुवणवनमा ऋतु 

यवुतीको मनोदशाको आवतवन भएर आउँछ।’
16

 

उज्याला लाग्छ सब,ै सबै वन भरी वसक्रा वत छन ्रुख पवन 

न्याहुल ्न्याहूल गछव न्याहुवल चरो त्यै विृमावथ अवन।। 

नेपाली सावहत्यको माध्यवमक कालमा ऋतकुा कववताहरू लेवखए तापवन लेखनाथ पौड्यालको 

‘ऋतवुवचार’- जस्तो कुनै हुन सकेन। माध्यवमक कालदवेख हालसम्म नेपाली सावहत्यमा अनेकौ ँ पत्र-

पवत्रकाहरू प्रकावशत भइसकेका छन।् ती प्रत्येक पत्र पवत्रकाहरूमा एउटा भए पवन ऋतकुो कववता 

प्रकावशत भएको अनमुान गनव सवकन्छ। सन ् १९४७ वतर प्रकावशत ‘सवूक्तसन्ध ु (फेरर)’-मा मवुखया 

शम्भपु्रसाद शमावको ‘वसन्त’ कववता प्रकावशत दवेखन्छ। उनी लेख्छन्- 

आधँीलाई चलाई अवल अवल अवहले आउँदो भो वसन्त 

                       
14

कमल दीवित, शरदच्न्र शमाव, िटराज भट्टराई, सन ्१९९६, एउटा अको बुइगँल, साझा प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प ृ९२ 
15

 रमेश श्रेष्ठ, सन् १९७८, नेपाली कववताका प्रववृत्त, साझा प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प ृ६६ 
16

 रमेश श्रेष्ठ, सन् १९७८, नेपाली कववताका प्रववृत्त, पवूववत,् प ृ८३ 
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झोकँा ख्वाई उठायो िन गगनमहाँ गवजवगजी अनन्त। 

सारा भो बन्द वखड्की चमचम वबजलुी चवम्कचम्की करायो 

प्यारी टाढा हुनाले थररर मन भ ैआज मरेो डरायो।१। 

 नेपाली सावहत्यमा जनु सङ्ख्यामा अन्य ववषयका कववताहरू लेवखए त्यही सङ्ख्यामा ऋत ु

कववताहरू पवन लेवखएका छन ् भनेर वकटान गनव सवकँदनै। पत्र-पवत्रकावतर प्रकावशत एकदईुवटा 

कववताहरूबाहके सङ्ख्याका दृविले ऋत ुकववताहरू अन्य ववषयका कववताहरूभन्दा कम लेवखएका छन् 

यद्यवप कुनै पवन ऋतकुो शीषवक नवदई प्रकृवत ववषयका कववताहरू भने प्रकावशत भएका छन।् 

 सन ्१९६५ मा ‘नेपाली भाषा प्रकावशनी सवमवत’ नाम फेररएर ‘साझा प्रकाशन’ नामले पररवचत 

भएको प्रकाशन संस्थाले ‘नेपाली पद्य सङ्ग्रह’ प्रकावशत गरेको वथयो। यसमा धमवराज थापाको ‘वसन्त’ 

शीषवकको कववता प्रकावशत पाइन्छ।  उनी लेख्छन्- 

सनु ह ेसाथी! छप्परवभत्र कोइली बोलेकी 

वसन्त ऋत ुआएछ क्यारे हृदय खोलेकी 

दवेखन्छ नौलो वनको दृश्य सपक्क फुलेको 

सवुनन्छ नौलो मधरुो ध्ववन हृदय खलेुको 

 नेपाली पत्र-पवत्रकाले पवन ऋत ु कववताहरू प्रकावशत गरेर यसको ववकासमा ठुलो योगदान 

परु याएको छ। लेखनाथको ‘ऋतवुवचार’ मोहन कोइरालाको ‘ऋतवुनमन्त्रण’ र मनप्रसाद सलुबाको ‘ऋत ु

क्यान्भसमा रेखाहरू’- बाहके पवन ऋत ु कववताहरू लेवखएका छन ् र सङ्ग्रह नै पवन प्रकावशत भएका 

छन।् तलुसी राम शमाव ‘कश्यप’ –को सन ्१९८९ मा प्रकावशत ‘ऋतु-राग’ त्यसमध्ये एउटा हो। कववले 

‘ऋतु-राग’को आरम्भमा ‘ईशवन्दना’ गद ैवसन्त ऋतबुाट कववता सरुु गरेर वशवशर ऋतुमा अन्त गरेका 

छन।् लेखनाथ पौड्यालको ‘ऋतवुवचार’ र यस काव्यको ऋत ुक्रम एकै प्रकारले रावखएको पाइन्छ। ‘ऋत ु

राग’-मा ऋतकुो वणवन सँगसँग ैप्रकृवतको समस्याप्रवत वचन्ता व्यक्त गररएको छ।  

कवव ‘ग्रीष्म’ ऋतकुो वणवनक्रममा लखे्छन्- 

सल्कन्छ जङ्गल र नि भएर विृ 

राम्रा सकुोमल लता सब वपवल्सएर 

बन्दा उजाड नपृ राज भएर नाश 
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रोएसमान छ ववभत्स ववदीणव दृश्य।। 

प्रकृवतमा पाररवस्थवतकीय रूपले हुने वसजवनाबारे कववले ‘वसन्त’ ऋतमुा यसरी लेखकेा छन्- 

कालो भए पवन सरुो भवँरो रमाई 

आएर पषु्परस चसु्न लकुी फकाई 

खाली गराउँदछ कोख र बीज झछव 

छोपी छपक्क पवछको सपना सवजन्छ। 

पारसमवण शमको ‘आतवव’ सन ् २००३ मा प्रकावशत दवेखन्छ। यसमा छवटा ऋतकुा कववता छन ् तर 

शीषवक वदइएको छैन यद्यवप नेपाली ऋत ुकववता लेखनको ववकासमा यसको योगदान रहकेो छ। कवव 

लेख्छन्- 

ऋत ुनहुदँो हो त पथृ्वी जीव शनू्य हुने 

अन्य ग्रहसरह वनजीव बन्ने 

प्रकृवतको वदव्य-सौन्दयव-माधरुी 

ऋतमुा नै भर पदो छ 

कववले ऋतहुरू प्रकृवतमा जन्मेका हुन ्र मावनसले उसको नामकरण मातै्र गरेका हुन ्भन्द ैलेख्छन-् 

पथृ्वीमा जीवन पलाएदवेख 

यी ऋतहुरू छन ्जन्मेका 

नाम मात्र राख्ने मानव 

आज आफ्नै सीमा नािी 

अकावको राज्यमा प्रवशे गदै 

कतै आतङ्क मचाउँछन।्  

वसवक्कमबाट प्रकावशत ऋत ु काव्यमा तलुसीराम शमाव ‘कश्यप’-को ऋत ु राग पवहलो दवेखन्छ भने 

पारसमवण समको ‘आतवव’ दोस्रो हो। सन ् २०१० मा वसवक्कमबाट नै प्रकावशत के एन शमावको 

‘मेिावतव’- पवन ऋत ुकववता सङ्ग्रह हो। यसमा उनले पवन वसन्तबाट कववता सरुु गरेर वशवशरमा अन्त 

गरेका छन।् यस कववता सङ्ग्रहको वबचमा ‘वसवक्कम दशवन’ शीषवक कववता पवन जोवडएको पाइन्छ।   
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सन ्२००६-मा काठमाडौबँाट प्रकावशत यवुराज शमाव गौतमको ‘ऋत ुदशवन’ र नेपालबाटै सन् 

२०११-मा प्रकावशत जगन्नाथ दाहालको ‘ऋत ु दपवण’ – ले ऋत ु काव्य लेखनको परम्परामा योगदान 

वदएको छ। यी दवु ैऋत ुकाव्य लेखनाथको ‘ऋतवुवचार’ काव्यको पररपाटीमा लेवखएको पाइन्छ।  

 नेपाली सावहत्यमा ऋतकुा कववताहरूबाहके प्रकृवतसम्बन्धी थपु्रै कववताहरू लेवखएका छन।् 

यसले पररवशे काव्य लेखनवतर सङ्केत गदवछ। यस्ता कववहरूमा लक्ष्मी प्रसाद दवेकोटाको नाम पवहलो 

पङ्वक्तमा राख्न सवकन्छ। उनका कववताहरूमा प्रकृवतको सुन्दर वणवन पाइन्छ। सन ्१९६९ मा मोहनराज 

शमावले दवेकोटाका कववताहरू सङ्कलन गरेर प्रकावशत गरेका छन।् यसलाई उनले दवेकोटाको 

‘आकाश बोल्छ’-को दोस्रो भाग भनेका छन।् यस सङ्ग्रहवभत्रका सबै कववताहरू प्रकृवतकेवन्रत छन।् 

‘चरो कवव’ शीषवक कववतामा दवेकोटा लेख्छन्-  

प्रकृवतमा गुडँ एक बनाउँछु, 

र हररयो सखु-गान म गाउँछु 

जन सबै नबझुनु,् न त अथव होस ्

हृदय यो रसवभत्र बहाउँछु।। 

दवेकोटाका महाकाव्य, खडडकाव्य र फुटकर कववताहरूमा प्रकृवतको वणवन पाइन्छ। ती कववताहरूमा 

दवेकोटाको प्रकृवत प्रेम र प्रकृवत वचन्तन पाइन्छ। उनले कववता सँगसँग ैगद्यमा पवन प्रकृवतलाई केन्र गरेको 

पाइन्छ। उदाहरणका लावग उनको ‘लक्ष्मी वनबन्ध सङ्ग्रह’ वभत्रका वनबन्धहरूलाई वलन सवकन्छ। उनका 

कववताहरूमा प्रकृवत वववभन्न ववषयको प्रतीक बनेको पाइन्छ। त्यसमा जीवनको प्रतीक मखु्य दवेखन्छ। 

दवेकोटाले आफ्नो जीवनकालभरर प्रकृवतलाई केन्र गरेर साथै प्रकृवतको पररवधमा रहरे नै कववता लेख।े 

उनको ‘वजन्दगीको मौसम’ कववतामा पवन जीवनको मौसम वा वजन्दगीको वस्थवत दखेाउने क्रममा उनले 

प्रकृवतको सहाराको वलएका छन।् उनी लेख्छन्-  

वजन्दगीको मौसम रहदँै 

खन खन वदलको खेत 

बाँझो नहोस ्पानी पद ै

चेतनजल शदु्ध सफेद। 

अनन्त ठुलो सागरबाट 
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िवुम िवुम मौसम आयो 

खबु फुल्दछ वदलको माटो 

वषावले गान सनुायो। 

उसै गरी लेखनाथ पौड्यालले ‘ऋतवुवचार’- बाहके पवन थपु्र ैप्रकृवत सम्बवन्धत कववताहरू लेखकेा छन।् 

उनको ‘लावलत्य भाग १’- मा ‘वसन्त कोवकल’, ‘वसन्त’, ‘गौथँलीको वचररवबरी’-जस्ता कववताहरू 

प्रकावशत छन।् लेखनाथ पौड्यालको ‘तरुण तपसी’-लाई पररवशे काव्य मान्न सवकन्छ। यस काव्यमा 

प्रकृवत र मावनसवबचको संवाद पाइन्छ, जहाँ प्रकृवतले तपसीको रूप वलएर कान्ता ववरही कववलाई 

प्रकृवतको सत्यबारे अवगत गराएको छ। मावनसलाई प्रकृवतले तपसीको रूपमा रही प्रकृवतमा वनवहत 

भौवतक र आध्यावत्मक ज्ञान वदएको छ साथै आफ्नो आरम्भ र ववकासका सम्पणूव तथ्यहरू राखकेो छ। 

वचन्तनका दृविले वदेान्तबाट प्रभाववत यस काव्यमा प्रकृवतका गणु, व्यवहार, रूप र पाररवस्थवतकीय 

वववरणहरू अवभव्यक्त भएको पाइन्छन।्  

 ‘तरुण तपसी’-मा कववले प्रकृवतको क्रन्दन र मावनसको स्वाथवबारे सनु्दर सनु्दर पङ्वक्तहरू रचेका 

छन।् वसकारीले सानी चरीको वसकार गदाव प्रकृवतको हृदय वचररएको मावमवक प्रसङ्ग यस्तो छ-  

न सक्छौ आश ूटपटप वटपी चप्प वपउन 

न सक्छौ मासलेू वदनभर अिायेर वजउन। 

न सक्छौ यो भतु्ला वलइकन कुनै वस्त्र वसउन 

चुड्ँयौ व्यथै मरेो मनजु! वतमीले जीवन वकन?  

मावनसले प्रकृवतबाट जीवन वजउन वसक्छ। प्रकृवतबाट नै उसले जीवनको रहस्य बझु्दछ। प्रकृवतमा नै वनभवर 

रहरे आफ्नो सम्पणूव व्यावहाररक आवश्यकता पूणव गदवछ तरै पवन प्रकृवतकै अनादर गरेर मावनसले 

प्रकृवतलाई सदवै शोषण र अपमान गरररहकेो हुन्छ। त्यसैले यस पद्याशमंा कववले चरीको मावमवक 

व्यथाको रूपक रचेर त्यसबाट मावनसलाई वधक्कारेका छन।् 

कवव वसवद्धचरण श्रेष्ठको ‘वषाव’ कववता पवन ऋत ु कववता नै हो। यस कववतामा उनले 

सभ्यताभन्दा प्रकृवतको वास्तववकतामा सुख छ भन्ने बताएका छन।् उनी लेख्छन्- 

सभ्यतादवेख धेरै टाढा 

होला यो सखु झन ्कवत गाढा 
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छैन यन्त्रणा जहाँ हृदयको 

बहन्छ खोला जहाँ अभयको।  

सन ् १९६० मा प्रकावशत भीमवनवध वतवारीको ‘ववस्फोट’ कववता सङ्ग्रहमा पवन प्रकृवत ववषयका 

कववताहरू पाइन्छन।् यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रवहत कववताहरू उनको ‘मकु्तक’ कववता सङ्ग्रहका कववता हुन ्

भन्ने कुरा कवव स्वयम ्ले लेखेका छन।् ‘रुखको पश्चताप’ शीषवक कववतामा कवव लेख्छन्- 

माग्नेभन्दा तल्लो स्तरमा गहृस्थ भ ैबसेका 

पाटीभन्दा थोत्रे वास िरको नाम वदएका 

वषावमा सोता खस्छन,् शरद ्मा तारा हछेवन ्

यही ँमरेो जन्म भयो 

ववकवसत भो स्वरूप 

वकन वदयो मलाई ईश्वरले रूप! 

