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पहिलो अध्याय 

१. शोध काययको परिचय 

 

१.१ शोध शीर्यक 

नेपाली साहित्यमा ऋत ु कहिताको अन्य कहितािरूको भन्दा छुटै्ट हिशेषता छ। अन्य हिषयका 

कहितािरूले समाजमा घटेका, घहटसकेका र सम्भाहित घटना एिम ्हथिहतबारे धेरै लेखेका िुन्छन ्भने 

ऋत ुकहिताले प्रकृहतलाई लेखकेो िुन्छ। 

नेपाली समाजमा ऋत ुकहिता र गीत लेखन परम्पराको अध्ययन गदाा लोकसम्म पगु्न ुपने िुन्छ। 

लोकमा मौहखक रूपमा ऋत ुहिषयका गीत, कहिता, बाह्रमासािरू गाउने गररन््यो। तर लोकको मौहखक 

परम्पराभन्दा साहित्य अहल छुटै्ट हिषय िो। नेपाली साहित्येहतिासमा ऋत ुहिषयका कहितािरू प्रािहमक 

कालदहेख लेहखन िालेर माध्यहमक कालदहेख हिकास िुन िालेको दहेखन्छ। आधहुनक कालमा आएर 

यसको मित्त्ि अझ ैबढेको दहेखन्छ। ऋत ु हिषयका कहितािरूलाई हिहिध दृहिकोणद्वारा अध्ययन गना 

सहकन्छ तर यस यगुमा प्रदषषण र पाररहथिहतकी सङ्कट एउटा ठुलो समथया बनेको छ। त्यसैले अन्य 

ज्ञानानशुासनले जथतै साहित्यले पहन प्रकृहतको यस सङ्कटलाई समाधान गना कथतो भषहमका खले्न सक्छ 

अििा पयाािरणमा भएको प्रदषषणलाई साहित्यले कसरी रोकिाम गनामा सघाउ परु याउन सक्छ भन्न े

हिषयमा पररिशे हिमशाका मान्यतािरूका आधारमा अनुसन्धान गने अहभप्राय हलएर ‘नेपाली ऋत ु

काव्यिरूको पररिशेपरक अध्ययन’- लाई प्रथततु शोध कायाको शीषाकका रूपमा ग्रिण गररएको छ। 

 

१.२ शोध प्रयोजन 

यस यगुमा हिश्व नै प्रदषषणको हसकार भएको छ। प्रदषषण र पाररहथिहतकीमा आएको असन्तलुनले गदाा 

हिहिध अप्राकृहतक र अथिाभाहिक घटनािरू घहटरिकेा छन।् हिश्व एकाहतर आतङ्किाददहेख पीहित 

छ भने अकााहतर प्रकृहत प्रदषषणले सङ्कट ग्रथत छ। प्रकृहतको यिी सङ्कट समाधान गना साहित्यले कसरी 

सियोग गना सक्छ? साहित्य लेखनले प्रदषषणमकु्त प्रकृहत बनाउन सियोग गना सक्छ िा सकै्तन? जथता 

प्रश्निरू अहिले उहठरिकेा छन्। साहित्यको मषल अहभप्राय आनन्द प्रदान गनुा नै िो य्यपहप समाज, जाहत र 



2 

 

प्रकृहतको संरक्षणका लाहग पहन साहित्य मित्त्िपषणा छ। साहित्य एउटा यथतो शहक्त िो जसले ठुला ठुला 

समाज, राजनीहतक सत्ता, राज्य, धमा आहदलाई पषणातः ध्िथत गरेको इहतिास छ। त्यसैले साहित्यको 

माध्यमद्वारा पहन पयाािरणको सरुक्षा गना सहकन्छ अििा प्रकृहत सङ्कटको हनिारण गना सहकन्छ भन्ने 

हिषयको अनुसन्धान गनुा यस शोध कायाको प्रयोजन रिकेो छ। त्यसका सािै उत्तर बङ्ग हिश्वहि्यपालयको 

नेपाली हिभागबाट हपएच िी उपाहधिते ुप्राप्त गनुा पहन यसको प्रयोजन रिकेो छ।  

 

१.३ समस्या कथन 

प्रथताहित  शोध काया लेखनाि पौि्याल, मोिन कोइराला र मनप्रसाद सबु्बाका कृहतिरू क्रमशः 

‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्य, ‘ऋत-ुहनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रि र ‘ऋत ुक्यान्भसमा रेखािरू’ शीषाक कहिता 

सङ्ग्रिलाई प्रहतहनहध नेपाली ऋत ु काव्यका रूपमा हलई यसमा प्रथततु ऋत ु िा प्रकृहतको पररिशे 

हिमशापरक अध्ययनमा केहन्ित रिकेो छ। यसो गने क्रममा हनम्नहलहखत समथयािरूबारे हिचार गररएको 

छ- 

     (क) नेपाली कहिता साहित्यमा प्रकृहतकेन्िी िा पयाािरणकेन्िी हचन्तन पाइन्छ िा पाइदँनै ? 

