
 

शोध साराांश 

‘नेपाली ऋत ुकाव्यहरूको परिवशेपिक अध्ययन’ शीर्षकमा गरिएको यस शोध कायषमा नपेाली साहहत्यका 

मखु्य तीनवटा ऋत ुकाव्यहरूलाई हलएि अध्ययन गरिएको छ। ती हुन ् लेखनाथ पौड्यालको ‘ऋतहुवचाि’ 

(सन ् १९३५), मोहन कोइिालाको ‘ऋत-ुहनमन्त्रण’ (सन ् १९८३) ि मनप्रसाद सबु्बाको ‘ऋत ु क्यान्त्भसमा 

िेखाहरू’ (सन ् २००९)। नेपाली साहहत्यमा ऋत ु काव्य वा कहवताको अध्ययन गदाष नेपाली लोक 

साहहत्यअन्त्तगषत हवहभन्त्न ऋतु गीत ि कहवताहरू िहकेा पाइन्त्छन ्जसमा बाह्रमासा प्रमखु छन।् सवाई अहन 

लहिी काव्यमा पहन ऋतकुो वणषन भएको पाइन्त्छ। साहहत्यमा प्रकृहतको सन्त्दभष हलएि हवहवध काव्य 

कहवताहरू िचना भएको पाइए तापहन प्रकृहत हचन्त्तनम ैकेहन्त्ित भएि कहवता लेख्न चाहहिँ आधहुनक कालको 

पवूाषधषदहेख नै थाहलएको हो भन्त्ने यस शोध कायषको हनष्कर्ष िहकेो छ। तथाहप स्तवनकाल ि शङ्ृगािकालहति 

लेहखएका ऋत ुकहवताहरूमा पहन प्रकृहत हचन्त्तनका छुटपटु दृष्टान्त्तहरू िहकेा पाइन्त्छन ्ति हतनमा प्रकृहत गौण 

अहन प्रेम, िहत, सौन्त्दयष आहदका प्रसङ्गहरू प्रमखु िहकेा छन।् यस शोध कायषमा जम्मा छवटा अध्यायहरू 

छन।् ती अध्यायहरूलाई पहहलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पािँचौ िँ ि छैटौ िँ गिेि हवभाजन गरिएको छ। 

 यस शोध कायषको पहहलो अध्यायलाई ‘शोध कायषको परिचय’ शीर्षक हदएि जम्मा एघािवटा 

उपशीर्षकहरूमा हवभाजन गरिएको छ। ती हुन-् (१) शोध शीर्षक, (२) शोधको प्रयोजन, (३) समस्या कथन, 

(४) शोध कायषको उद्दशे्य, (५) शोध कायषको औहचत्य, (६) शोध कायषको सीमा ि क्षेर, (७) शोधको सामग्री 

स्रोत, (८) शोधहवहध, (९) सैद्धाहन्त्तक ढािँचा वा हवशे्लर्ण हवहध, (१०) पवूषकायषको सवेक्षण, (११) शोध 

कायषको प्रारूप। यस अध्यायमा शोधका प्राहि ि उपलहब्धहरू िाहखएका छन ्जसमा पवूषकायषको सवके्षण गदद 

नेपाली साहहत्यमा ऋत ुकाव्य ि प्रकृहत हचन्त्तनका लेखहरूको समीक्षा पहन गरिएको छ। यो शोध कायष गदाष 

कुन ि कस्तो हवहध प्रयोग गरिएको छ त्यसको जानकािी गिाउिँद ैत्यही शोधहवहधका आधािमा चयन गरिएका 

पाठहरूको अध्ययन गरिएको छ। शोध कायष गदाष आवश्यक पसु्तकहरू अथवा शोध सामग्रीहरू कसिी, 

कहािँबाट सङ्कलन गरिएको छ भन्त्ने बािे हवविण पहन यस अध्यायमा हदइएको छ। शोधको औहचत्य ि 