हररभक्त कटुवालले पवन केही प्रकृवत वा ऋत ु ववषयका कववता लेखकेा छन।् उनको ‘बदनाम मरेा यी 

आखँाहरू’ कववता र गीत सङ्ग्रहमा ‘म वसन्तको एक नव पल्लव’, ‘म साझा वसन्त पवखवरहछुे’-जस्ता 

कववताहरू प्रकावशत छन।् यी कववताहरूमा प्रकृवत वचन्तन नै केन्रमा भने रहकेो छैन यद्यवप 

प्रकृवतप्रवतको उदार भावना दखे्न सवकन्छ। 

 सन ्१९८३ मा लक्खीदवेी सनु्दासको सम्पादनमा प्रकावशत ‘सम्मलेन कववता सङ्ग्रह’-मा पवन 

ऋत ु ववषयक कववताहरू समावशे गररएको पाइन्छ। पषु्पलाल उपाध्यायको ‘वसन्त’, वशवकुमार राईको 

‘जब वसन्त परी ववहार गछव’, आर पी लामाको ‘वसन्त आयो’ कववताहरू यसमा प्रकावशत छन।् यस 

सङ्ग्रहमा ऋतकुो शीषवक नवदएर अन्य शीषवकमा नै प्रकृवतका कववताहरू भने प्रशस्तै पाइन्छन।् 

यसअन्तगवत ओवकउयामा ग्वाइनको ‘फूलको शषे’, जस योजनजन ‘प्यासी’- को ‘अब जङ्गलमा होइन 

यही शहरमा वशकार खले्नपुछव’, हरेन आलेको ‘सयूव : मरेो आगँनभरर’, टेकध्वज वजम्बा ‘आशा’-को ‘यो 

फोहोर शहर’, राजने्र भडडारीको ‘बाला वनहुरन्छन्’, दगुावप्रसाद श्रेष्ठ ‘उपेन्र’-को ‘आपँको रुख र म’ 

आवद कववताहरू प्रकावशत छन।् यी कववताहरूले प्रकृवतका ववववध समस्याहरूलाई प्रतीकात्मक रूपले 

अवभव्यवक्त वदएका छन।्  
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 नेपाली ऋत ु कववताहरू आधवुनक यगुमा आइपगु्दा ऋतुहरूको वणवन मात्र नभएर प्रकृवतको 

समस्याबारे वचन्तन पवन गद ैलेवखएको पाइन्छ। आधवुनक कालमा ऋतहुरूका नाममा कववता नलेवखए 

तापवन प्रकृवत वचन्तनका कववताहरू वववभन्न शीषवक वदएर लेवखन थाले। भमूडडलीय तापक्रम ववृद्धका 

कारणले हुने जलवाय ुपररवतवन, बढ्दो जनसङ्ख्याका र सहरीकरण, गाउँ-िरका खतेहरू जीवनशलैी र 

प्रावववधक ववकासले बाँझो बनेका, हात-हवतयारको परीिणका नाममा प्रकृवतको ववनाश आवद ववषयका 

कववताहरू लेवखन थाले।  

नेपाली कवव, समालोचकहरू प्रकृवतप्रवत आरम्भदवेख नै सचेत वथए भन्ने कुरो पवन प्रमावणत 

हुन्छ। नेपाली बाह्रमासादवेख वलएर ऋत ु ववषयका कववताहरू र आधवुनक कालमा आएर प्रकृवत 

वचन्तनका थपु्र ै कववताहरू नेपाली सावहत्यमा प्रकावशत भइसकेका छन।् अतः नेपाली कववतामा 

जीवनका ववववध ववषयहरू, समाज, राष्र र अन्तराववष्रय समस्याहरूसँगै लोक, जनजावत, प्रेम, राजनीवत 

आवद ववषयहरू अवभव्यक्त भएको पाइन्छ। यसबाहके, ऋत ुर प्रकृवत वचन्तनका कववताहरूको सङ्ख्या 

पवन उल्लेखनीय दवेखन्छ। 

  

२.२ प्रकृहि सङ्कट  र नेपाली पररवेश काव्य 

प्रकृवत सङ्कट एकाइसौ ँ शतालदीमा दखेा परेको ठुलो सङ्कट हो। यसको बीज औद्योवगक क्रावन्तको 

समयदवेख रोवपएको थाहा लाग्छ। ववश्वमा जवत आतङ्कवाददवेख त्रास छ उवतकै त्रास जलवायु 

पररवतवनका कारणले पवन छ। ववश्वका दशेहरू पुँजीवाद र साम्राज्यवादका प्रवतयोवगतामा लागपेवछ यस्ता 

समस्याहरू दवेखन थालेका हुन्।  

 मावनसका व्यवहारमा आएको प्रवतकूल पररवतवनले प्रकृवतमा सङ्कट उत्पन्न भएको हो। 

पयाववरणले आफ्नो गणुस्तर वस्थर राख्न नसक्नाको कारण पवन यही नै हो। मावनसका व्यवहारमा आएको 

प्रवतकूल पररवतवनले प्रकृवतको मलू स्वरूप र तत्त्वहरूमा पररवतवन आउँछ, जसबाट सम्पणूव जवैवक 

समदुाय र मानव समाजमावथ प्रवतकूल प्रभाव पछव।
17

 ‘प्रकृवत सङ्कट एउटा पाररभावषक शलद हो, जसको 

अथव मानवीय वक्रयाकलापहरूद्वारा पाररवस्थवतकीको वस्थरता र पाररवस्थवतकी सन्तलुनमा वववभन्न 

                       
17

 सोमनाथ ढकाल, सन ्२००३, वातावरणीय वशिा तथा सामदुावयक स्वास्थ्य, रत्न पसु्तक भडडार, काठमाडौ,ँ प ृ५३ 
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पररणाम अथवा पाररवस्थवतकी असन्तलुन हुन ु भन्ने हुन्छ।‘
18

 प्रकृवत सङ्कटका मखु्यतः दईुवटा 

कारणहरू दवेखन्छन।् पवहलो प्राकृवतक प्रवक्रयाहरू र दोस्रो मानवीय वक्रयाकलापहरू। प्राकृवतक 

प्रवक्रयामा वनमा आगो लाग्न,ु सनुामी, भइुचँालो, बाढी आउन,ु खडेरी पनुव आवद पछवन।्  

मानवीय वक्रयाकलापहरूमा आधवुनक प्रवववधको ववकास, प्राकृवतक सम्पदाको अनावश्यक 

नाश, जनसङ्ख्या ववृद्ध, सहरीकरण, उद्योगधन्दा र कारखानाहरूको बवृद्ध, कारखानाबाट बग्ने रासायवनक 

फोहोर नदी, समरुमा जान ुआवद पछवन।् प्रकृवत सङ्कटका लावग मलूतः यी कुराहरू नै धेर वजम्मवेार छन।् 

भारत सरकारको पयाववरण, वन अवन जलवाय ु पररवतवन मन्त्रालयले वन-जङ्गल सुरिाका लावग 

अवधवनयमहरू बनाएका छन।् वन संरिण अवधवनयम १९८० को संशोधन पत्र ‘वन (संरिण) संशोधन 

वनयम २००४, वजएसआर (ई), वदनाङ्क ३ माचव २००४को शवुद्धपत्र वजएसरआर, १०७ (ई), वदनाङ्क ९ 

माचव २००४’- वनदशे सङ्ख्या No.11-70/2002-FC (Pt) - अन्तगवत वन-जङ्गल अथवा जङ्गल 

िेत्रमा परेका बस्तीहरूबारे केही वनयमहरू छन।् त्यसमा पवहलो अवधवनयमअनुसार सङ्िीय 

मन्त्रमडडलले सन ्१९९० मा सहमवत जनाएको प्रस्तावअनुसर वन-बस्तीलाई सरुिा गररने छ। ती वन-

वस्तीहरूलाई सरुिा वदएर ती बस्तीहरूलाई राजस्व बस्तीका रूपमा मान्यता वदइने छ। यसका लावग 

राज्य सरकारले बस्तीको नक्सा केन्र सरकारलाई बझुाउनपुने छ। यसको पाँचौ ँअवधवनयमअनसुार यवद 

कुनै वन बस्ती रावष्रय उद्यान र अभयारडयअन्तगवत पछव भने ती वन वस्तीहरूलाई राजस्व वस्तीका रूपमा 

मान्यता वदनका लावग राज्य सरकारले नेसनल बोडव अव ् वाइल्डलाइफ र उच्चन्यायलयद्वारा वनवमवत 

अस्थायी सवमवतको स्वीकृवत वलन ुपने हुन्छ।  

ववश्वका प्रत्येक राष्रले जलवाय ुर वन-जङ्गल सरुिाका लावग वववभन्न वनयमहरू बनाएका छन।् 

तर राजनीवतको फाइदाका लावग आवधकारीवगव नै सरकारी वनयमहरूको उलङ्िन गरेका िटनाहरू 

पत्रपवत्रकावतर पढ्न पाइन्छ। फलस्वरूप त्यहाँका पयाववरण र वन्य प्राणीहरूको जीवनमा ठुलो प्रभाव 

परेको दवेखन्छ। प्रवतवषव जङ्गलबाट हात्ती, वचतवुा र अन्य वन्य पशहुरूले वन-वस्तीमा उत्पात मचाएको, 

मान्छे मारेको आवद खबरहरू खबर काजगवतर पढ्न पाइन्छ। राजमागव १० मा बाँदरहरूको सङ्ख्यामा 

ववृद्ध भएको दखे्न पाइन्छ। यी सबै िटनाहरूको मलू कारण वन-जङ्गलमा स्थायी रूपले आवास 

योजनाहरू सरुु भएपवछ हो भन्न सवकन्छ।  

                       
18
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तावलका १ 

भारतमा प्रदषूण कुन स्तरमा बवढरहकेो छ भन्ने उपयुवक्त वववरण वेब स्रोतबाट वलइएको हो।
19

 प्रदषूण 

सँगसँग ै वन्य प्राणीहरूको आक्रमणले प्रवतवषव मावनसहरू मछवन।् यसरी मावनसहरू वन्य प्राणीबाट 

माररनाका मखु्य कारण मावनसले वन-जङ्गलमा गरेको हस्तिेप हो भन्न सवकन्छ। उनीहरूले वन 

जङ्गलमा आफ्नो आहार पाउन छोडे। मावनसहरूले जङ्गललाई पयवटन स्थल, वनभोज स्थाल, 

कारखाना आवदमा पररणत गरेपवछ जङ्गली पश ुप्रणाहरू गाउँ िर पस्न थालेका हुन।् ७ अक्टुबर सन ्

२०१८ को ‘वहन्दसु्तान टाइम्स’- मा प्रकावशत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ररपोटवअनसुार भारतमा प्रवतवदन वन्य 

प्राणीद्वारा २८ जनाको मतृ्य ु हुने गदछव। ‘वहन्दसु्थान टाइम्स’्-को ररपोटवअनसुार अप्रेल २०१६ र माचव 

२०१७ वबच भारतमा ७५५६ जना मावनसको वन्य प्राणीहरूको आक्रमणले मतृ्य ुभएको जनाइएको छ। 

 भारत सरकारको ‘पयाववरण, वन अवन जलवाय ु पररवतवन मन्त्रालय’-ले आफ्नो आवधकाररक 

वबेसाइटमा प्रदषूणका ववववध कारणहरू वदएको छ। भारतमा ७० दवेख ८० प्रवतशत जल प्रदषूण 

औद्योवगक कलकारखाना र िरेल ु कामबाट वनस्केका पानीबाट हुन्छ भने वाय ु प्रदषूणको मलू कारण 

                       
19
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गाडीहरूका धुँवा र कलकारखानाबाट वनस्कने धुँवाले गदाव हनु्छ। त्यसका साथै ग्रामीण िेत्रमा अन्नबाली 

पाकेपवछ काटेर जलाइने िाँस-पराल आवदबाट वनस्कने धुँवाबाट पवन वाय ुप्रदषूण हुन्छ। ध्ववन प्रदषूणमा 

रावफक र व्यावसावयक कायवक्रमहरू वजम्मवेार हुन्छन ्भनेर मन्त्रालयको वबेसाइटमा लेवखएको पाइन्छ। 

यी सबै नै प्रकृवत सङ्कटका मलू कारणहरू हुन।् ववश्वका सबै दशेहरू यस सत्यवसत अवगत छन ् तर 

यसमा गम्भीर नहुन ुनै प्रकृवतको सङ्कटको मलू कारण हो। त्यसैले पररवेश ववमशवका वचन्तकहरू ‘हररत 

आध्यावत्मकता’
20

-प्रवत सचेत बन्ने सझुाउ वदन्छन।् 

सोमनाथ ढकालले आफ्नो पसु्तक ‘वातावरणीय वशिा र सामदुावयक स्वास्थ्य’-मा 

रासायवनकीकरणले गदाव हुने पररणामबारे लेखकेा छन-् 

     १. चराचरुुङ्गीहरू, माछा र वन्यजन्त ुनाश हुन।ु 

     २. भवूम/माटो, जल र वाय ुप्रदवूषत हुन।ु 

     ३. खाद्यान्न, फलफुल, सलजी, सागपात, दधु, माछा, मास,ु अन्डा आवद प्रदवूषत हुन।ु 

     ४. अन्धोपन, क्यान्सर, कुरूपता हुनाका साथै कलेजो र स्नायपु्रणालीका रोगहरू लाग्न।ु 

     ५. पाररवस्थवतकमा खाद्य शङ्ृखलालाई असर गनुव 

     ६. भावी वपँढीसम्म आनवुवंशक दोषहरू देखा पनुव।
21

 

प्रकृवत सङ्कटको मखु्य कारण मावनसका अनैवतक र पयाववरणप्रवत गरैवजम्मेवारीपणूव कायव हुन।् प्रकृवतप्रवत 

मावनसको प्रवतकूल व्यवहार साथै प्रकृवतको सतहमा मात्र नभएर भगूभवमा समेत गएर पवन मावनसहरूले 

वववभन्न परीिण गरेर प्रकृवतलाई अवस्थर बनाएको छ। ।  

 प्रकृवत सङ्कटबारे राजने्र भडडारी लेख्छन ् ‘उन्नाइसौ ँ शतालदीको अन्तदवेख नै ववश्वभरर 

औद्योवगक क्रावन्तको दनु्दभुी बज्न थाल्यो। एकापरट्ट उद्योगले मावनसलाई भौवतक सखुसुववधा वदयो भने 

अकावपरट्ट औद्योगीकरणबाट पयाववरण प्रदवूषत बन्यो। पयाववरण प्रदषूणका कारणमध्ये जनसङ्ख्या 

ववस्फोट, पयाववरणबारे अल्पज्ञान वा अज्ञान, सामावजक, सांस्कृवतक अन्धधारणा, भौवतक सवुवधाभोगी 

अपसंस्कृवतको ववकास, ववलासी मनोववृत्त, योजनाहीन सहरीकरण, तकवनकीय प्रगवत इत्यावद प्रमखु छन।् 

औद्योवगक र तकवनकीय समवृद्ध प्राप्त गरेका दशेहरूमा उद्योगकेन्रबाट सहउत्पावदत सामग्री, रद्दी 