     (ख) पयाािरण प्रदषषणप्रहत नेपाली साहित्य कहत सचेत छ ? 

     (ग) नेपाली साहित्यको अध्ययन परम्परामा पररिशे काव्यलाई कहतको मित्त्ि हदइएको पाइन्छ र 

यसको िहैशि्यबारे कहतसम्म हििचेना एिम ्मषल्याङ्कन भएको छ ? 

     (घ) नेपाली साहित्यमा पररिशे काव्य लेहखएका छन ्िा छैनन?् छन ्भने यथता काव्यको थिरूप र 

संरचना कथतो छ ? 

     (ङ) यी तीनजना कहििरूले आआफ्ना कालमा ऋतुलाई कसरी िरेेका छन?् 

     (च) ऋत ुपररितानले सामाहजक, धाहमाक र अन्य हिषयिरूमा कथतो प्रभाि पारेको छ? 

 

१.४  शोध काययको उदे्दश्य 

यस शोध कायाको उद्दशे्य हनम्नहलहखत बुँदािरूमा राहखएको छ- 

     (क) नेपाली साहित्यमा प्रकृहत िा ऋत ुहचन्तनबारे अध्ययन गनुा। 

     (ख) प्रकृहत िा पयाािरणप्रहत नेपाली साहित्यको सचेतताबारे अध्ययन गनुा। 
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     (ग) ‘ऋतहुिचार’, ‘ऋत-ुहनमन्रण’, र ‘ऋतु-क्यान्भसमा रेखािरू’-लाई पररिशे काव्यका रूपमा 

थिापना गनुा। 

     (घ) नेपाली ऋत ुकाव्यिरूको मषल्याङ्कन गनुा। 

     (ङ) नेपाली साहित्यको पाररहथिहतकीलाई अध्ययन गनुा। 

     (च) नेपाली साहित्यमा प्रकृहतको मित्त्िबारे अध्ययन गनुा।  

 

१.५  शोध काययको औहचत्य 

ितामान समयको सबैभन्दा ठुलो समथया अप्राकृहतक रूपमा भइरिकेो जलिाय ु पररितान िो। यस 

हिषयमा हिश्वका सबै दशेिरू हचहन्तत छन।् साहित्यमा पहन यस हिषयप्रहत हचन्तन सरुु िुन िालेको छ। 

साहित्यमा प्रकृहत प्रेम, रोमान्स, सौन्दया आहदका रूपमा मारै प्रयोग भएको पाइन््यो तर आज हिश्वमा 

जलिाय ु पररितान एउटा ठुलो समथयाको रूपमा खिा भएको िुनाले साहित्यमा प्रकृहतको सौन्दयाको 

चचाा मार नभएर यसको अहनिायाता, संरक्षण र उपयोहगतािरूबारे पहन उल्लेख भइरिकेो छ। हिश्व 

साहित्यमा िररयो हचन्तनका कृहतिरू हसजाना भइसकेका छन्। यसै सन्दभामा नेपाली साहित्य पहन प्रकृहत-

पयाािरणको संरक्षणको हिषयप्रहत कहत सचेत छ भन्ने खोज गनुा आिश्यक दहेखन्छ। अतः हिज्ञान, 

साहित्य, समाजशास्त्रकै ठुलो समथया बनेको जलिाय ुपररितानमाहि साहिहत्यक अध्ययन िा अनसुन्धान 

िुन ुऔहचत्यपषणा हिषय िो भन्ने थितः थपि िुदँछ। 

 

१.६  शोध काययको सीमा ि के्षत्र 

नेपाली साहित्यमा ऋत ु अििा प्रकृहतसम्बन्धी िपु्रै कहिता, काव्य हसजाना गररएको पाइन्छ तर छिटै 

ऋतिुरूलाई हलएर लेहखएका नेपाली ऋतकुाव्य भने ‘ऋतहुिचार’, ‘ऋत-ुहनमन्रण’ र ‘ऋत-ुक्यान्भसमा 

रेखािरू’ नै िुन।् त्यसैले प्रथततु  शोध कायामा लेखनाि पौि्यालको ‘ऋतहुिचार’, मोिन कोइरालाको 

‘ऋतु-हनमन्रण’ अहन मनप्रसाद सबु्बाको ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’ काव्यमा सीहमत रिरे यसमा 

अहभव्यक्त ऋत ुिा प्रकृहत हचन्तनका अिधारणा, प्रकृहतप्रहतको दृहिकोण सािै प्रकृहत संरक्षणका हिहभन्न 