उद्दशे्यबािे पहन यस अध्यायमा चचाष गिेि शोधको सङ्गहठत रूप तयाि गरिएको छ।    
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शोध कायषको दोस्रो अध्यायको शीर्षक ‘नेपाली साहहत्यमा प्रकृहत हचन्त्तन पिम्पिा’ िाहखएको छ। 

यस अध्यायमा चािवटा उपशीर्षक िाहखएका छन।् ती हुन ् - (१) नेपाली ऋत ु काव्यको परिचय ि लेखन 

पिम्पिा (२) प्रकृहत सङ्कट ि नेपाली परिवशे काव्य (३) नेपाली परिवशे काव्य (४) हनष्कर्ष। यस अध्यायमा 

नेपाली साहहत्यमा ऋत ुकाव्यहरूको लेखन ि पिम्पिाबािे अध्ययन गरिएको छ जसअन्त्तगषत ऋत ु हवर्यका 

कहवताहरू ि प्रकृहत हचन्त्तनका कहवताहरूलाई प्राथहमकता हदइएको छ। त्यसका साथै ऋत ुकहवता ि प्रकृहत 

हचन्त्तनका कहवताहरूको भदे गदद परिवशे काव्यलाई परिभाहर्त गने कायष पहन यस अध्यायमा भएको छ। 

नेपाली साहहत्यमा ऋतु हवर्यका कहवताहरू लेहखएका छन् जसमा ऋतहुरूको वणषन ि प्रकृहतको सौन्त्दयषबािे 

चचाष गरिएको पाइन्त्छ ति ऋतहुरू शीर्षक नहदई पहन प्रकृहत हचन्त्तनका कहवताहरू लेहखएका ि हतनमा प्रकृहत, 

पारिहस्थहतकी ि प्रदरू्णबािे सचेतता व्यक्त िहकेो कुिाको हनक्यौल गिी अध्ययन गरिएको छ। सवाई ि लहिी 

काव्यमा ऋत ुि प्रकृहतबािे के-कस्ता हवचािहरू अहभव्यक्त भएका छन ्त्यसबािे पहन यस अध्यायमा अध्ययन 

गरिएको छ। परिवशे हवज्ञानका मान्त्यताहरूका आधािमा नेपाली साहहत्यमा प्रकृहत हचन्त्तनका कहवताहरू के-

कहत लेहखएका छन ् ि ती कहवताहरूलाई परिवेश कहवता भन्त्न सहकन्त्छ वा सहकिँ दनै भन्त्नेबािे पहन यस 

अध्यायमा हवचाि हवमशष गरिएको छ।  

 शोध कायषको तेस्रो अध्यायको शीर्षक ‘परिवशे हवमशषका दृहष्टले ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्यको 

अध्ययन’ िाहखएको छ। यस अध्यायमा जम्मा सातवटा उपशीर्षकहरू छन।् ती हुन ्१) लेखनाथ पौड्यालको 

सङ्हक्षि परिचय, (२) ‘ऋतुहवचाि’ खण्डकाव्य, (३) ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्यमा परिवशे दशषन, (४) 

‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्य ि परिवशे-धमषशास्त्र, (५) ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्यमा हरित आध्याहत्मकता, (६) 

परिवशे काव्यका रूपमा ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्य (७) हनष्कर्ष।  

यसअन्त्तगषत ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्यमा िहकेा प्रकृहत हचन्त्तन ि ऋतहुरूप्रहत कहवको के कस्तो 

दृहष्टकोण िहकेो छ भन्त्नेबािे अध्ययन गरिएको छ। ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्य आध्याहत्मक हवचािधािाको 

प्रभावबाट लेहखएको काव्य भएको हुनाले यसलाई प्रकृहतको आध्याहत्मक स्वरूपका आधािमा अध्ययन 

गरिएको छ। परिवेश हवमशषको मान्त्यतामा परिवेश धमषशास्त्र, हरित आध्याहत्मकता आहद पछषन।् परिवशे 