                       
20 के वानजा, सन ्२०११, सावहत्यका पाररवस्थवतक दशवन, वाणी प्रकाशन, नयाँ वदल्ली, प ृ१८ 
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सामग्रीहरू समरु, र वन जङ्गलमा फेक्ने गररन्छ जसले प्रदषूण फैलाउँछ। वचनी, साबनु, जटु रासायवनक 

पदाथव, वसन्थेवटक, धात,ु पोवलवथन, वसमने्ट, इन्धन, सल्फर आवदका कारखानाबाट वमल्काइका यस्ता 

ववकृत पदाथवबाट खोला नाला, समरु आवद प्रदवूषत हुदँछ। उसै गरी कोइला, तेल, रेलका धुँवा, 

ग्यासोवलन, बम परीिण आवदबाट हावा प्रदवूषत हुदँछ। अल्पकावलक उववरताका मोहले जवमनमा प्रयोग 

गररने वकवसम वकवसमका वकटा-नाशक औषवधको प्रयोगले माटामा प्रदषूण आउँछ अवन रेवडयोधमी 

वकरणबाट वनस्पवत, खाद्यान्न आवदमा प्रदषूण आउँछ।
22

 

 प्रकृवत सङ्कट अथवा पयाववरण सङ्कट ववश्वको गम्भीर समस्या हो, यद्यवप यसको मखु्य कारण 

पवन ववश्वमा शवक्तशाली र उन्नत बन्ने प्रवतयोवगता नै हो। व्यापार धन्दाका लावग, वन्य जीवको तस्करी, 

काठ, तेल, खवनज, बालवुा आवदको तस्करी जस्ता कायवहरूले प्रकृवतलाई व्यापक िवत परु याएका छन।् 

यी सबै ववषयहरूको मखु्य जड मावनसकै लोभ र ववलासी प्रववृत्त हो।  

 

२.२.१ नेपाली पररवेश काव्यको स्वरूप र यसको हवशे्लषण 

नेपाली सावहत्यमा प्रकृवत ववषयका कववताहरू आरम्भदवेख नै लेवखन थालेको प्रमावणत भइसकेको छ। 

नेपाली सावहत्यको स्तवनकालदवेख वलएर उत्तरप्रयोग काल अथवा उत्तरआधवुनक कालसम्म प्रकृवत 

वचन्तनका कववताहरू लेवखएको पाइन्छ। यसमा स्तवन कालदवेख माध्यवमक कालसम्म प्रकृवत वणवन र 

ऋतहुरूका कववता लेवखएका पाइन्छन ्भने आधवुनक कालदेवख प्रकृवत सङ्कटका कुराहरू अझ व्यापक 

रूपमा लेवखन थालेको दवेखन्छ। नेपाली सावहत्यमा लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटादवेख वलएर 

मनप्रसाद सलुबा, राजने्र भडडारीहरूका पसु्तासम्म प्रकृवत वचन्तनका कववताहरू वसजवना भइरहकेा छन।् 

नेपाली यवुा कववहरू पवन प्रकृवत सङ्कटदवेख अनवभज्ञ छैनन।् उनीहरूका कववतामा पवन प्रकृवत 

सरुिाका स्वरहरू पाइन्छन।् भारतीय नेपाली कववताको इवतहासमा साठीको दशकदवेख यता प्रकृवत 

ववषयका कववताहरूमा प्रकृवत वचन्तन धेर अवभव्यक्त भएको दवेखन्छ। मोहन ठकुरी, जीवन वथङ, 

मनप्रसाद सलुबा, राजने्र भडडारीहरूदवेख वलएर अवहले सधुीर छेत्री, रेवमका थापा, जय क्याक्टसहरू हुदँ ै

बासदुवे पलुामीका पसु्तासम्मका कववहरूद्वारा प्रकृवत वचन्तनका कववताहरू लेवखदँ ैआएको दवेखन्छ। 

                       
22

 राजेन्र भडडारी, सन् २०१२, पयाववरण र सावहत्य, पयाववरण-चेतना, वषव १७, अङ्क १२, भवुन पी खनाल (सम्पा), कालेबुङ, प ृ९ 



37 

 

 नेपाली सावहत्यको पवहलो ऋत ु काव्य कुन हो भन्ने प्रश्नमा यस शोध कायवले लेखनाथ 

पौड्यालको ‘ऋतवुवचार’ नै हो भन्ने वनष्कषव प्राप्त गरेको छ। प्रारवम्भक कालदवेख नै लेवखदँै आएका ऋतु 

ववषयका कववताहरूको अवभप्राय प्रकृवत सरुिा नै वथयो भन्न सवकँदनै। नेपाली सावहत्यमा आधवुनक 

कालको पवूावधवदवेख मात्र प्रकृवतप्रवत सचेत भएर कववहरूले कववता वसजवना गनव थालेको थाहा लाग्छ। 

लेखनाथ पौड्यालले ‘ऋतवुवचार’ लेख्दा ववश्वमा प्रकृवत सङ्कट सरुु भइसकेको वथयो। उनी प्रकृवत 

सङ्कट, पयाववरण सङ्कट अथवा जलवाय ु पररवतवनजस्ता िटनाहरूदवेख अनवभज्ञ वथएनन।् नेपाली 

सावहत्यको पवहलो मौवलक ऋत ु काव्य मान्न सवकने उनको ‘ऋतवुवचार’-वभत्र ऋत ु पररवतवन, यसका 

कारण र ती पररवतवनले ल्याउने ववपदह्रूबारे चचाव गररएको पाइन्छ। त्यसका साथै लेखनाथ पौड्यालले 

‘तरुण तपसी’ लेखरे नेपाली सावहत्यमा पररवशे काव्य लेखनको िडेरी तयार पाररवदएका छन।् उनलाई 

पाररवस्थवतकी ववज्ञानको राम्रो ज्ञान भएको बवुझन्छ। ‘तरुण तपसी’-मा उनले यसका सनु्दर उदाहरणहरू 

वदएका छन।् श्रीमद ्भागवतको “अहस्तावन सहस्तानामपदावन चतषु्पादम।् फल्गवून तत्र महतां जीवो 

जीवस्य जीवनम।्।”
23

 श्लोकको अथव संस्कृतका ज्ञाता लेखनाथ पौड्यालले राम्ररी बझुकेा वथए। उनले 

‘ऋतवुवचार’ र ‘तरुण तपसी’-मा पाररवस्थवतकी ववज्ञानका ववववध पिलाई कलात्मक ढङ्गमा प्रस्ततु 

गरेका छन।् काव्यमा पाररवस्थवतकी ववज्ञानलाई कावव्यक र दाशववनक ढङ्गमा प्रस्ततु गने लेखनाथ नै 

पवहलो कवव हुन।् ‘तरुण तपसी’-को वद्वतीय ववश्रामको छैटौ ँपङ्वक्तमा लेखनाथ लेख्छन्-   

ठुला साना प्राणी चतरु वववधका सन्तवत सब 

सबैको साझा हो प्रकृवत गणुको भोग्य-ववभव 

सबै हाँसनू ्खलेनू ्सरल रवसलो जीवन धरी 

धरालाई पारी प्रणय-रसले दवे-नगरी।। 

कववले प्रकृवतमा सम्पणूव जीवको समान अवधकार रहकेो बताएका छन।् प्रकृवतका साना मवसना सम्पणूव 

जीवसँग मावनस पवन सन्तवुलत भएर रहोस ् भन्ने कववको ववचार दवेखन्छ। प्रकृवतप्रवत सचेत बन्द ै

लेखनाथले उक्त पङ्वक्त लेखेका हुन।् प्रकृवतमावथ भइरहकेो शोषण र प्रदषूण एकवदन ववस्फोट भएर 

वनस्कने छ भन्ने कववलाई लाग्छ र उनी लेख्छन्- 

सबै प्राणी बाँच्ने वकवसमवसत खानाहरू वदन 

                       
23 श्रीमद्भागवत,्सन््२०१६,्प्रथम्स्कन्द,्तेस्रो्अध्याय,्४७्औँ्श्लोक,्गीता्प्रेस,्गोरखपूर,्प्ृ३६ 
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नसक्ने नै होवलन ्धरवण जवहले वा जनु वदन। 

तरुुन्तै फुट्नेछन ्उस बखत कच्चा िट सरी 

हजारौ ँके लाखौ ँवकवसमवसत धाँजा परर परर।। 

(तरुण तपसी/९/१३)  

मावनसको लोभ र असीवमत इच्छाहरूले प्रकृवत खोक्रो बन्द ैगइरहकेो छ। एक वदन यो अवश्य नै अन्त हुन े

दखेरे कवव मावनसको असीवमत इच्छा र उपभोक्तावादी जीवन शलैीदवेख वचवन्तत भएका छन।् प्रकृवत कुन ै

वदन माटाको िडाजस्तै टुक्रा टुक्रा भएर फुट्ने छ भन्ने कवव मान्छन।् प्रकृवतप्रवतको यस्तै वचन्तनले ‘तरुण 

तपसी’-लाई पररवशे काव्यको रूपमा वचनाउँछ।  

 पररवशे कववहरू ववश्वको सांस्कृवतक छववमा नयाँ अवकास खोज्दछन ् अवन त्यहाँ आफ्नो 

‘हररत स्वर’ ध्ववनत गराउन चाहन्छन।् उनीहरू प्रकृवतका ववववध समस्या, स्थान र िटनाहरूबारे बोल्छन ्

साथै भौवतक, सामावजक, सांस्कृवतक पाररवस्थवतकी पवन दखेाउन चाहन्छन।् यसैकारण पररवशे काव्य 

अन्य काव्यहरूभन्दा वभन्न छ। यसले ववश्व-प्रकृवतको नक्सा दखेाउन चाहन्छ। अस्सी-नलबेको दशकदवेख 

पररवशे काव्यको अध्ययनले आफ्नो सैद्धावन्तक रूप पाउन थालेको हो। ‘पररवशे ववमशव’ सांस्कृवतक 

अध्ययनको पररप्रेक्ष्यअन्तगवत पछव। यसले सावहत्यलाई गणुात्मक र उत्पादक बनाउने प्रयास गदवछ साथै 

राष्र राष्रवबचको राजनीवतक तनाउ, कुटनैवतक तनाउ आवदलाई तोडेर केवल प्रकृवतको सरुिाप्रवत 

वचवन्तत हुने आग्रह गछव। पररवशे काव्य मानववहत र मानवताबारे लेवखदँनै भन्ने होइन। पररवशे काव्यले 

मावनसलाई प्रकृवतकेन्री बन्ने र प्रकृवतप्रवत श्रद्धावान ्बन्द ैआफ्नो नैवतक वजम्मवेारी पालन गने आग्रह 

गछव। पररवेश काव्यले प्रकृवत सङ्कटको स्थायी समाधान हुन ु पछव भन्ने मान्छ र मावनसलाई प्रकृवतको 

अस्थायी नागररक मान्छ।
24

 

 पररवशे काव्य प्रकृवतलाई भाषासँग जोड्ने माध्यम हो। यसले एउटा हररत संसारको कल्पना 

गदवछ। नेपाली सावहत्यका कववहरूले पवन प्रकृवतको सङ्कटप्रवत वचवन्तत हुदँ ैप्रकृवतको कववता लेखकेा 

छन।् लेखनाथ पौड्याल आध्यावत्मक र भौवतक दवुै ववषयको सन्तलुनमा काव्य वसजवना गछवन।्  उनले 

‘ऋतवुवचार’-मा ऋतकुो वणवन गदाव आध्यावत्मक र भौवतक वचन्तनकै आधार वलएका छन।् ‘वसन्त 

ववचार’-मा उनी लेख्छन्- 

                       
24
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पथृ्वी छन ्सगुा-रङ्गी वपवपराहरूले गरी। 

हररयो रेशमी सारी लायेकी प्रमदा सरी।। २५ 

वसन्त ऋतुमा प्रकृवत पणूव रूपले हररयो भएको हुन्छ। यहाँ नयाँ मनुाहरूको हररयोलाई रेशमी सारीसँग 

तलुना गररएको छ। प्रकृवत जवत भौवतक रूपमा हररयो छ उवत्त नै आध्यावत्मक रूपमा हररयो छ भन्न े

‘हररत आध्यावत्मकता’-ले मान्छ।
25

 प्रकृवतमा पररवतवन, सन्तलुन, पोषण, वसजवनाजस्ता शवक्तहरू 

वास्तवमा ‘हररत शवक्त’ हुन।् त्यसैले हररयोलाई वसजवना र प्रगवतको सङ्केत मावनन्छ। ‘वसन्त ववचार’-

को यस पंवक्तमा कववले प्रकृवतको भौवतक रूपमा दखेाएका छन ्जहाँ हररयाली र हररयो नै सववपरी छ। 

आध्यावत्मक दृविकोणबाट यहाँ प्रकृवतको सजृन शवक्तको सङ्केत गररएको छ। पथृ्वीलाई रङ्ग वदने 

ववववध उपकरणहरू छन ्जसले उसलाई उववरता शवक्त प्रदान गछव। यस पङ्वक्तमा पररवशे काव्यको गणु 

दवेखन्छ। ‘वसन्त ववचार’-कै अको पङ्वक्त यस्तो छ- 

प्रत्येक पषु्पको रूप, रेखा, रङ्ग अनेक छ। 

तर सौन्दयवको ज्योवत उनमा वभत्र एक छ।। २८ 

प्रकृवतमा ववववध फुल, वनस्पवतहरू छन।् त्यसका रङ्ग, रूप, गणु र धमव नै पवन अलग अलग छन ्तर 

वववभन फुलहरूमा सौन्दयव वदने शवक्त एउटै छ। त्यस शवक्तलाई नै प्रकृवत भवनन्छ। प्रकृवतको प्रकायवगत 

शवक्तले वनस्पवत, प्राणीहरूमा सौन्दयव प्रदान गदवछ। प्रकृवतमा वनवहत वववववधतालाई एउटा सन्तलुनमा 

राख्ने शवक्त नै वास्तवमा प्रकृवत हो। लेखनाथ पौड्यालले ‘ऋतवुवचार’-मा प्रकृवतको सौन्दयवलाई मात्र 

दखेाएका छैनन।् उनले समाजलाई प्रकृवतको आध्यावत्मक स्वरूपको दशवन गराएका छन।् पररवशे 

काव्यको गणु बोकेको अको पङ्वक्त ‘वसन्त ववचार’-मा नै पाइन्छ। कवव लेख्छन्- 

पथृ्वीको वदव्य सौन्दयव न अटाएर पट्ट भै 

फुटी बावहर वनस्क्यो वक पषु्पका रूपमा सबै? ।। ३२ 

कववले यहाँ वसन्त ऋतमुा माटोबाट वनस्कने नयाँ पालवुाको चचाव गरेका हुन।् कलाका दृविले यो 