तत्त्ििरूको अनसुन्धान र हिशे्लषण गररएको छ। 
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१.७ शोध सामग्री स्रोत 

यस शोध हिषयसँग सम्बद्ध त्याङ्क र अन्य आिश्यक सामग्रीिरू हिहभन्न पथुतकालय, लेख, पर-

पहरका, धाहमाक ग्रन्ि, हिहभन्न िबेसाइट, इ-जनाल आहदबाट सङ्ग्रि गररएको छ।  

 

१.८ शोध हिहध 

प्रथततु शोध काया हमहरितत शोध हिहधका आधारमा गररएको छ। हमहरितत हिहधको प्रयोग गररए तापहन 

यसमा पररमाणात्मक अनसुन्धानभन्दा गणुात्मक अनसुन्धानलाई बढी मित्त्ि हदइएको छ। शोध कायामा 

प्रयकु्त भाषा, व्याकरण, पाद हटप्पणी र सन्दभा सषचीको रूपरेखा ‘नेपाली लेखन शलैी’-को आधारमा 

राहखएको छ।  

 

१.९ सैद्धाहततक ढााँचा िा हिशे्लर्ण हिहध 

प्रथततु शोध कायाको हिषय ‘नेपाली ऋत ु काव्यिरूको पररिशेपरक अध्ययन’ रिकेो िुनाले पररिशे-

हिमशामाहि पषिीय र पाश्चात्य साहित्यका हिद्वान ्िरूले व्यक्त गरेका हिचार, धारणा अििा सैद्धाहन्तक 

रूपरेखािरूको अध्ययन गद ै ‘ऋतहुिचार’, ‘ऋतु-हनमन्रण’ र ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’-मा 

पररिशेपरक अध्ययन र हिशे्लषण गररएको छ सािै प्रथततु काव्यिरूमा प्रकृहत संरक्षण र प्रदषहषत 

पयाािरणप्रहत काव्यकारिरूको कथतो हचन्तन र दृहिकोण रिकेो छ त्यसको अध्ययन पहन गररएको छ। 

 

१.१०  पूियकाययको सिेक्षण   

नेपाली साहित्यमा प्रथताहित शोध शीषाक िा समथयालाई हलएर आजसम्म कुनै पहन काया गररएको 

पाइएन। तिाहप सन ्२००७ मा ‘भकुृटी’ प्रकाशनबाट प्रकाहशत कृष्ण गौतमको ‘उत्तरआधहुनक हजज्ञासा’ 

नामक पथुतकमा ‘ऋतहुचरणको अन्तपााठका नेपाली कहि : पौि्याल, कोइराला र सबु्बा’ शीषाकमा 

एउटा लेख पाइन्छ। यस लेखअन्तगात कृष्ण गौतमले यी तीनजना कहिका ऋत ुकाव्यिरूको अन्तपााठका 

दृहिकोणले अध्ययन गरेका छन।् अन्तपााठको हिषय भए तापहन उनले यस लेखमा प्रकृहत अििा ऋतु 

साहित्यको आिश्यकता र प्रकृहतको उिारता र शाहन्तको कामना गरेका छन।् उनी लेख्छन-् “अहिले 
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िामीलाई यस कारण ऋत ुसाहित्य आिश्यक भएको छ हक िामी जीिनमा प्राकृहतक उिारता, शाहन्त, 

शहक्त र तेज उपलब्ध गरौ ँजीिनका ररक्ततालाई भरौ,ँ प्रेममा थिथिता िाहसल गरौ।ँ”
1
  

नेपाली साहित्यमा प्रकृहत िा ऋतकुो चचाा आरम्भदहेख नै िुदँ ैआएको दहेखन्छ। हिहभन्न नेपाली 

साहिहत्यक पर-पहरकािरूमा आरम्भदहेख नै प्रकृहतलाई केन्ि गरेर लेहखएका लेखिरू प्रकाहशत पाइन्छन् 

सािै ऋत ु अििा प्रकृहतक प्रकोपका घटना आहदलाई हलएर अनेकौ ँ कहिता काव्य लेहखएका छन।् 

बाह्रमासा, लिरी, सिाईहतर प्रकृहत र ऋतलुाई हिषयिथतु बनाएर कहितािरू हसजाना गररएको िािा 

लाग्दछ, जथतै- थतिनकालमा हि्यपापहतकृत ‘रितीराग बाह्रमासा’ (१८४९), शङ्ृ गारकालमा लालबिादरु 

आउँमासीको ‘बाह्रमासा’-(१८५५), भिुनप्रसाद ढुङ् ग्यालको ‘उपिन-हिनोद’- (१९८३), मोतीराम 