हवमशषले यी मान्त्यता वा हसद्धान्त्तहरू आधहुनक दशषनशास्त्रबाट ग्रहण गिेको हो। तसथष, यी मान्त्यताहरूका 
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आधािमा ‘ऋतहुवचाि’ खण्डकाव्यको अध्ययन गरिएको छ। प्रकृहतप्रहतको लेखनाथ पौड्यालको दृहष्टकोण 

आध्याहत्मक छ साथै उनले माहनसको चेतनामा हरित आध्याहत्मकताको हवकास हुन ुआवश्यक छ ि त्यसैले 

मार प्रकृहतलाई हनेे माहनसको दृहष्टकोण परिवतषन हुन सक्छ भन्त्ने हवचाि प्रकट गिेको कुिा यस अध्यायमा 

गरिएको छ। प्रकृहतलाई हनेे लेखनाथ पौड्यालको दृहष्टकोण अथवा प्रकृहतप्रहत उनका हवचािहरूको अध्ययन 

‘ऋतहुवचाि’-का माध्यमले गरिएको छ भने यस काव्यलाई परिवशे हवमशषका मान्त्यताहरूका आधािमा खडा 

गिेि परिवशे काव्यका रूपमा परिहचत गिाउने काम यस अध्यायमा भएको छ।   

 ‘परिवशे हवमशषका दृहष्टले ‘ऋत-ुहनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रहको अध्ययन’ यस शोध कायषको चौथो 

अध्याय हो। यस अध्यायमा सातवटा उपशीर्षकहरू िाहखएका छन।् ती हुन ्(१) मोहन कोइिालाको सङ्हक्षि 

परिचय, (२) ‘ऋतु-हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रह, (३) ‘ऋतु-हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रह ि पारिहस्थहतकी, (४) 

‘ऋतु-हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रह ि गहन पारिहस्थहतकी, (५) गाया अनकुल्पना, (६) परिवेश काव्यका रूपमा 

‘ऋतु-हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रह, (७) हनष्कर्ष। यसमा मोहन कोइिालाको सङ्हक्षि परिचय हदिँद ैउनका अन्त्य 

प्रकृहतपिक कहवताहरूको चचाष गरिएको छ। त्यसका साथै ‘ऋतु-हनमन्त्रण’-मा िहकेो उनको प्रकृहतपिक 

दृहष्टकोणको अध्ययन पहन गरिएको छ। मोहन कोइिालाले आफ्ना कहवताहरूमा प्रकृहतलाई गम्भीि हचन्त्तनका 

साथ प्रस्ततु गिेका छन।् ‘ऋत-ुहनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रहमा छवटा ऋतहुरूका माध्यमले उनले प्रकृहतको 

सजीव रूप दखेाउन चाहकेा छन।् यस अध्यायमा ‘ऋतु-हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रहलाई पारिहस्थहतकी 

हवज्ञानको सन्त्दभष हलएि चचाष गरिएको छ। सतही पारिहस्थहतकी ि गहन पारिहस्थहतकीको चचाष गदद ‘ऋतु-

हनमन्त्रण’ कहवता सङ्ग्रहमा िहकेा कहवताहरूमा गहन पारिहस्थहतकीको सङ्केत िहकेो कुिाको हनक्यौल गने 

काम यस अध्यायमा भएको छ। त्यसका साथै यहािँ गाया अनकुल्पनाका मान्त्यताको आधाि गिेि पहन यो 

कहवता सङ्ग्रहको अध्ययन गरिएको छ। मोहन कोइिालाले यस काव्यमा ऋतहुरूको अध्ययन आध्याहत्मक 

हवचािधािा ि वजै्ञाहनक दृहष्टकोणका आधािमा गिेका छन।् त्यसका साथै यस कहवता सङ्ग्रहमा परिवशे 

हवमशषका मान्त्यताहरूको सङ्केत पहन पाइने हुनाले त्यसका आधािमा ‘ऋतु-हनमन्त्रण’-लाई परिवशे 