सौन्दयवको उद ्बोधन हो तर पररवशे वचन्तनले यसलाई जीवन शवक्तको रूपमा हदेवछ। प्रकृवत स्वयम ्जीवन 

हो र यसले जीवनलाई नै पोषण गदवछ। प्रकृवतले आफ्नो उववर शवक्तलाई वववभन्न रूप, आकार र प्रकारमा 

बावहर प्रकट गदवछ। पषु्पको रूपमा प्रकृवतको सौन्दयव बावहर वनस्के झै ँ मावनस पवन प्रकृवतबाट न ै

                       
25
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वनवस्कएको सनु्दरता हो। मावनस पवन प्रकृवतकै सौन्दयव हो तर मावनसले छल, कपट, लोभ र ववनाशकारी 

शवक्त र प्रववृत्त धेर ववकास गरेको हुदँा आफ्नो स्रोत नै नाश गनववतर लावगपरेको छ। मावनस हररत 

संस्कृवतको उपज हो। ऊ यस संस्कृवतदवेख टाढा गएर बाँच्न सकै्तन त्यसैले जोनाथन बाथव लेख्छन ्पररवेश 

काव्य हररत संस्कृवतको अध्ययन हो।
26

 यसले प्रकृवतलाई आधार बनाएर प्रकृवतको वास्तववक चररत्र र 

गणुको संस्कारको अध्ययन गछव। पररवशे काव्यले कथनभन्दा धेर कायवमा ववश्वास राख्दछ। पररवशे काव्य 

व्याख्यात्मकभन्दा धेर प्रयोगात्मक ववषय हो तर यो कववको अवभव्यवक्तसँग सम्बवन्धत छ। कववको 

अवभव्यवक्तले पयाववरण र मावनसवबचको सम्बन्धमावथ प्रकाश पारेको हुन ुपछव। 

 नेपाली कववहरूले प्रकृवतप्रवत सचेत बन्द ैपररवशे कववताहरू वसजवना गरेको तथ्य प्रमावणत छ। 

लेखनाथपवछ मोहन कोइरालाले यसमा चासो देखाएका छन।् उनका कववताहरूले जीवनका जवटल 

ववषयहरूलाई अवभव्यवक्त वदएको पाइन्छ यद्यवप उनका कववताहरूमा प्रकृवत केन्रमा रहकेो दवेखन्छ। 

उनको ‘ऋत ुवनमन्त्रण’ कववता सङ्ग्रहसँग ै‘गरलपान’ शीषवकको लामो कववता पवन प्रकावशत भएको छ। 

‘गरलपान’ कववतामा पवन सवृिचक्रका कुराहरू छन।् ‘गरलपान’-को पवहलो लहरमा नै उनी लेख्छन्- 

थपु्रै पिीहरूले टाढा टाढाका स्वर बटुलेर, थपु्रै थपु्रै पिीहरूले 

टाढाका रङ्ग बटुलेर 

कववलाई भाँचेर आफ्न ुचचु्चो वदयो 

कलाकारलाई भाँचेर आफ्न ुप्वाँख वदयो 

(चरा त्यसपवछ उड्न सकेन रुखबाट खसेर मर यो) 

कवव अवन कलाकारहरू प्रकृवतको धेरै नवजक हुन्छन।् उनीहरूले प्रकृवतको वाह्य र आन्तररक संरचना 

बझुकेा हुन्छन।् प्रकृवतलाई हनेे उनीहरूको दृवि सामान्य व्यवक्तको भन्दा फरक हुन्छ। उनीहरू प्रकृवतलाई 

कला-दशवनको आखँाले हछेवन्। कववलाई प्रकृवतले आफ्नो चचु्चोसरह कल्पना शवक्त वदएको छ, कलम 

वदएको छ। कलाकारलाई प्वाँखरूपी कुची वदएको छ, रङ्ग वदएको छ तर कववहरूले चरारूपी प्रकृवतको 

सरुिा गनव सवकरहकेा छैनन।् प्रकृवतको वास्तववक सङ्कटलाई कवव, कलाकारहरूले अवभव्यवक्त वदएका 

छैनन।् प्रकृवत मनव लागकेो छ भन्ने यस कववतांशको आशय बवुझन्छ। ‘गरलपान’-मा कववले प्रकृवतको 
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सवृिक्रमबारे चचाव गरेका छन।् यस कववतामा प्रकृवतको आरम्भ, ववकास र पतनका कुराहरू कववले 

राखकेा छन।् दोस्रो सवृिक्रममा कवव लेख्छन्- 

केही पश्चात ्चकचके मानवले चट्टान पल्टायो 

ढुङ्गा टुक्र्यायो, अवन टुक्रा पारेको ढुङ्गा जोर यो 

विृ रोप्यो, विृ काट्यो, 

नपगुकेो स्थानमा पगु्न बाटो खन्यो 

अवि पथृ्वीले वनषधे गरेर राखेको बाकस पत्ता लगाउन 

सबै सबै समरु पथृ्वी चट्टानमा खानतलास खानतलास भयो 

‘गरलपान’- पररवशे कववता हो। यस कववताले प्रकृवतको दाशववनक रूपबारे चचाव गरेको छ। त्यसका साथै 

यहाँ प्रकृवतको गहन वचन्तन गररएको पाइन्छ। प्रकृवतको सङ्कटलाई स्थायी रूपले समाधान गनुव हो भन े

सबैभन्दा पवहले मावनसले आफ्नो चेतनालाई शदु्ध पानुव पछव। उसको चेतनालाई प्रकृवतमखुी, प्रकृवतकेन्री 

बनाउन ुपछव। कवव कलाकारहरूले आफ्नो कलाद्वारा यस कायवलाई अवि बढाउन ुपछव। अवहले प्रकृवतको 

समस्या र जलवाय ु पररवतवनका कुराहरू राजनीवत र ववैश्वक व्यापरसँग जोडेर हनेे गररन्छ तर यो 

राजनीवतक ववषयको चचाव नभएर सम्पणूव प्रकृवत र मानव अवस्तत्वको ववषय हो। यसबारे ववश्व नै सचेत 

हुन ुपछव। कववहरूले ववश्वमा भइरहकेा मानव अवधकारका ववषयहरूबारे लेवखरहकेा छन।् लोकसंस्कृवत र 

सभ्यताबारे लेवखरहकेा छन्। जीवन र मावनसबारे लेवखरहकेा छन ्तर प्रकृवत र यसको सङ्कटबारे लेखकेा 

छैनन।् कवव ‘गरलपान’-मा लेख्छन्- 

कववले नयाँ वाद्य वलएर गायो मानव समदुायका गीत, 

कवत खोजी गर यो पथृ्वीको उपवस्थवत पाउन सकेन 

सवृि वद्वतीय प्रहरमा छ, पथृ्वी कववताबाट पलायन छ, 

कववता हृदयबाट टाढा भयो, अयथाथव कववतावभत्र 

कल्पना आयो। 

लेखनाथको ‘तरुण तपसी’-पवछ प्रकृवतबारे गवहरो वचन्तन गरेर लेवखएको कववता मोहन कोइरालाको 

‘गरलपान’- नै मान्न सवकन्छ। यसमा प्रकृवतको भौवतक र आध्यावत्मक पिको सन्तलुन पाइन्छ। 

प्रकृवतलाई हनेे कववको दृविकोण हररत संस्कृवतमा आधाररत छ। पररवेश काव्य प्रकृवतको इवतवतृ्तमा 
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आधाररत काव्य हो। ‘गरलपान’-मा कववले प्रकृवतको इवतवतृ्त प्रस्ततु गरेका छन।् मावनसको 

महत्वाकाङ्िी ववचारधाराले प्रकृवतमा हुने िवतबारे कवव यसरी लेख्छन्- 

मनषु्य कत्रो छ वदलको दररर छ, मनषु्य कत्रो छ वदलको सान ुछ, 

महत्वाकाङ्िाको समरु मन्थन भयो, मन्दराचल रावखयो समरुमा 

अझ ैतल गएर कवव लेख्छन्- 

समरु आफै मानवरूप वलएर मानवसँग ैववन्ती गनव लाग्यो 

महत्वाकाङ्िी मानवको अभीप्सा वववन्तले मात्र कहाँ साम्य हुन्छ,  

दवुवैतर समरु मन्थनको इच्छा प्रबल जोरले आक्रान्त छ 

वाक्यहीन भयो पथृ्वी वाक्यहीन समरु छ। 

मोहन कोइरालाको ‘ऋतवुनमन्त्रण’-लाई पवन पररवशे काव्यको उदाहरण मान्न सवकन्छ। यसमा ऋतु 

वणवनसँग ैऋत ुपररवतवन, ऋतुचक्र र त्यसले जीवनमा पाने प्रभाव, प्रकृवत सङ्कटका कुराहरू रावखएका 

छन।् यस सङ्ग्रहमा कववले ऋतहुरूमा प्रकृवतका ववववध रूप र प्रकृवतलाई भौवतक र आध्यावत्मक 

दृविबाट पररचय गराउँद ैप्रकृवतको गहन पाररवस्थवतकीलाई कववले दखेाएका छन ्साथै गोचर प्रकृवतका 

वववववधता र यसमा दवेखने सन्तलुन वास्तवमा प्रकृवतको गहन पाररवस्थवतकीको ववषय हो भन्ने उनले 

दखेाएका छन।् यी सबै पररवशे काव्यका ववशषेता हुन।् कवव ‘ऋतवुनमन्त्रण’-मा लेख्छन्- 

ऋत ुअनकूुल भएन भने जीवन-क्रम अनकूुल बन्दनै 

ऋत ुअनकूुल छ भने जीवन-क्रम अनकूुल बन्छ, 

यै ऋत ुज्ञान हो यै ऋत ुअभ्यास हो यै ऋत ुआगमन हो, 

मावनसमा ऋतकुो ज्ञान हुन ुआवश्यक छ। वास्तवमा ऋत ुनै समय हो। मावनसले समयलाई महत्त्व वदन्छ 

तर ऋतबुारे वचन्तन गदनै। मावनसको अनैवतक कायवले प्रकृवत आन्तररक तहदवेख नै दबुवल हुदँ ैगइरहकेो 

छ। जलवाय ुर ऋतहुरूमा अस्वाभाववक पररवतवन आइरहकेो छ।  

कवव लेख्छन्- 

आफ्नै मन आउने आफ्नै खसुी गने आफ्नै खसुी वहड्ँने भएकाले 

ववज्ञहरूले समयलाई ऋत ुभनेका छन ्

छ ऋत ुअनकूुल भएन भने छ ऋत ुववपरीत गए भने 
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मानव गररमा रहदँनै।  

मावनस प्रकृवतमावथ पणूव रूपले वनभवर छ। मावनसको शारीररक र मानवसक ववकासमा प्रकृवत नै वजम्मवेार 

रहकेो हुन्छ। मावनसले ऋतचुक्रअनसुार नै आफ्ना दवैनक कायवहरू गछवन ्र त्यसलाई नै आफ्नो संस्कृवत 

बनाउँछन।् मावनसले प्रकृवतबाट नै आफ्ना मलू्यहरू प्राप्त गछवन ् र नैवतक रूपमा ववकास गछवन।् पररवशे 

ववमशवले कववहरूले प्रकृवतको सरुिाका वनवम्त आफ्नो ववचार कसरी प्रस्ततु गरेका छन ् त्यसको 

मलू्याङ्कन गछव।
27

  

मोहन कोइरालाले ‘ऋतवुनमन्त्रण’- मा प्रकृवतका ववववध पिहरूबारे चचाव गरेका छन।् ऋतुको 

माध्यमबाट प्रकृवतमा भइरहकेो शोषण र प्रकृवतको उववर शवक्त िीण हुदँ ैगएको कारणहरू दखेाएका छन।् 

त्यसैल ेयस काव्यलाई नेपाली पररवशे काव्य मान्न सवकन्छ। कववहरूले भन्न ुपने र देखाउन ुपने तथ्य र 

ववषयहरूलाई सोझ ै भन्दनैन।् प्रतीक, वबम्ब वा व्यजनजनाका रूपमा व्यक्त गछवन।् यसमा कलाको 

आवश्यकता पदवछ। कववता मलूतः कला हो र कलामा भावपणूव सौन्दयव हुनपुछव। वजै्ञावनक तथ्यहरूलाई 

पवन कववहरूले कलात्मक ढङ्गमा प्रस्ततु गनुवपछव। ती तथ्यहरूलाई मलू रूपमा नै व्याख्या गररए त्यहाँ 

सावहत्य हुदँनै। त्यसैले ‘ऋत ु वनमन्त्रण’ कववता सङ्ग्रहमा पवन मोहन कोइरालाले प्रकृवतका वाह्य अवन 

आन्तररक दवु ै वस्थवतको वणवन गरेका छन।् कववतामा तथ्यहरू दाशववनक र प्रतीकका आधारमा प्रस्ततु 

गररएका छन।् 

 मोहन कोइरालाले यस सङ्ग्रहमा पाररवस्थवतकीको वणवन गरेका छन।् सतही पाररवस्थवतकी र 

गहन पाररवस्थवतकीका उदाहरणहरू यस सङ्ग्रहमा पाइन्छन।् प्रकृवत सन्तवुलत हुनकुो मखु्य कारण नै 

यसको पाररवस्थवतकी हो। पाररवस्थवतकीमा असन्तुलन छ भने प्रकृवतको मलू कायवमा नै गडबडी आउँछ 

जसको प्रभाव प्रत्यि रूपमा मानव जीवनलाई पवन पछव। कवव लेख्छन्- 

ऋतकुो चक्रवभत्र सम्पन्नता ववपन्नता गाँवसन जान्छ, 

ऋत ुववपरीत सभ्यता एकवछन वटकाउन सवकँदनै 

मावनसको पणूव धरातल ऋत ुहो, ऋत ुववपरीत जान वदन ुहुन्न कालहरू 

नत्र उपलवलध भस्म हुन सक्छ, सभ्यता भस्म हुन ुसक्छ 

                       

27
 ररचडव कावडवज, सन ् २००६, इनर भारनमेन्टवलजम एन्ड इकोवक्रवटवसज्म, पेवरवसया वा (सम्पा), वलटेरेरी थ्योरी एन्ड वक्रवटवसज्म, 

अक्सफोडव यवुनभवसवटी प्रेस, न्यू योकव , प ृ५३० 
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ऋतहुरू चवम्कँद ैखले्द ैगरून ्हाम्र ैओररपरी भ्रमण गरून् 

नेपाली सावहत्यमा पवन प्रकृवत वचन्तनका गम्भीर काव्यहरू वसजवना भएको पाइन्छ। पररवशे काव्यको 

वचन्तन र धारणा सरुु हुन ुभन्दा अवि नै नेपालीमा यस्ता कववताहरू वसजवना भइसकेको दवेखन्छ।   

लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटाका कववता, गद्य र सबै लेखन प्रकृवतको नवजक रहकेा पाइन्छन।् उनलाई 