भट्टको ‘बाह्रमासे’, ‘रम्भा-शकु सम्िाद’, ‘पीकदषत’- (१८८६), हशखरनाि सुिदेीको ‘शङ्ृ गारदपाण’ 

हभर ऋतिुणानका प्रसङ् ग- १८९८) पिलमानहसंि थिाँरको ‘प्रेमरञ्जन शङ्ृ गार’, ‘पीकदषत’- १९०२, 

‘मधेदषत’ अनषहदत- १९०४-९८), दानराज लाहमछानेको ‘बाह्रमासा’ – (१९०४), भरैिकुमारी 

राजभण्िारीको ‘प्रेमप्रबन्ध’ –(१९०६), कृष्णप्रसाद रेग्मीको ‘ऋतमुाला’, ‘मनमञ्जरी’, ‘शङ्ृ गारमाला’ 

(१९१६), तीिानाि खहतििाको ‘शङ्ृ गारदपाण’-मा सङ् कहलत, टीकाराम शमााको ‘ऋतुमञ्जरी’ आहद।
2
 

तर नेपाली साहित्यको पररिशेपरक अध्ययन प्राहज्ञक रूपमा गररन िालेको भने धेरै भएको छैन।   

सन ् १९४५ दहेख छाहपन िालेको ‘भारती’ पहरकाको प्रत्येक अङ्क िा सङ्ख्यामा ऋत ु र 

प्रकृहतलाई हलएर कहिता, लेख हनबन्ध आहद छाहपएका पाइन्छन।् ‘भारती’ िषा १ सङ्ख्या १ मा 

पारसमहण प्रधान ‘िुने हिरुिा’ नामक लेखमा लेख्छन्- “कुनै फष लको बोट अध्ययन गरे अहधकांश फष ल 

बसन्त ऋतमुा फुलेको पाइन्छ। अरू ऋतुमा फुल्ने फष ल िोरै मार िुन्छन।् माहनसको िसन्त-ऋत ुजीिनीपन 

िो। गने छोराले बीस िषाको उमरेमा धेरिोर दखेाउँछ। यो उमेरमा केिी गरेर नदखेाउने छोरो के छोरो।”
3
   

‘भारती’-कै िषा १ सङ्ख्या २ मा बाबलुाल प्रधानको ‘बैंस’ नामक लेख प्रकाहशत दहेखन्छ। 

प्रकृहत र ऋतकुो पररितान सँगसँग ै माहनसको दिे र प्रिहृत्त पहन पररितान िुदँ ै जान्छ भन्ने सङ्केत गद ै

बाबलुाल प्रधान लेख्छन्- “प्रकृहतमा जसरी फल-फष लिरू फुल्छन,् फुल्छन ् औ सकु्छन ् उसरी नै कुन ै

प्राणधारी दिेले िाल्यािथिा, यौिन अिथिा औ पौ़ अिथिा हलन्छन।् समयमा जसरी धान मकै औ 

                       
1
 कृष्ण गौतम, सन् २००७, उत्तरआधुहनक हजज्ञासा, पषिाित,् प२ृ३५ 

2
 घनश्याम नेपाल, सन्  २००९, नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहतिास, हसलगढी : एकता बुक िाउस, प ृ१५९  

3
 पारसमहण प्रधान, स  १९४५, िुने हिरुिा, भारती, रूपनारायण हसंि (सम्पा), िषा १ सङ्ख्या १, दाहजाहलङ : महण हप्रहन्टङ प्रेस, प ृ११    
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कोदो पाक्छन।् ऋत ुपररितानअनसुार जसरी हिहभन्न ऋतुमा पानी पछा, घाम लाग्छ औ मेघ गहजान्छ उसरी 

नै प्राणधारी दिेले प्राकृहतक हनयम उलङ्घन गना सकै्तन।”
4
   

प्रकृहत र मानिहबचको यथतो हचन्तनले नेपाली साहित्यले पहन प्रकृहत र साहित्यलाई एउटा 

व्यिथिाहभर अध्ययन गरररिकेो हियो भन्ने सङ्केत गदाछ। ‘भारती’ पहरकाका प्रायः सबै सङ्ख्यामा 

प्रकृहत अहन ऋतलुाई साहिहत्यक, आध्याहत्मक र दाशाहनक प्रसङ्गमा हलएर हचन्तन गररएको पाइन्छ। 

‘भारती’-भन्दा अहघका पहरकािरूमा पहन प्रकृहतलाई हलएर कहितािरू रचना भएको पाइन्छ। ‘शारदा’ 

पहरका िषा १ सङ्ख्या २ सन ् १९३४ मा पं लेखनाि शमाा पौि्याल र हसहद्धचरण रितेष्ठका क्रमशः 