काव्यको रूपमा प्रस्ततु गरिने काम यस अध्यायमा भएको छ।  

 यस शोध कायषको पािँचौ िँ अध्यायको शीर्षक ‘परिवशे हवमशषका दृहष्टले ‘ऋत ुक्यान्त्भसमा िेखाहरू’- 
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को अध्ययन’ िहकेो छ। यस अध्यायमा जम्मा सातवटा उपशीर्षकहरू छन।् ती हुन-् (१) मनप्रसाद सबु्बाको 

सङ्हक्षि परिचय (२) ‘ऋत-ुक्यान्त्भसमा िेखाहरू’ कहवता सङ्ग्रह  (३) ‘ऋतु-क्यान्त्भसमा िेखाहरू’ ि प्रकृहत 

लेखन (४) ऋत ुक्यान्त्भसमा िेखाहरू ि साांस्कृहतक पारिहस्थहतकी (५) ‘ऋतु-क्यान्त्भसमा िेखाहरू’ ि पयाषविण 

नािीवाद, (६) परिवशे काव्यका रूपमा ‘ऋतु-क्यान्त्भसमा िेखाहरू’, (७) हनष्कर्ष। यस अध्यायमा पहहले 

मनप्रसाद सबु्बाको सङ्हक्षि परिचय िाख्द ै उनका अन्त्य प्रकृहतपिक कहवताहरूको चचाष गरिएको छ। यस 

कहवता सङ्ग्रहमा मखु्यतः दईुवटा हवर्यमाहथ ध्यान हदइएको छ। पहहलो साांस्कृहतक पारिहस्थहतकी ि दोस्रो 

पयाषविण नािीवाद। ‘ऋत ुक्यान्त्भसमा िेखाहरू’ कहवता सङ्ग्रमा मनप्रसाद सबु्बाको ऋतसुम्बन्त्धी दृहष्टकोणको 

चचाष गदाष मलूतः उनको ऋत-ुलेखन साांस्कृहतक पारिहस्थहतकीमा केहन्त्ित िहकेो दहेखन्त्छ। तसथष यस 

अध्यायमा साांस्कृहतक पारिहस्थहतकीका मान्त्यताहरूका आधािमा यस कहवता सङ्ग्रहको अध्ययन गरिएको 

छ। त्यसका साथै प्रकृहत अहन नािीहबचको सम्बन्त्ध उनका कहवताहरूमा व्यक्त भएको यस अध्यायमा 

पाइएको हुनाले पयाषविण नािीवादका दृहष्टकोणले यस सङ्ग्रहको अध्ययन गरिएको छ। यी सबै मान्त्यताहरू 

परिवशे हवमशषहभर पने हुनाले अन्त्तमा यस कहवता सङ्ग्रहलाई परिवशे काव्यका रूपमा अध्ययन गने काम 

यस अध्यायमा भएको छ। 

 यस शोध कायषको अहन्त्तम वा छैटौ िँ अध्याय ‘उपसांहाि एवम ्हनष्कर्ष’ िहकेो छ। यसमा उपसांहाि ि 

हनष्कर्ष गिी दईुवटा उपशीर्षक बनाइएको छ। उपसांहािअन्त्तगषत यो शोध कायष गदाष कुन हवर्यहरूलाई ध्यान 

हदइएको छ ि ती हवर्यहरूलाई कहत न्त्याय हदन सहकएको छ भन्त्नेबािे चचाष गरिएको छ। हनष्कर्ष 

उपशीर्षकअन्त्तगषत यो शोध कायष गदाष पाइएका उपलहब्ध ि प्राहिहरूलाई बुिँदागत रूपमा प्रस्ततु गरिएको छ। 

त्यसका साथै यस शोध कायषका लाहग चयन गरिएका कहवता सङ्ग्रहहरू हकन परिवेश काव्य हुन ्भन्त्ने तकष  

दृष्टान्त्तसहहत यस अध्यायमा प्रस्ततु गरिएको छ।  
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