प्रकृवतका कवव भन्न सवकन्छ। दवेकोटाले प्रकृवतको सौन्दयवलाई कववता बनाए। प्रकृवतको नवजक गएर 

संवाद गरे। प्रकृवतमा जीवन र जीवन दशवन दखे।े उनी प्रकृवतमा कववता उमानव चाहन्थे। त्यसैले उनका 

कववताहरूमा प्रकृवतको सगुन्ध पाइन्छ। कुमारबहादरु जोशी लेख्छन,् ‘प्रकृवत के हो त? मावनसले 

बनाएका र उसका हातले सजाएका-सम्हालेका वस्तहुरू अथावत ्कृवत्रम कुराहरूबाहके यो सम्पणूव चराचर 

सवृि प्रकृवत हो। त्यसो हुनाले नै वनस्पवत, वकराफट्याङ्ग्रा, पशपुन्छी, तथा जीवजन्तहुरूको अध्ययनलाई 

हामी प्रकृवतको अध्ययन भन्दछौ ँ भने पहाड, नदी, समरु, आकाश, चन्र, सयूव, मिे, हावा प्रभवृतको 

पजूालाई हामी प्रकृवत पजूा भन्ने गछछ।ँ यसै गरी वसन्त ऋतलुाई हामी प्रकृवतको सबैभन्दा श्रेष्ठ मौसम 

मान्दछौ ँभने प्रकृवतमा आत्मीयता स्थावपत गद ैत्यसको अमर गायन गने कावलदास, वडवस्वथव, रवीन्रनाथ 

तथा महाकवव लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटाजस्ता कववलाई हामी ‘प्रकृवत कवव भन्ने गछछ’ँ।
28

 

दवेकोटा प्रकृवतको आन्तररक शवक्तबारे पणूव रूपले पररवचत वथए। उनलाई प्रकृवतको सम्पणूव ज्ञान 

वथयो तर प्रकृवतलाई हनेे उनको दृवि सौन्दयववादी वथयो यद्यवप उनका कवतपय कववताहरूमा प्रकृवतको 

सङ्कट र पाररवस्थवतकीबारे गम्भीर रूपमा चचाव गररएको पाइन्छ। दवेकोटाका कववताहरूमा प्रकृवत 

सङ्कटको वचन्तनभन्दा प्रकृवतको मवहमा गान दवेखन्छ। उनको प्रवसद्ध कृवत ‘मनुामदन’-मा प्रकृवतलाई 

प्रेम गने र उसको प्रेमी बन्ने कुरा यसरी राख्छन-् 

गलुाबालाई दखेरे राम्रो ह ेभाइ ! नछुन ू

लोभले हरे यो मोहनी गयो, जङ्गली नहुनू 

वसजवनावभत्र रचना राम्रा नजरका जहुार 

ईश्वरको हाँसो पाएका फूल छोएर नमार 

यस पद्यांशमा प्रकृवत ईश्वरको वसजवना हो भन्ने कववले मानेका छन।् यवत मात्र नभएर त्यसको ववनाश नगने 

उनको दशवन दवेखन्छ। उनले प्रकृवतको सौन्दयवमा लोभ नगनुव र जङ्गली नहुन ुभन्ने ववचार राखकेा छन।् 

                       
28

 कुमारबहादरु जोशी, सन ्१९९६, देवकोटाका कववता कृवतमा प्रकृवत, सरस्वती प्रकाशन, काठमाडौ,ँ प४ृ-३ 
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यसको तात्पयव प्रकृवतको ववनाश नगनुव भन्ने हो। यो उनको प्रकृवतप्रवतको प्रेम हो तर यस कथनले 

प्रकृवतको शोषण गने उपभोक्तावादी मानवसकतालाई सचेत गराएको छ। त्यसैले लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटाल े

प्रकृवतको वणवन सौन्दयववादी दृविकोणले गरे तापवन त्यसमा प्रकृवत वचन्तनका कुराहरू नआएका होइनन्। 

उनका कववताहरूको प्रतीयमान अथव प्रकृवतको वचन्तन नै हो भन्ने बवुझन्छ।  

 दवेकोटाले आफ्नो ‘पानी’ कववतामा पानीलाई स्त्रीको रूपमा तलुना गद ै पानी र स्त्री दवुकैो 

महत्त्वबारे चचाव गरेका छन।् पानीको सौन्दयव र यसको उपकारबारे कवव लेख्छन्- 

पवृथवी पररवथन ्ववववध कटौरा 

पक्रन, पवहलो वषवणमा 

दशे दशेका वसमाना सब, 

वनला, लगायौ वतमीले रानी! 

प्रथम प्रलयको िषवणमा! 

पववतबाट खले्यौ सरेुली 

बेल्यौ बनायौ गतव, दरी! 

पथृ्वीको यो अनहुार बनायौ 

वशल्पवरी! 

समतल, अवतल, उत्तल सनु्दर! 

आरोहण औ अवरोहणको 

सङ्गीत सरी ! 

यस कववतामा पानी जीवन हो र यसले नै प्रकृवतमा जीवन प्रदान गछव भन्ने ववचारको अवभव्यवक्त भएको 

छ। उनको अको कववता ‘मावनस ववराट्’-मा मावनसको वास्तववक रूप दखेाइएको छ। मावनस प्रकृवतको 

अशं हो भन्ने यस कववताले बताएको छ। कवव लेख्छन्- 

कोरा मावनस, वहउँको थपु्रो! 

खाडी-बाढी! 

मानव-पदाथव सब-माटो, हावा 

अग्नी अनावद! 
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ववकृत मावनस, सपव, भ्यागतुा 

गोही, डाँस! 

धूँधा, गधा! 

या वसस्नो, बाँस! 

मावनस एउटा बवनरहछे 

‘सोsह,ं सोsह!ं’ भवनरहछे। 

यस कववतामा कववले मावनसको संरचना र उसको मलू अवस्तत्वको सङ्केत गरेका छन।् प्रकृवत न ै

मावनसको मलू प्रववृत्त र प्रकृवत नै मावनसको संरचनाको कारक हो भन्ने ववचार प्रकट गरेका छन।् 

दवेकोटाले यस कववतामा ‘मानव-पदाथव’ शलदको प्रयोग गरेर मावनस प्रकृवतको अंश हो भन्ने स्पि 

बताएका छन।् यवत मात्र नभएर यस पदले मावनसको मलू प्रववृत्तको सङ्केत पवन गरेको छ। अको 

पद्यांशमा कवव लेख्छन्- 

बवहनी रेण!ु दाज्य ूवहमाल ! 

हामी उसका जीवकणी हु!ँ 

एउटै मावनस सबमा दगुछुव, 

प्रवत चेिाले उसका, हामी 

एक एकमा एक अनन्त, 

अवखल धनी हु!ँ 

प्रकृवत करोडौ ँअणहुरूले बवनएको छ। त्यही अणहुरूका कणद्वारा मावनस पवन बवनएको छ भन्ने ववचार 

यहाँ दवेखन्छ। तसथव, मावनसले वनरन्तर चेि गरररह ेमात्र प्रकृवतको अनन्तलाई केही अंशसम्म बझु्न सक्छ। 

दवेकोटाको अको कववता ‘गौथँली र दवेकोटा’-मा कववले आफँैलाई गौथँलीको परूक मानेका छन।् 

यसको तात्पयव प्रकृवत र मावनस एउटै हो भन्ने बवुझन्छ। कववले गौथँलीको प्रतीक वलएर उपभोक्तावादी 

समाजलाई प्रकृवतको महत्त्वबारे बताउन खोजेका छन।् उनी लेख्छन्- 

गौथँली र दवेकोटाको 

एउटै गुडँ छ ! एउटै गणु छ ! 

यस िाटमा क्या बाि र पाठो पानी वपउँछ 
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प्रकृवत बसेर, दइुटैको वदल, 

एक धागोमा वसउँछ, वसउँछ ! 

नेपाली समालोचकहरूले दवेकोटालाई सौन्दयवका पजूारी, प्रकृवत प्रेमी, प्रकृवत कवव, स्वच्छन्दतावादी, 

रुमानी कवव आवद ववशषेणहरूद्वारा सम्बोधन गरेका छन।् तर उनका कववताहरूको गहन अध्ययनले उनी 

प्रकृवतको सौन्दयवका पजूारी मात्र वथएनन ्उनी प्रकृवत वचन्तक पवन वथए भन्ने बवुझन्छ। प्रकृवतप्रवत उनको 

चासो केवल सौन्दयवले गदाव वथएन। दवेकोटा प्रकृवतको आन्तररक व्यवस्थाबारे जान्दथे र यसको मानव 

जीवनमा कस्तो महत्त्व छ त्यो बझु्दथे। उनका कववतामा रोम्यावन्टककालीन कववहरूले पाररवस्थवतकीलाई 

जसरी हनेे गथे त्यसैको प्रभाव पाइन्छ तर त्यसमा लकेुका दशवनहरूले पररवशे काव्यप्रवत सङ्केत गछव। 

उनको ‘ज्याप’ू कववतामा पवन यसको सङ्केत दवेखन्छ। कवव लेख्छन्- 

छाती वचरीकन पवृथवीको दधू 

चसु्छन ्मावनस, 

दहुुने म ैहु।ँ 

धपू झरीमा आत्मा पररशदु्ध 

बखाव यी तीन बीस 

नहुदँो भौ ँहु!ँ 

दवेकोटाका कववतामा पाइने ववरोध र आक्रोशहरू पवन प्रकृवतकै सङ्केतमा आधाररत छन।् उनका 

‘वसन्त’, ‘वषाव’, ‘ज्वरशमना प्रकृवत’, ‘बादलको स्वागत’् र ‘वसस्नाको गनुासो’-जस्ता कववताहरूमा 

प्रकृवत वचन्तनका सङ्केतहरू पाइन्छन।् दवेकोटाका यी कववताहरूलाई पवन पररवशे कववता भन्न 

सवकन्छ।  

 लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा, भवूप शरेचन, मोहन कोइराला आवद कववहरूले 

प्रकृवत ववषयका कववताहरू लेख्दा नेपाली सावहत्यमा पररवशे काव्यको धारणा आइसकेको वथएन। 

उनीहरूले स्वयम ्को ज्ञान र अनभुवको आधारमा प्रकृवत ववषयका कववताहरू लेखे। उनीहरूलाई 

प्रकृवतको महत्त्वबारे ज्ञान वथयो। मलूतः नेपाली समाज र संस्कृवत प्रकृवतको नवजक रहकेो छ साथै 

प्रकृवतकेन्री पवन छ। त्यसैले कववहरूले प्रकृवतको ज्ञान लोकबाट नै आजवन गरेका वथए। पयाववरण संरिण 

र प्रकृवतको सरुिाका लावग उनीहरूले पयाववरणवादका पसु्तकहरू पढ्न ुपरेन। सामावजक र संस्कारगत 
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ज्ञानद्वारा नै प्रकृवतको मलू्य बझु्न सक्ने उनीहरूमा प्रवतभा वथयो भन्ने उनीहरूका कववताबाट बझु्न 

सवकन्छ। त्यसैले यी कववहरूले आफ्ना कववताहरूमा प्रकृवतलाई धेरै नवजकबाट हरेेका छन ् साथ ै

प्रकृवतको सौन्दयव वणवनसँग ैयसको मलू्यको पवन वचन्तन गररएको छ। 

 समकालीन कववताहरूमा अतीतका लोक जीवन, खते, पहाड, नदी, पश-ुपिी, झार-जङ्गल 

आवद नि भएको पीडा पाइन्छ। सत्तरको दशकदवेख यताका कववतामा प्रकृवतबारे सचेत रूपले वचन्तन 

गरेर लेवखएका पाइन्छन।्   

समकालीन नेपाली कववतामा कववहरूले यी सबै ववषयहरूलाई गम्भीरतापवूवक प्रस्ततु गरेका 

छन।् प्रकृवतको सरुिाका लावग कववहरू हररत वचन्तन वलएर अवि बढेका छन।् हररत वचन्तनका 

आधारमा लेवखएका कववताहरू नै पररवशे कववता हुन्। नेपाली सावहत्यमा सवाई लहरीदवेख वलएर 

आधवुनक कववताको यगुसम्म प्रकृवत कववताको ववषय बनेको छ। तर प्रकृवतप्रवत सचेत भएर, यसको 

सरुिा अवन महत्त्व बझुरे कववता लेवखएको धेर भएको छैन।  

भारतीय नेपाली समाजले सरुुदवेख नै उपवनवशे र आन्तररक उपवनवशेको मकाव सहन ु परेको 

हुनाले भारतबाट प्रकृवत ववषयका कववताहरू भन्दा धेरै जावत प्रेम, माटो प्रेम, पररचयको सङ्कट र 

आन्तररक उपवनवशेको मकावका ववषयका कववताहरू लेवखए। तथावप, भारतीय नेपाली कववताको 

परम्परामा प्रकृवत सरुिा र पयाववरण संरिणका कववताहरू पवन उवत नै लेवखएको पाइन्छ। अगमवसंह वगरी 

स्वच्छन्दतावादी धाराका कवव वथए। उनले जातीय अवस्मताका कववताहरूसँग ै प्रकृवत ववषयका 

कववताहरू पवन लेखकेा छन।् सन ्१९५९ वतर प्रकावशत उनको ‘आत्म-व्यथा’ कववता सङ्ग्रहमा ‘झरेको 

फूल’, ‘वसन्त आएपवछ’ ‘कुइरो लाग्यो’, ‘व्याकुल पिी’, ‘बादलसँग’ कववताहरू प्रकृवत ववषयका छन।् 

‘वसन्त आएपवछ’ कववतामा उनी लेख्छन्- 

हररयाली जब आउला िनबनै धरती सजाइकन 

वतम्र ैआगँन आउँला बनभरी खोज्द ैम आफ्नोपन 

खोजूलँा वनमा वसन्त-रवमता नौलाख तारा मनी 

सोधूँला वन फूल बोल अविको फक्यो वक बेला भनी। 

सन ्१९६० मा प्रकावशत ‘जीवन-गीत’ कववता सङ्ग्रहमा पवन वगरीले प्रकृवतका कववताहरू राखकेा छन्। 

यस सङ्ग्रहमा ‘जीवन-वनको फूलसँग’, ‘पिी’, ‘प्रणय’ आवद कववताहरू प्रकृवतकेन्री कववता छन।् 
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अगमवसंह वगरी आफ्नो जावतको दखु र सङ्िषवपणूव जीवन दखेरे दखुी भइरहने कवव वथए। उनका 

कववतामा जातीय उन्मवुक्तका कुराहरू धेर छन ्तर उनका कवतपय कववताहरू प्रकृवत केवन्रत पवन छन।् 

‘जलेको प्रवतवबम्ब रोएको प्रवतध्ववन’- कववता सङ्ग्रहमा परेको ‘वसन्ती प्रभात’ कववतामा प्रकृवतको 