‘जीिन-ज्योहत’ र ‘प्रातःकालीन हकरण’ नामक कहिता प्रकाहशत दहेखन्छन।् यी दिु ै कहितामा 

कहििरूले प्रकृहत र जीिनको तलुना गरेका छन।्
5
 

िासदुिे हरपाठी आफ्नो शोधग्रन्ि ‘लेखनाि पौि्यालको कहित्िको हिशे्लषण तिा 

मषल्याङ्कन’- मा नेपाली साहित्यमा प्रकृहतलाई हिषय बनाएर लेहखएका कहितािरू पाइए तापहन 

ऋतलुाई नै केन्ि गरेर लेहखएका कहितािरू भने कम पाइन्छन ् भन्ने हिचार राख्छन।् उनी लेख्छन्- 

“नेपाली कहिता परम्परामा पहन ऋत ुर महिनाका आधारमा प्रकृहत प्रयोग नभएको िोइन तर ऋतमुा नै 

हिचार केहन्ित गरेर प्रकृहत-कहिताचाहि ँिोरैमा रहचएको अनभुि िुन्छ।”
6
   

जगत ् छेरी रिीन्िनािका कहितािरूमा प्रकृहत प्रेम खोज्द ै आफ्नो हिचार यसरी राख्छन-् 

“प्रकृहतहसत हनगषढ सम्बन्ध कहिको धमा िो। कहि र प्रकृहतको सम्बन्ध यगु-यगुदहेखको छ। प्रकृहतलाई 

अिज्ञा गरेर कुनै कहि पहन पषणा िुन सकै्तन। तर कहतपय कहििरूको भने प्रकृहतहसत अक्षणु्ण सम्बन्ध 

रिको छ। उनीिरू प्रकृहतम ैआत्मसात िुन्छन ्तिा उनीिरूका काव्य-हसजाना प्रकृहतम ैओत-प्रोत भएका 

िुन्छन।्”
7
  

‘भानभुक्तका काव्यमा प्रकृहत िणान’ नामक समीक्षात्मक लेखमा रामलाल अहधकारी प्रकृहतको 

चेतन शहक्तबारे यसो भन्छन-् “भारतीय दशानमा प्रकृहत र परुुष दईु तत्त्िको प्रगाढ सम्बन्ध रिकेो मार 

िोइन यसैद्वारा सहृि सञ्चालनको क्रम अक्षणु्ण रिकेो समेत व्याख्या पाइन्छ। तिाहप यो प्रकृहत शब्दलाई 

                       
4
 बाबुलाल प्रधान, स. १९४५, ‘बैंस’,  भारती, रूपनारायण हसंि (सम्पा), िषा १ सङ्ख्या २, दाहजाहलङ : महण हप्रहन्टङ प्रेस, प३ृ४ 

5
 नरबिादरु रितेष्ठ (सम्पा) सन् २००७, ‘शारदा’ (निाङ्क), िषा १ अङ्क ४, शारदाका मौहलक पषृ्ठिरू, प१ृ१ 

6
 िासदुेि हरपाठी, सन् १९७३, लेखानाि पौि्यालको कहित्िको हिशे्लषण तिा मषल्याङ्कन, कीहतापषर : पाठ्यक्रम हिकास केन्ि, प ृ५५ 

7
 जगत् छेरी, सन् १९९७, कहिन्ि रिीन्िनािका कहितामा प्रकृहतपे्रम, िीरभि काकीढोली (सम्पा), प्रहक्रया, िषा ११ अङ्क २०, हसहक्कम: 

प्रहक्रया प्रकाशन, प ृ५९ 
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दाशाहनक दृहिले निरेी सामान्य सांसाररक दृहिले िदेाा यसरी पररभाहषत गना सहकन्छ- मानिद्वारा सहृि गना 

नसहकने तर माहनसकै पञ्च इहन्ियद्वारा अनभुषत िुने िथत ु नै प्रकृहत िो। रुख-पात अििा समग्रतामा 

उहिद,् ढुङ्गा-माटो, जल बादल आहद नै प्रकृहतका अियििरू िुन।् माहनसले रुख-पातका हिरुिा रोपेर 

उमाना बढाउन सक्छ तर ती हिरुिाको हबजन हनमााण गना सकै्तन।”
8
  

सं १४५० पषिाका माहनएका ‘ज्िरोत्पहत्त हचहकत्सा’, ‘औषध रासायन’-जथता पथुतकिरूमा 

प्राकृहतक ओखहतमषलोका कुरािरू दहेखन्छन।् भलै यसको कुनै साहिहत्यक मषल्य निोला तर यसले प्रकृहत 

र समाजको अनन्त सम्बन्ध दखेाएको पाइन्छ। नेपाली भाषामा लेहखएका परुाना ग्रन्ििरूमा प्रकृहतमा 

पाइने उपयोगी तत्त्ििरूको हििरण र यसको उपयोहगताबारेमा लेहखनाले पहन नेपाली समाज र साहित्य 

प्रकृहतको धेरै नहजक हियो भन्ने त्य प्रमाहणत गदाछ।  

हशि प्रधानद्वारा सम्पाहदत ‘बिृत समालोचना’-मा अच्यतुरमण अहधकारीको ‘प्रकृहत साहित्य र 

मौहलकता’ नामक लेख प्रकाहशत दहेखन्छ। यस लेखमा उनले साहित्य र यसको मौहलकताको स्रोत 

प्रकृहतलाई मानेका छन्। उनले भािनात्मक र भौहतक प्रकृहतको चचाा गद,ै माहनसको हिचार, बहुद्धको 

हिकासमा भािनात्मक प्रकृहतको भषहमका िुन्छ र भौहतक प्रकृहत पञ्च तत्त्िसँग सम्बहन्धत िुन्छ भन्द ै

साहित्य, कला, संथकृहत र सभ्यता सबै मानि मगजका उपज िुन ् र यी सबै प्रकृहतबाट नै अनकुरण 

गररएको िो भन्ने ठानेका छन।्
9
   

कृष्ण गौतमको दाशाहनक िरेाइमा प्रकृहत मखु्य छ, उनी लेख्छन-् “हिश्वमा अनहगन्ती पदािािरू 

छन ्तापहन दाशाहनक िरेाइबाट यिाँ तीन पदािा मार छन-् प्रकृहत, जीि र ईश्वर।”
10

 नेपाली साहित्यमा 

प्रकृहतले आरम्भदहेख नै हिहशि थिान पाएको छ। त्यसैले प्रकृहतको उपेक्षा िुन सक्दनै, मनषु्यको जीिन 

हनमााण गने सिारितेष्ठ मञ्च नै प्रकृहत िो।
11

 कृष्णहसंि मोक्तान पहन माहनस प्रकृहतकै लीला िो भन्द ै“जीिन 

नै पृ् िीको सिारितेष्ठ लीला िो अहन माहनस यसको मखु्य आकषाण”
12

 भन्छन।् हिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले 

आफ्नो उपन्यास ‘सहुम्नमा’-मा सोमदत्त र सहुम्नमाको तका द्वारा प्रकृहतकेन्िी र मानिकेन्िी धारणाको 

द्वन्द्वलाई सङ्केत गरेका छन।् सहुम्नमा प्रकृहतकी प्रतीक िो भने सोमदत्तले माहनसको प्रहतहनहध गरेको छ। 

                       
8
 रामलाल अहधकारी, सन ्१९९७, भानुभक्तका काव्यमा प्रकृहतपे्रम, प्रहक्रया, िीरभि काकीढोली (सम्पा), िषा ११ अङ्क २०, हसहक्कम : 

प्रहक्रया प्रकाशन, प ृ८३ 
9
 अच्यतुरमण अहधकारी, सन् १९८९, प्रकृहत, साहित्य र मौहलकता, बिृत समालोचना, हशि प्रधान (सम्पा), गान्तोक प्रकाशन, प ृ७५० 

10
 कृष्ण गौतम, सन् १९९९, हसजानाको सुिास, काठमािौ ँ: साझा प्रकाशन, प ृ१ 

11
 कृष्ण गौतम, सन् १९९९, हसजानाको सुिास, पषिाित ्प ृ२ 

12
 कृष्णहसंि मोक्तान, सन् १९६७, जीिन पररक्रमा, रितीमहत िाई ल्िमष मोक्तान प्रकाशन, दाहजाहलङ, प ृ१२ 
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सहुम्नमाकै शब्दमा- “हतमी प्रकृहतको बनोटलाई हबगारेर आफष हभर िरलाग्दो ररत्तो खािल बनाउँदछौ र 

त्यिी प्रकृहतलाई धपाएर हनकाहलहदएपहछ बन्न गएको ररत्तो खाल्िोमा हतम्रो पाप जहन्मरिन्छन।् 

प्रकृहतलाई िलेाँ गरेर हतमी भन्छौ धमा मौलाउँछ। यो हतम्रो झटुो सोचाइ िो।“
13

 यसरी प्रकृहतको हचन्तन र 

अध्ययनलाई खोजी गदाा हिहभन्न पर-पहरका, पथुतक आहदमा प्रकृहत हचन्तनको हिकासशील क्रममा 

अध्ययन भएको पाइन्छ।  

सन ्१९८७ मा नेपाली साहित्य प्रकाशन नयाँ हदल्लीद्वारा प्रकाहशत ‘हबजिुा’ पहरका हिज्ञान 