सत्यबारे सङ्केत गररएको छ। कवव लेख्छन्- 

वन-प्राङ्गणमा कोवपलाउन थालेका यी फूलहरू 

हामीलाई पवन फूल्ने फल्ने 

प्राकृवतक सत्यको एक रहस्य-उद्घाटन गरररहछे 

ववस्ततृ हररयालीको यो प्रथम सौरभले 

जीवन-सरुवभको कुनै मकू सत्य खोल्न-खोल्न लावगरहछे 

प्रकृवतले मानव जीवनलाई भौवतक सत्यको ज्ञान गराइरहकेो हुन्छ भन्ने तथ्य कववल ेबझुकेा छन ्तथावप 

प्रकृवतलाई केन्र गरेर वगरीले केही कववता लेख ेतापवन उनका कववता मलूतः जातीय अवस्मताको प्रश्नमा 

नै केवन्रत रहकेा पाइन्छन।् 

 सन ्१९८३-मा लक्खीदवेी सनु्दासको सम्पादनमा प्रकावशत ‘सम्मलेन कववता सङ्ग्रह’-मा पवन  

प्रकृवत ववषयका धेरैवटा कववताहरू परेका छन।् वशवकुमार राईको ‘जब बसन्त परी ववहार गछव’ 

कववतामा ऋतकुो आगमनले पाररवस्थवतकीमा कुन कुन कुरो पररवतवन हुन्छ भन्ने सङ्केत दवेखन्छ। कवव 

लेख्छन्- 

जब सन्ध्या सवमरको प्वाँखमा चढी 

वसन्त परी ववहार गछव 

तब तम्बरु, अरुणमा हररयो लेउको 

मखमली पदाव लाग्छ 

काइ परेको गहवकलो कुरमा 

माछाको महल जाग्छ 

असला र बदुनुा उफ्री उफ्री 

छम छम छुननु ुनाँच्छ 

त्यो दृश्य दखेी माछाकी रानी 
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वखत वखत वखवतवत हाँस्छे।  

‘सम्मलेन कववता सङ्ग्रह’- वभत्र थपु्रै प्रकृवत ववषयका कववताहरू रावखएका छन ् तर त्यसमा सबै 

कववताहरू प्रकृवतकेवन्रत भने छैनन।् पषु्पलाल उपाध्यायको ‘वसन्त’, तलुसी ‘अपतन’-को ‘हवषवत पषु्प’, 

हायमनदास राई ‘वकरात’-को ‘एक टुक्रा भइु’ँ, आर पी लामाको ‘वसन्त आयो’, आरती राईको ‘बैसाखी 

बेला’, जस योजनजन ‘प्यासी’-को ‘अब जङ्गलमा होइन यही शहरमा वशकार खले्न ु पछव’, टेकध्वज 

वजम्बा ‘आशा’-को ‘यो फोहोर सहर’, राजने्र भडडारीको ‘बाला वनहुरन्छन’्, दगुावप्रसाद श्रषे्ठ ‘उपेन्र’-को 

‘आपँको रुख र म’, आवद कववताहरूमा प्रकृवतलाई केन्र बनाइएको पाइन्छ। टेकध्वज वजम्बा ‘आशा’ 

आफ्नो कववता ‘यो फोहोर शहर’- मा लेख्छन्- 

अब त महाकाल बाबाले पवन 

तीन नेत्र बन्द गररसकेको हुन ुपछव 

नाक दगुवन्धले थवुनसकेको हुन ुपछव 

उफ! यो शहरमा 

प्रत्येक वदन फोहोर हावा बग्न थालेको छ 

कजनचनजङ्िाको वचसो, चोखो हावा 

यो शहरमा प्रवशे गरेपवछ 

सधै ँमलैा भएर जान्छ 

यसैल,े वहजाज प्रत्येक आगन्तकु 

प्रत्येक मान्छे 

सडकका वकनारमा फोहोर दखेेर 

नाक बन्द गरेर वहड्ँछन ्

मखु वबगारेर वहड्ँछन् 

मानो यो कुनै फोहोर शहर हो। 

यस कववतामा सहरको वास्तववक वचत्रण गररएको छ। गाउँ-िरभन्दा सहरमा प्रदषूण धेर हुन्छ वकनभने 

त्यहाँ जनसङ्ख्या धेर हुन्छ साथै गाडी-िोडा, कारखाना आवद धेर हनु्छन।् अको कुरो गाउँ-िरवतर ठुला 

ठुला उद्योगधन्दाका मवलकावगव पसेर सोझा-वसधा वकसानहरूका खतेीका जवमनहरू पैसा वदएर वकन्छन ्
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जसमा सरकारले पवन साथ वदइरहकेो हुन्छ। वकसानहरूले आफ्नो महेनतको सटीक मलू्य नपाउँदा जवमन 

वबक्री गनुव नै उपयकु्त ठान्छन।् यसले गदाव उनीहरूको जीवन धान्ने साधन हुदँनै र सहरवतर पसेर साना 

वमसाना काम गनव बाध्य बन्छन।् गाउँ िरमा अवहले दवाई, ववद्यतु आवदका ठुला ठुला कारखानाले भररएर 

गएको दवेखन्छ जसका कारणले स्वच्छ गाउँको पररवेश पवन पनुः प्रदवूषत हुदँ ैगइरहको छ। कववले यही 

समस्या आफ्नो कववतामा लेखकेा छन।् उनी लेख्छन्- 

ए जङ्गल जान तम्सेका वसकारी दाइ 

मगृ मारेर वतमीलाई कवत छाक वतहुन टछव? 

जरायो मारेर त्यसको वसङ्गले 

वतम्रो िरको बैठक कोठा कवत वसङ्गाररन्छ? 

सायद भाल ूर बाि मारेको कुरा गरेर धाक लगाउलौ 

तर त्यो वतम्रो कुनै ववजय होइन, 

मान्छेले पश ुमानुवमा कुनै ठुलो वीरता छैन 

चेतनले अचेतनको हत्या गनुव कुनै महान कुरा होइन, 

बन्दकुको सहायताले लकुी लुकी वसंह नै मारे पवन 

त्यो कुनै ऐवतहावसक उपलवलध होइन। 

जय योजनजन ‘प्यासी’-को यो कववता ववषयगत रूपले प्रकृवतपरक भए तापवन यसमा सामावजक 

समस्याको वचत्रण बढी पाइन्छ।  

 पररवशे काव्यको अवधारणा सावहत्यमा आउन अवि नै प्रकृवत संरिणका कववताहरू लेवखन 

थालेको पाइन्छ। नेपाली सावहत्यमा यस वकवसमका कववताहरू वसजवना भएका छन।् लोक कववतादवेख 

वलएर आधवुनक कववतासम्ममा प्रकृवत वचन्तनका ववचारधाराहरू नेपाली कववहरूमा दवेखन्छ। भरैव 

अयावल आफ्नो पसु्तक ‘नेपाली काव्यमा प्रकृवत’-मा लेख्छन ् ‘नेपाली काव्य-प्रवाह संस्कृत काव्य, 

अङ्ग्रेजी काव्य वा वहन्दी काव्यहरूको इवतहासको तुलनमा वनकै छोटो छ। प्राथवमक कालका नेपाली 

कववहरूलाई प्रकृवतको सौन्दयवभन्दा जातीय शौयवले प्रभाववत पारेको छ र परमशे्वरीय भवक्त-भावले प्रेररत 

गरेको छ। तैपवन कवतपय कववहरूले प्रकृवतको रूपात्मक सौन्दयवको बखान गनव मसुकु्क वबसेका चावह ँ

छैनन।् यसै पसु्तकको अध्याय ७-मा प्राथवमककालीन कववहरूको प्रकृवत स्पशवबारे ववहङ्गावलोकन 
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गररएको छ। भानभुक्तले लङ्काको वणवनमा आफ्नो प्रकृवत-सौन्दयवग्राही-मानसको राम्रो पररचय वदएका 

छन।् माध्यवमक कालका कववहरूमा यी वछटाहरू फाटफुट रूपमा दवेखन्छन ्र लेखनाथको ‘ऋतवुवचार’-

मा आएर नेपाली काव्यले प्रकृवतको लगनगाँठो समात्छ। नेपाली काव्य-कृवतहरूमा प्रकृवतको स्पशव, 

प्रवशे र आरोह-अवरोहको वववचेनात्मक वसंहावलोकन हामी यसै पसु्तकको दोस्रो खडडमा गदै 

जानेछौ।ँ’
29

 भरैव अयावलको ववचारअनसुार नेपाली कववतामा प्राथवमक कालदवेख नै प्रकृवत केन्र वथयो। 

माध्यवमक र आधवुनक कालमा यो अझ नयाँ रूपमा प्रयोग हुदँ ैगयो। तसथव नेपाली काव्यमा प्रकृवतको 

स्थान महत्त्वपणूव छ।   

नेपालबाट प्रकावशत हुने ‘रूपरेखा’-मा पवन प्रकृवत ववषयका धेरै कववताहरू प्रकावशत भएका 

छन।् नेपाली कववतामा प्रकृवतको वचत्रण सरुुदवेख नै हुन थालेको हो। यस पवत्रकामा पवन प्रकृवतकै 

सरुिालाई केन्र गरेर कववताहरू सत्तरको दशकदवेख यता लेवखन थाले पाइन्छ। ‘रूपरेखा’ वषव २३ 

अङ्क २ पणूावङ्क २५४ सन् १९८२-को अङ्कमा ववमल वनभाको ‘वसन्त’-नामक कववता प्रकावशत 

छ। यस कववतमा प्रदषूणले गदाव ऋतहुरूमा आएको पररवतवनबारे लेवखएको छ। वसन्त भनेर जनु ववम्ब 

हाम्रो मवस्तष्कमा छ त्यो ववम्ब यस कववतामा पाइदँनै। वसन्त यहाँ उजाड बनेको छ, प्रदवूषत बनेको छ।  

कवव लेख्छन्- 

यहाँ 

रुखहरूका मखु बन्द गराइएको छ 

र हावा भवूमगत छ 

यहाँ 

पतुलीहरूका प्वाँखको नाउँमा 

वारन्ट छ 

र फूलहरूका सौन्दयव गरैकाननूी 

साववत भइसकेको छ 

यहाँ  

शीतको थोपाको चमक 

                       
29

 भैरव अयावल, सन् १९७३, नेपाली काव्यमा प्रकृवत, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रवतष्ठान, काठमाडौ,ँ प४ृ३-४४ 
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खतरनाक ठहर भएको छ 

र सगुन्धका लावग हत्कडी तयार छ।  

प्रदषूणका कारणले गदाव ऋतअुनसुार मौसम रहदँनै। वसन्त ऋतमुा पवहलेजस्ता फुलहरू फुल्न 

छावडसकेको छ। दसै ँ वतहारमा फुल्ने सयपत्रीहरू आजभन्दा दईु दशकअवि जसरी फुल्थे उसरी फुल्न 

छावडसकेका छन।् यस्तै वचन्ताले व्यग्र बनेर यस कववतामा कववले आफ्नो अवभव्यवक्त वदएका छन ्साथै 

प्रदषूणले पवक्रएको ऋतबुारे कवव यसरी आफ्नो भाव व्यक्त गछवन।्  

एक्लो, उदास र चपुचाप 

वतमी कुन मौसमको 

प्रतीिा गरररहकेो छौ कवव 

वसन्तलाई त 

छापा मारेर 

वहजो रावत नै 

यहाँ  

वगरफ्तार गररसवकएको छ। 

‘रूपरेखा’-को यही अङ्कमा गोववन्द वगरी ‘प्रेरणा’-को ‘उज्यालो खोवजरहछुे’ कववता प्रकावशत भएको 

पाइन्छ। उनले यस कववतामा सहर बढ्दो जनसङ्ख्या र अट्टावलकाहरूले भररँद ै गएको दखेरे संसार 

अधँ्यारोवतर गइरहकेो अनुभव गरेका छन।् उनी लेख्छन्- 

सहरभरर सयौ ँबाटाहरू छन् 

जनुै बाटो वहड्दा पवन म यो सहरबाट 

फुवत्कन सकेको छैन 

म भलु भलैुयामा परेको छु 

सहरभरर गगनचमु्बी भवनका ढोकाहरू 

बन्द छन ्

र आग्लो लागकेा छन् 

झ्यालहरू बन्द छन् 
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र पदाव टाँवगएका छन ्

म नाङ्गो सडकमावथ भौतँाररद ैछु। 

नेपाली सावहत्य सम्मलेन दावजववलङको मखुपत्र ‘वदयालो’-मा पवन प्रकृवत वचन्तनका थपु्रै कववताहरू 

प्रकावशत भएका पाइन्छन।् नेपाली कववहरूले प्रकृवतको सौन्दयव मात्र कववतामा वणवन गरेनन।् उनीहरूले 

प्रकृवतको वचन्तन गनवका साथै प्रकृवतको सङ्कटबारे पवन आफ्नो अनभुवूत व्यक्त गरे। ‘वदयालो’ हाँगो ६६ 

वषव १३ सन ्१९७३-को अङ्कमा नरबहादरु राईका तीनवटा ससाना कववताहरू प्रकावशत छन।् यीमध्य े

एउटा ‘पवृथवी’ शीषवकको कववता प्रकृवतकेन्री छ। कवव लेख्छन-् 

ब्रह्माडडको एउटा सस्तो रूप 

यो पवृथवी 

शोक, ववरह, ईष्याव र धम्काइवभत्र 

कवजएको यो 

कालो र सेतो पोवतएको यो 

एउटा भकुडडो 

एउटा ग्लोब 

यो पवृथवी ! 