एिम ्पयाािरण अङ्को रूपमा प्रकाहशत पाइन्छ। यस पहरकामा एकलव्य शमााको ‘प्रकृहत तिा प्राकृहतक 

साधन संरक्षणमा पाररहथिहतकीय पररप्रेक्ष्य’, प्रेम प्रधानको ‘िाम्रो पयाािरण र समथयािरू’, जीिन 

खातीको ‘पयाािरण : एक अिलोकन’, प्रकाशमहण प्रधानको ‘पयाािरण-खोजाइ र सोचाइ’ आहद लेख र 

राजने्ि भण्िारीको ‘िनहभर िराएका गोरेटािरू’ कहिता पहन प्रकाहशत भएको पाइन्छ। ‘पयाािरण संरक्षण 

: केिी चचाा’ लेखमा गोपाल प्रधान लेख्छन ्“पृ् िीमा माहनसको बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण प्राकृहतक 

सम्पदा नाटकीय ढङ्गमा खपत भइरिछे। कुनै पहन समाजका लाहग प्राकृहतक सम्पदा मरेूदण्ि िो। यो 

सम्पदा सँधै नै उपलब्ध भइरि ेमार िाम्रो हिकास कायम रिन्छ।“
14

   

प्रकृहतको हिनाश िोस ् चाि े पाररहथिहतकीय प्रणालीमा असन्तलुन िोस ् त्यसको ठुलो दोषी 

माहनस र उनका अनािाश्यक चािना िुन।् माहनसको बढ्दो कौतषिल र उत्सकुताले नै प्रकृहतको दरुुपयोग 

र संिार भएको पररिशे हिमशाकिरू मान्छन।् भाषा-साहित्यमा प्रकृहत संरक्षणको हचन्तन गरेर प्रकृहतमा 

भइरिकेो संिार र दरुुपयोगलाई पररिशे-हिमशाले प्रकाश पाने प्रयास गदाछ। त्यसैले पररिेश हिमशाका 

आलोचकिरूले यसलाई हिज्ञान हिरोधी, जङ्गलिादी, असभ्य हसद्धान्त भनेर आलोचना गरेका छन।्  

सन ्१९९६ मा कुमारबिादरु जोशीको ‘दिेकोटाका कहितामा प्रकृहत’ पथुतक प्रकाहशत भएको 

दहेखन्छ। यस पथुतकमा उनले मिाकहि लक्ष्मीप्रसाद दिेकोटाका कहिता, खण्िकाव्य अहन मिाकाव्यमा 

प्रयकु्त प्रकृहत िणानका साि ैदिेकोटाले साहित्यमा प्रकृहतलाई हदएको थिानबारे अध्ययन प्रथततु गरेका 

छन।् नेपाली साहित्यमा पररिेश-हिमशा नौलो हिषय भएको िुनाले कुमारबिादरु जोशीको त्यस पथुतकमा 

पररिशे हिमशाको हसद्धान्तमा आधाररत िथतगुत चचाा पाइदँनै। तिाहप दिेकोटाका कृहतिरूमा प्रकृहत 

                       
13

 हिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सन ्१९८६, सुहम्नमा, िाराणसी : प्रशान्त प्रकाशन, प ृ३५ 
14

 गोपाल प्रधान, सन ्१९९८, पयाािरण संरक्षण : केिी चचाा, अचाना, नरबिादरु भण्िारी (सम्पा), िषा १८ अङ्क २२, हसहक्कम : हप्रमुला 

भण्िारी प्रकाशन, प ृ८० 
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संरक्षणका सङ्केतिरू रिकेो त्य भने उनले थिीकार गरेका छन।् हबतेका केिी िषािरूमा भारत अहन 

नेपालबाट प्रकाहशत िुने हिहभन्न पहरकािरूमा पररिशे-हिमशापरक लेख, प्रबन्धिरू प्रकाहशत भएका 

छन।्  

नेपालबाट कृष्ण गौतमको ‘उत्तरआधहुनक हजज्ञासा, उत्तरआधहुनक संिाद’ अहन गोहिन्दराज 

भट्टराईको ’उत्तर आधहुनक ऐना’ र ‘उत्तर आधहुनक हिमशा’, सञ्जीि उप्रेतीको ‘हसद्धान्तका कुरा’-मा 

पहन पररिशे हिमशाको चचाा पाइन्छ। सन ् २००५ को ‘गोरखापर’-मा कृष्ण गौतमको ‘िातािरण 

काव्यशास्त्र’ नामक रचना प्रकाहशत भएको दहेखन्छ। त्यसरी नै सन ् २००७ - को नेपाली साहिहत्यक 

माहसक पहरका ‘गररमा’ िषा २५, पषणााङ्क २९५- मा गोहिन्दराज भट्टराईको ‘इकोहक्रहटहसज्म : हसजाना 