प्रकृवतप्रवत तचु्छ ववचार प्रकट गरेको यो कववता वास्तवमा ववश्वको दृविकोण हो। कववले ववश्वले 

प्रकृवतलाई कसरी हदेछै भन्न े ववचार यो सानो कववतामा राखकेा छन।् एउटा सानो ग्लोब मात्र सोचेर 

प्रकृवतको शोषण गने उपभोक्तावादीहरूको यो दृविकोण यहाँ दवेखन्छ।  

 असमबाट प्रकावशत हुने ‘हाम्रो ध्ववन’ पवत्रकाको वषव १२ अङ्क २ पूणावङ्क ८८ सन ्१९८८ –

को अङ्कमा वासदुवे वत्रपाठीको ‘शरद ्प्रवत’ कववता प्रकावशत भएको पाइन्छ। यस कववतामा पवन 

कववको प्रकृवत वचन्तन दवेखन्छ। कवव लेख्छन्- 

अहो सिन सौन्दयव सरोवर शरद ्वतमी 

मरेा इच्छाहरूभन्दा असीम सनु्दरी वतमी 

म समग्र वतमीलाई कसरी दृगमा भरँू 

म अशेष वतमीलाई कसरी दृगमा गरँू। 
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शरद!् वतम्रा सफा स्वच्छ ओभाना वनकुजनज छन ्

लकुामारी जहाँ खेली वन-बाला प्रसन्न छन ्

वनस्थली भरी गुजँ्छन ्चरीका वचवबवरीहरू 

शरद!् म पवन गाऊँ वक वतम्रा चारुऋचाहरू। 

भटूानमा जन्मकेा तर नेपाललाई आफ्नो कमव थलो बनाएका कवव वडल्लीराम शमाव (आचायव)-को ‘वसन्त 

महाकाव्य’ सन ्२००३ मा प्रकावशत भएको दवेखन्छ। लेखनाथ पौड्यालको लेखनशलैीलाई पछ्याएको 

यो महाकाव्य प्रकृवतका ववववध प्रकायवहरूको वणवनमा केवन्रत दवेखन्छ। ववश्वमा हात-हवतयाहरूले त्रास 

मचाइरहकेो र वतनको परीिणले गदाव वातावरण प्रदवूषत भइरहकेो कुरा कववले लेखकेा छन।् यसका लावग 

मावनसका अनैवतक कायवहरू नै वजम्मवेार छन ्भन्ने कववको ववचार दवेखन्छ। कवव लेख्छन्- 

वलयो हातमा ववश्व प्रकृवत पवन छक्क सर भयो 

अहो! चोखो आत्मा परुुष अविको तचु्छ बवनयो 

प्रवतस्पधाव बढ्द ैपवछ त परमाण ुववष भरी 

फुटे बमका गोला वनररह हृदय चचवर वचरी।। 

जतै राफले ताती वववकरण वतखो ज्योवत छरद ै

मरे तड्पी तड्पी नरसमर दोस्रो अवि हुदँै 

बस्तैन्थ्यो अल्पायो, प्रदषूण बढी दवूषत भयो 

बने गाँडा गचाव वशशहुरू अपाङ्ग ववष वभज्यो। 

यस महाकव्यमा ऋतकुो वणवनभन्दा प्रकृवतको सङ्कटबारे धेर लेवखएको छ। नीवतपरक काव्य भए तापवन 

यसमा कवव प्रकृवतको सङ्कटबारे सचेत भएका छन।्  

उनी लेख्छन-् 

वथयो तामस ्ठुलो वनररह ववचरा मानव ढल े

जझु ेसाँढे गजी, वशवथल पवृथवी भो कवत डडे 

तमासाले गजी प्रकृवत उपरै बज्र पदाव 

भयो कस्तो िवत प्रवतवदन अणअूस्त्र झरदा। 
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नेपाली कववता ववववध ववषयका छन ्यद्यवप वतनमा प्रकृवत प्रमखु छ। प्रकृवतपरक कववताहरू पवन ववववध 

प्रकारका छन।् यसलाई यसरी हनेव सवकन्छ- 

 

 

 

रेखा वचत्र २ 

प्रकृवत वचन्तनका कववताहरूलाई नै पररवशे कववता भवनन्छ। भारतीय नेपाली सावहत्यमा पवन सवाई-

लहरी लेखन कालदवेख नै प्रकृवत केवन्रत सावहत्यको वसजवना हुदँ ै आएको थाहा लाग्दछ। कववहरूले 

ववववध ववषयका कववताहरू वसजवना गरे तापवन प्रकृवतदवेख टाढा रहरे वसजवना गरेनन।् त्यसैले बढ्दो 

जनसङ्ख्या, जलवाय ुपररवतवन, प्रदषूण आवदका कववताहरू वसजवना गरेर समाजलाई प्रकृवतप्रवत सचेत 

हुने आग्रह कववहरूले गरररहकेो दवेखन्छ।  

 प्रकृवतलाई केन्र गरेर कववता वसजवना गने भारतीय नेपाली कववहरू मध्ये मनप्रसाद सलुबा 

एकजना हुन।् उनले आफ्ना कववतामा प्रकृवत र मावनसको आवदम पाशववकताबारे लेखकेा छन्। 

मावनसको आवदम पाशववकता भन्नाले मावनसको नैसवगवक प्रववृत्त बवुझन्छ जनु प्रकृवतद्वारा नै प्राप्त हुने 

ववषय हो। त्यसैले मनप्रसाद सुलबाका कववताहरू प्रकृवतकेवन्रत कववताहरू छन्। उनको ‘आवदम बस्ती’ 

कववता सङ्ग्रहदवेख ‘भइुफुँट्टा शलदहरू’ –सम्मका कववताहरूमा प्रकृवतको वचन्तन पाइन्छ। यीमध्य े‘ऋतु 

क्यान्भसमा रेखाहरू’ कववता सङ्ग्रहलाई पररवशे कववताहरूको सङ्ग्रहका रूपमा अध्ययन गनव 

सवकन्छ। उनको ‘आवदम बस्ती’ कववता सङ्ग्रहवभत्रको ‘उवभएर रुख यात्रा गएको’ कववतामा चेतनको 

गवतशीलता र जड चेतनको गवतशीलताको इवतववृत्त प्रस्ततु गररएको छ। कववताको ‘म’ पात्र चेतन हो 

भने रुख जड चेतन हो। दवुकैो गवतको समानपुावतक वस्थवत यहाँ छ। यसले प्रकृवत र जीवन एका-अकावका 

नेपाली कववता 

प्रकृवत केवन्रत कववता 

प्रकृवत वणवनका कववता प्रकृवत वचन्तनका कववता 

अन्य ववषयमा केवन्रत 

कववता 

समाज, राजनीवत, पररचय सङ्कट, 

लोक, पे्रम, अध्यात्म, दशवन 

आवदका कववता 
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पररपरूक हुन ् भन्ने दखेाएको छ। दवुकैो गवत यवद सन्तवुलत छ भने प्रकृवत सन्तवुलत रहने छ भन्ने 

कववताको अवभप्राय दवेखन्छ। कवव लेख्छन्- 

सहरवभत्र – गाउँवभत्र 

कुनै पवन बाटो छेउ 

चपुचाप उवभरहरैे कतै गइरहकेो 

कुनै पवन रुखलाई हनेूव 

म त्यही ँर त्यै हुन्छु। 

रुख सधै ँम यस्तरी 

उविएर उवभएको छु 

उवभएरै यात्रा वहवँडरहकेो छु 

कसैले रुखको यो खलु्ला वस्थवतलाई 

गलुपुको आखँाले हरेेर 

बन्द दखे ेतापवन के भो र ! 

म जो छु त्यही नदवेखन सक्छु। 

मनप्रसाद सलुबाका प्रायः कववताहरू नै प्रकृवतपरक छन।् उनी ‘आवदम बस्ती’-को भवूमकामा लेख्छन ्-

‘सभ्यताको वस्नग्ध काँचिरवभत्र बन्द राखकेो छ मान्छेले आफ्नो मलू-प्रकृवतलाई। मान्छेले आफ्नो यो 

प्रकृवतलाई वबसवन सक्छ तर यसले मान्छेलाई कवहले वबवसवदँनै।’
30

 उनका अन्य कववताहरू पवन प्रकृवत 

वचन्तनका छन।् ‘ऋत ुक्यान्भसमा रेखाहरू’- कववता सङ्ग्रह यसको राम्रो उदाहरण हो। 

 प्रकृवतलाई केन्र गरेर कववता लेख्ने कववहरूमा मोहन ठकुरी र राजने्र भडडारी पवन हुन ्यद्यवप 

उनीहरूले ऋत ुर प्रकृवतलाई ववषय बनाएर वसङ्गो कववता सङ्ग्रह प्रकावशत गरेका छैनन ्तर उनीहरूका 

कववतामा प्रकृवत वचन्तन अवभव्यक्त भएको पाइन्छ। राजने्र भडडारीको ‘यी शलद : यी हरफहरू’ कववता 

सङ्ग्रहवभत्रको कववता ‘हावामा एकतमासको गन्ध आएको छ’-मा पयाववरण प्रदषूणको सङ्केत छ। 

कववताको ववषय र अवभप्राय दवुलेै प्रदषूणबारे अवभव्यवक्त वदएका छन।् कवव लेख्छन्-   

आकाश बौलाएको छ 

                       
30

 मनप्रसाद सुलबा, सन ्१९९५, आवदम बस्ती (भवूमका), सावहत्य प्रकाशन, दावजववलङ, प ृख 
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धरती लोलाएको छ 

झ्याल ढोका बन्द गर साथी 

हावामा एकतमासको गन्ध आएको छ 

---------- 

हावामा गमी बढेर आएको छ 

हावामा आगो चढेर आएको छ 

वखड्की खलु्ला नराख्न ूजलेै-तैल े

ससु्तरी ससु्तरी हावाले चाल नपाई 

सास फेने बेला आएको छ। 

उनको अको कववता सङ्ग्रह ‘प्वाँखहरू र आकाश’ वभत्रको ‘वदनको पाइला’ कववता पररवशे कववता 

हो। यस कववतामा कववले प्रकृवतले भोवगरहकेो वास्तववकता दखेाएका छन।् प्रदषूणको यस यगुमा वदन 

कसरी सरुु हुन्छ भन्ने कुरो कववले कलात्मक ढङ्गमा प्रस्ततु गरेका छन।् कवव लेख्छन्- 

वर वपपलका पातहरू पन्साउँद ै

आयो एकावबहानै 

रूप्पीको अन्डाजस्तो सयूव 

र 

वछराइवदयो मलाई 

टाइम्स अव ्इवन्डया 

टाइम्स अव ्इवन्डयाले 

मलाई वदयो 

दशे हुने चाहनामा छट्पटाइरहकेो 

एउटा दशे 

अवन आमा बन्ने चाहनामा 

रोइरहकेी एउटी 

रगतपच्छे धरती। 
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......... 

फेरर एकैवछनमा 

दवन्कँदो आगो भयो सयूव 

आकाश भयो तावा 

पथृ्वी रोटी 

रोटी 

जसलाई चुँड्द ैखाए टेबलवररपरर बसेर 

एकमठुी टाउकाहरूले 

यस कववतामा कववले प्रकृवतको अवस्था र प्रकृवतलाई त्यस अवस्थामा परुयाउने कारणबारे वचन्तन 

गरेका छन।् त्यसका साथै उनले प्रकृवतको उपभोग गने उपभोक्तावादी मानवसकताबारे वणवन गरेका छन।् 

पररवशे काव्यले प्रकृवतको वास्तववक समस्या र सङ्कटहरूको वणवन गदवछ। त्यसका साथै समाजलाई 

प्रकृवतको सङ्कटबारे सचेत हुने आग्रह गदवछ। यस वकवसमको कववतालाई पररवशे कववता मान्न 

सवकन्छ। नेपाली सावहत्यमा यस्ता कववताहरू वसजवना भइरहकेा छन।् उपयुवक्त कववतामा पवन प्रकृवतको 

आन्तररक समस्याबारे वणवन गररएको हुनाले यसलाई पररवेश कववताको उदाहरण मान्न सवकन्छ।  

 मोहन ठकुरी स्वच्छन्दतावादी कवव हुन।् उनले आफ्ना कववताहरूमा प्रकृवतको सङ्कटलाई 

पररवशे कववहरूले झै ँ सोझो ढङ्गमा प्रस्ततु गरेका छैनन।् उनी आफ्ना कववतामा स्वच्छन्दतामलूक 

शलैीमा प्रकृवत सङ्कटको कुरा राख्छन।् उनको ‘सहर’ कववता यसको उदाहरण हो। उनी लेख्छन्- 

आधवुनक पररधान पवहररएर वनरन्तर 

‘वहज’-लाई धेरै परुानो मानेर 

बाँच्ने बाध्यता छ मरेो 

फेसनको ‘लेटेस्ट’-हरू 

आत्मीयताहरू गाउँमा नै छोडेर 

आएको/ धेरै भइसक्यो 

यगु वबवतसक्यो 

मरेा ओठका मसु्कानहरूमा पवन 
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वहजआज कृवत्रमताको 

वलवपवस्टक लावगसक्यो 

आधवुनकीकरणले गाउँ समाज पररवतवन गररसकेको छ। आफ्नो वनजवस्वता अथवा मलू्य वबसेर मावनसहरू 

सहरमा थपु्रो लागकेा छन ्जसको पररणाम स्वरूप गाउँ ररत्तो र सहर वभडभाड बनेको छ। यस कववतामा 

‘सहर’ शलदले पररवतवनको सङ्केत गरेको छ। गाउँभन्दा धेर प्रदषूण सहरबाट हुन्छ। मावनसहरू गाउँ छोडेर 

सहरवतर आकवषवत छन् जसको कारणले गाउँ िरमा खेत बारी बाँझो बन्द ैगइरहकेा छन।् कवव यसैकारण 

लेख्छन,् ‘आत्मीयताहरू गाउँमा नै छाडेर आएको धेरै भइसक्यो’। तात्पयव के भने गाउँदवेख सहरवतर 

पलायन गनुव अवहलेको संस्कृवत बनेको छ। गाँउ बस्तीमा बसेर खतेी गने वकसानहरू सहर पस्नाले 

खाद्यान्नमा कमी आएको देवखन्छ। यसको आपवूतव गनव सरकारले वछटो र धेरै फलाउनका लावग 

रासायवनक मलहरूको प्रयोग गरेपवछ खतेीका जवमनहरू एकपल्ट राम्रो फसल भएपवछ अनवुवर बन्द ै

गइरहकेा छन।् फलस्वरूप धरती दबुवल भएको छ। 

कालवूसंह रनपहलेीको लिकुाव्य ‘फेरर अको मेिदतू’-मा मेि र कवववबचको संवाद दखेाइएको 

छ। यस काव्यका वबचवबचमा धरतीमाताको संवाद पवन छ। यस काव्यले प्रकृवतको सङ्कटबारे चचाव 

गरेको छ। धरतीमाता आफ्नो दखु यसरी व्यक्त गवछवन्- 

ह ेमानव ! वतम्र ैववकृत कमवले अपमावनत छु, 

ह ेमानव ! म यहाँ वतम्र ैअवववेकीपनले वचवन्तत छु। 

वतमीले रोप्यौ सभ्यता नामको असभ्यता 

वतमीले ठोक्यौ सरुिा नामको असरुिा 

मरेो शरीरका शङ्ृगार गहना खोस्यौ 

मरेो लाज ढाक्ने वस्त्रलाई च्यात्यौ। 

यस कववतांशमा प्रकृवतको वेदना व्यक्त भएको छ। कववले यस काव्यमा प्रकृवतमा भइरहकेो प्रदषूण, 

पाररवस्थवतक ववध्वसं र मावनसको प्रकृवतप्रवतको संवदेनाहीन कृत्यको चचाव गरेका छन।्   

नरेशचन्र खाती आयावमक शैलीमा कववता लेख्ने कवव हुन्। उनका कववताहरूमा आयावमक 

शलैी पाइन्छ यद्यवप उनको ‘लीला रेखाहरूका’- कववता सङ्ग्रहको ‘रुख साँझमा’ कववतामा  कववको 

प्रकृवत वचन्तन दवेखन्छ। उनी लेख्छन्-  
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अतः 

त्यो रुख 

वनवलवप्त, शनू्य र एकान्त बनेको छ 

अधँेरो-उज्यालो दवु ैछेपेको छ 

तेसले पानी-माटो दवु ैवसँचेको छ 

तर पवन त्यो नाङ्गो छ। 

---------- 

त्यो रुख  

प्रकृवत प्रदत्त समावध तेसको 

समातेर हाँगाहरू 

वनरीह उभकेो छ-प्रतीिाजस्तो 

लाग्छ, पवखवबस्छ चराहरू साँझ-पख 

लाग्छ, पवखवबस्छ यात्रीहरू साँझ-पख। 

कववतामा ‘रुख’ वववभन्न थरीका प्रतीक हुन सक्छन ्तर कववताको आन्तररक अवभप्राय भने प्रकृवतको 

वस्थवत दखेाउनु भन्ने बवुझन्छ। रुखले पानी र माटो दवुै वसँचेको भए तापवन त्यो सधै ँ नाङ्गो हुनाको 

तात्पयव प्रकृवतप्रवत मावनस वजम्मवेार नहुन ु हो। प्रकृवतले रुखलाई समावध वदएको छ तर त्यसका 

हाँगाहरूमा बसेर पिीले नयाँ संसारको वनमावण गदवछ र पाररवस्थवतकी सन्तलुन बनाउँदछ।   

सन ्२००२-मा वसवक्कमबाट केदार गरुुङ र उपमान बस्नेतको सम्पादनमा प्रकावशत ‘स्रिा’-को 

पचासौ ँअङ्कमा दशे-ववदशेमा छररएर बसेका नेपालीहरूद्वारा रवचत कववताहरू सङ्कलन गररएका छन।् 

यसमा प्रकावशत कवतपय कववताहरू पररवशेपरक छन।्  

समकालीन कववहरू आफ्ना यगुका ववचारधाराका ववरोधी छन।् आजका कववताले बोकेका 

वचैाररकता नै ती कववताहरूको सौन्दयव बनेको दवेखन्छ। भारतीय नेपाली कववहरू माटोको माया, 

पररचयको सङ्कट, वहसंा, राजनीवत, बलात्कार, नारी उन्मवुक्त आवद ववषयका कववताहरू लेवखरहकेा 

छन ् तर यसवबच प्रकृवत वचन्तनका कववताहरू पवन वसजवना गररहकेा छन।्  भवजीत तामाङको सन् 

२०१३ मा प्रकावशत ‘विृ संवाद’ खडडकाव्यमा म पात्र र विृवबचको संवाद रहकेो छ। यस कववता 
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सङ्ग्रहमा मावनसद्वारा प्रकृवतको शोषण गररएको गनुासो विृको माध्यमद्वारा रावखएको छ। यस कववता 

सङ्ग्रहमा कला पि कमजोर रह े तापवन यसले प्रकृवतको सङ्कटबारे ध्यान आकवषवत गरेको छ। कवव 

लेख्छन्- 

मलाई वकन त्यसरी हरेेको, ररस पो उठ्छ। 

मावलक भई वनःसन्तान पारेको सवम्झदँा मन पो दखु्छ।। 

वबचवबचमा ‘म’ पात्रले विृलाई सम्झाउने प्रयास गरेको छ। उनी प्रकृवतको पिमा पवन बोलेका छन।्  

‘म’ पात्र भन्छ- 

सवकँदनै सवकँदनै वन्य प्राणी जङ्गल संसारमा 

भररभराउ छन ्विृहरू पारी जङ्गलमा। 

मावनसहरू हरैान भई िर फवकव न्छन-्विृ रोपी 

वचलाउने, उवत्तस, पानीसास छन-्वभरैभरर।। 

यस काव्यमा ‘विृ’ भन्छ- 

हररयो िाँस साग पात िण िणमा खाद्य सजनचय गछवन ्

परपोषी समस्त प्राणी संसारको पोष गछवन।् 

वतमी, हामी वनस्पवतसँग वभन्न साहै्र कहाँ छौ ँ

एउटै महासागरका साना साना तरङ्गहरू मात्र हौ।ँ 

काव्यकार प्रकृवत सङ्कटप्रवत सचेत छन।् पयाववरणमा भइरहकेो प्रदषूण र वन-जङ्गलको ववनाश दखेरे 

उनी वचवन्तत छन ्।  

सन ् २००७ मा प्रकावशत अबीर खावलङको ‘अिर उत्सव’ कववता सङ्ग्रहवभत्र ‘रुखहरू’ 

शीषवकको कववतामा कवव प्रकृवतको अवस्था दखेरे वचवन्तत छन-् 

उडेर आए एक हुल चराहरू 

खोई कहाँ अवल्पए 

धरतीका प्यारा रुखहरू 

आत्मीयताको ह्याङ्गरमा गुडँ बनाउन नपाई 

कुवन्न कवत भोल्ट करेन्ट कुद्दो तारमा 
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वजन्दगी वबसाउन पगु।े 

सहरीकरणले गदाव भएको वन-जङ्गल नाश र सहरमा हजारौ ँभोल्टको करेन्ट बोकेर कुवदरहकेा तारहरूमा 

वदनहु ँ मने चराहरूको वदेना पोखकेा छन।् सहर बजारमा वबजलुी, मोबाइल, वटभी र अन्य संसाधनका 

लावग कुदकेा तारहरूमा परेर कवत चराहरू मछवन ् जसको वहसाब कही ँ कतै पाइदँैन। तर यसले 

पाररवस्थवतकीमा कस्तो प्रभाव पररहकेो हुन्छ त्यसबारे कवव वचवन्तत छन।्  कवव लेख्छन्- 

धरतीका रुदनमय याचनाहरू हुन ्रुखहरू 

आगोका होली खवेलरहकेा मान्छेहरू 

भनौ ँ

छेड परेको परावजैनी वकरणवसत मौज गरररहकेा मान्छेहरूलाई 

धरतीका शभु कामना काडवहरू हुन ्रुखहरू 

कववले रुखलाई प्रकृवतको उपहार मानेका छन।् वास्तवमा मावनसको जीवनका लावग प्रकृवतमा भएका 

सम्पणूव वस्त ु अवन ववषय मलू्यवान ् छन।् त्यसैले कवव रुखलाई मावनसको जीवनका लावग प्रकृवतले 

वदएको शभु कामना मान्छन ्जसको माध्यमद्वारा मावनसले प्राण वाय ुप्राप्त गदवछ।   

सन ् १९९० मा प्रकावशत अववनाश श्रेष्ठको ‘अनभुवूत यात्रामा’ कववता सङ्ग्रहवभत्र प्रकृवत 

वचन्तनका कववताहरू पाइन्छन।् अववनाश श्रेष्ठले यी कववताहरूमा प्रकृवत वचन्तनका साथै ऋतकुा 

कववता पवन लेखकेा छन।् उनका ‘पतुली’, ‘ववच्छेद’, ‘अक्टुबरको गीत’, ‘शरद’्, ‘नयाँ वषव’ आवद 

कववताहरू प्रकृवत वचन्तनका छन।् अववनाश श्रेष्ठ आफ्नो ‘पतुली’ कववतामा लेख्छन्- 

फूलमा पवन हुन्डरी लकेुको छ 

हुन्डरीमा पवृथवीको वदेना। 

पवृथवीको त्यस वदेनामा आलोवडत हुने गछव सवृि। 

सवृिको सवक्रयता वझवल्मलाउँछ वतम्रो त्यो जीवन्त हाँसोमा। 

र वतम्रो हाँसोमा फक्रन्छ एउटा फूल 

सारा सवृिलाई छातीमा समटेेर। 

यस कववतांशमा कववले मावनसलाई पाररवस्थवतकीको एउटा उपकरण मानेका छन।् फुलमा हुन्डरी लकु्न ुर 

त्यस हुन्डरीमा पवृथवीको वदेना लकु्नकुो प्रतीक मावनसले पाररवस्थवतकीमा ल्याएको असन्तुलन हो। त्यही 
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वदेनाले वा असन्तलुनले सवृिमा नकारात्मक प्रभाव पादवछ। तर सवृि सन्तवुलत छ भने मावनसको जीवन 

सखुमय र आनन्दपणूव हुदँछ र मावनसले प्रकृवतको उपकार बझु ेमावनसले प्रकृवतलाई प्रेम गने छन ्अवन 

पनुः सवृि सन्तवुलत हुनेछ।  

 सन ् १९६३ मा प्रकावशत बदु्धकुमार मोक्तानको ‘यौवन सपना’ कववता सङ्ग्रहवभत्र पवन ऋत ु

ववषयका कववताहरू छन ्जसमा ‘वसन्त औ आसँ’ु, ‘वसन्तको एक वबहान’, ‘वन फुल’ आवद पछवन।् यी 

कववताहरू स्वच्छन्दतावादी प्रववृत्तमा लेवखएका छन।्  

सन ्२००६ मा प्रकावशत वशशपुाल शमावको ‘फवक्रदछैन ्कोवपलाहरू’ कववता सङ्ग्रहमा पवन 

प्रकृवत ववषयका कववताहरू परेका छन ्जसमा ‘स्वागत ्ऋतरुाज’, ‘बसन्तको आगमन’, ‘प्रकृवत कवत 

महान्’, ‘प्रकृवतको लीला’ आवद प्रमखु छन।्  

सजनजय वान्तवाले आफ्नो कववता सङ्ग्रह ‘आवतव काल’ (२०१५) – मा ऋत ुर प्रकृवतका कुनै 

ववषयको शीषवक नराखी प्रकृवतको कववता लेखकेा छन्। उनको ‘खसुी’ कववता यसको उदाहरण हो। कवव 

लेख्छन्-  

हररया खतेहरू 

मावनसका सखु हुन ्जस्तो लाग्छ 

यी नदी-नालाहरू 

सखुी मावनस 

का हृदय हुन ्जस्तो लाग्छ। 

सेता चराहरू उड्छन ्र म खसुी हुन्छु   

कवव यस कववतामा वनतान्त प्रकृवत प्रेमी बनेका छन ्तर यो प्रेम स्वच्छन्दतावादी, रुमानी नभएर प्रकृवत 

सरुिा र सद्भावको रूपमा व्यक्त छ। सन्तवुलत र हररयो प्रकृवत, नदी-नालाहरू मावनसका सुख हुन।् समदृ्ध 

खतेको हररयो भव्यता मावनसको अनभुवूत हो भन्ने भावनाले वनश्चय नै कववमा प्रकृवत प्रेम र उसको 

सरुिाको भाव रहकेो बोध हुन्छ।  

 प्रदषूण र पयाववरण सङ्कटबारे सधुीर छेत्री आफ्नो शलैीमा अवभव्यवक्त वदन्छन।् सन ्२००८ मा 

प्रकावशत उनको ‘वशल्पका पखटेाहरू’ कववता सङ्ग्रहवभत्रको ‘मध्यरात मलेोडी र पयाववरण गीत’ 

कववता पयाववरण सङ्कटबारे लेवखएको राम्रो कववता हो। कवव लेख्छन्- 



65 

 

ओजोनको हजार आँख्ले डोको बोकेर 

मरेी धरा-रानी 

कवसङ्गरबाट 

वमथेनको धवुाँ फ्याँक्छ। 

चोली च्यावतएको जवान त्यसको उरोजलाई 

वगजोवलबस्छ 

हजार अदृश्य हातहरू। 

पयाववरणको रोगी अन्त्यानपु्रास 

एकलयमा खोवकबस्छ अवन 

स्लोगनहरूको अवधकतम सङ्ग्रहले 

मोटाएको छ 

म्यचुल फन्ड। 

उत्तरआधवुनकतावादको पररप्रेक्ष्यबाट कववता लेख्ने कववहरूले उत्तरआधवुनकतावादकै 

ववरोधमा धेर लेखकेा छन।् उत्तरआधवुनकतावादी कववहरू नवउपवनवेश, आन्तररक उपवनवशे, यदु्ध, 

कुटनीवत, वकनारीकरण, उत्तरवमवडया, उत्तरअथवनीवत, जलवाय ु पररवतवन, प्रदषूण, ई-व्यापार, साइबर 

संस्कृवत आवद ववषयहरूलाई केन्र गरेर कववता वसजवना गरररहकेा छन।् यी ववषयहरूले समाजमा 

ल्याएका ववशङ्ृखलता र नकारात्मक प्रभावको ववरोधमा उत्तरआधवुनक कववता प्रस्ततु भएको दवेखन्छ। 

पररवशे काव्य पवन ववश्वमा भइरहकेो प्रदषूण, जलवाय ुपररवतवनका ववरोधमा उठेको सावहवत्यक ववरोह 

हो। नेपाली कववहरू पवन प्रकृवत सङ्कट अथवा जलवाय ु पररवतवनलाई वलएर वचवन्तत छन।् त्यसैले 

नेपाली कववतामा प्रकृवत वचन्तनका स्वर पाइन्छन।् नेपाली सावहत्यमा ववववध ववषयका कववताहरू 

वसजवना भइरहकेा छन ्जसमध्ये प्रकृवत वचन्तन एउटा प्रमखु ववषय रहकेो दवेखन्छ। 

 

३. हनष्कषष 

नेपाली कववताको आरम्भ सवुानन्ददासको ‘पथृ्वीनारायण’- कववताबाट भएको मावनन्छ। यस 

कववतालाई कवतपय अध्येताहरूले वीरधारा त कवतले स्तवुत कववता भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ। 
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भारतीय नेपाली कववता भने सवाई र लहरीबाट सरुु भएको पाइन्छ। नेपाली सावहत्यको माध्यवमक 

कालबाट ऋत ुकववताहरू लेवखन सरुु भए तापवन लोकमा मौवखक रूपमा ऋत ुकववताहरू बाह्रमासाका 

रूपमा रहकेा पाइन्छन।् नेपाली सावहत्यमा लेखनाथ पौड्यालको आगमन भएपवछ र उनले ‘ऋतवुवचार’ 

लेखपेवछ नेपाली सावहत्यमा पररवशेपरक कववताहरू लेवखन थालेको दवेखन्छ। प्रकृवत र पयववारणप्रवत 

सम्पणूव ववश्व नै वचवन्तत रहकेो समयमा नेपाली कववहरू पवन यसप्रवत गम्भीर भएर पररवशे काव्यको 

वसजवनामा लावग परेका दवेखन्छन।् नेपाली कववहरूले पवन पयाववरणमा स्वच्छता कसरी ल्याउन सवकन्छ 

साथै पाररवस्थवतकीमा सन्तलुन कसरी ल्याउन सवकन्छ भन्ने ववषयमा गम्भीर भएर काव्य वसजवनामा 

लागकेा छन।् नेपाली कववता पररवशे काव्यप्रवत सचेत छ र प्रकृवत सङ्कटलाई नेपाली कववहरूले गम्भीर 

समस्याका रूपमा वलएको दवेखन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