तिा समालोचनाको निीनतम क्षेर र नेपाली साहित्यको सन्दभा’ नामक लेख प्रकाहशत दहेखन्छ। यस 

लेखमा उनले नेपाली साहित्यमा निीन साहिहत्यक दृहिकोणको प्रादभुााि भएको थिीकार गरेका छन।् 

उनले नेपाली साहित्यमा इकोराइहटङ अििा पररिशे लेखनको उदािरण हददँ ै नेपालका चारजना 

लेखकिरूका कृहतिरूको संहक्षप्त रूपमा समीक्षा पहन गरेका छन।् ती कृहतिरू िुन-् अमर नेम्बाङको 

हनबन्ध ‘सम्झनाका तरेलीिरू’, गोपालकुमार बथनेतको हनबन्धसङ्ग्रि ‘आफ्नै सेरोफेरोहभर’, ध्रिुचन्ि 

गौतमको उपन्यास ‘जहेलएको; र कणा साक्यको ‘सोच’। भारतीय नेपाली साहित्यका सन्दभामा कुरा गदाा 

बलराम पाण्िेले ‘सन्धान’ पहरकाको िषा ४ अङ्क ४ मा प्रकाहशत आफ्नो ‘हसहक्कमका केिी 

किािरूको पयाा-आलोचनात्मक (Eco-criticism) अध्ययन’- शीषाक लेखमा पररिेश हिमशाको चचाा 

गरेका छन।् बलराम पाण्िेको यो लेख भारतीय नेपाली साहित्यमा पररिेश हिमशाबारे लेहखएको पहिलो 

लेख िो।   

दिेचन्ि सबु्बाले ‘नेपाली अकादमी जनाल’ िषा ५ अङ्क ५ मा ‘पररिशे-हिमशाका दृहिले तरुण 

तपसी नव्यकाव्यको पठन’, ‘अहभज्ञान‘नेपाली अधािाहषाक शोधपहरका िषा १ अङ्क १ मा 

‘‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्यमा प्रकृहत-पररिशे’, ‘अनशुीलन’ साहित्य सामहयकी िषा १ अङ्क १ मा 

‘साहित्य अहन पयाािरण’ र ‘नेपाली अकादमी जनाल’ िषा ५ अङ्क ६ मा ‘पररिशे-हिमशाका दृहिले 

मनुा-मदन खण्िकाव्यको हिशे्लषण’ लेखाहद प्रकाहशत गरेर पररिशे-हिमशाको अध्ययनमा रुहच दखेाएको 

पाइन्छ। ‘भकुृटी’ पषणााङ्क १४ मा अनपुमा रेग्मीको ‘समसामहयकताको कसीमा सातौ ँ ऋतु’ र गीता 

हरपाठीको ‘करोिौ ँसषयािरूको अन्धकारमा पयाािरणीय चेतना’ नामक लेख प्रकाहशत पाइन्छ।  
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अनपुमा रेग्मीको लेखमा उपन्यासकार ध्रिुचन्ि गौतमको नयाँ उपन्यास ‘सातौ ँऋतु’-मा िहणात 

अप्राकृहतक रूपमा भइरिकेो जलिाय ु पररितानप्रहतको हचन्तनलाई पररिशेपरक अध्ययन गररएको छ। 

रेग्मी लेख्छन् “िातािरणीय के्षरमा जलिाय ु पररितान जल्दोबल्दो समथयाको रूपमा आइरिकेो छ। 

आजको जल्दो बल्दो मदु्दाका रूपमा आएको जलिाय ु पररितान हिरूद्ध सचेतता जागतृ गराउन दशे-

हिदशेमा अनेक कायाक्रम भइरिकेा छन।् नेपालमा यसको असर गम्भीर रूपमा परेको हिशषेज्ञिरूले 

बताइरिकेो पररप्रेक्ष्यमा यसलाई प्रथततु उपन्यासमा िथतकुो रूपमा प्रयोग गररनुले यस उपन्यासले बोकेको 

समसामहयकतालाई उजागर गरेको छ। कृहतको शीषाक सातौ ँ ऋत ु िुन ु त्यसतफा को सङ्केत िो।”
15

 

‘भकुृटी’-को यसै अङ्कमा अहिनाश रितेष्ठको ‘करोिौ ँसषयािरूको अन्धकार’ कहितामा गीता हरपाठीले 

पयाािरणीय चेतनाको अध्ययन प्रथततु गरेकी छन।् उनी लेहख्छन ्“प्राकृहतक सौन्दयातफा  सचेत रिकेा कहि 

अहिनाश रितेष्ठको करोिौ ँ सषयािरूको अन्धकार कहिता सङ्ग्रिमा सङ्कहलत अहधकांश कहितािरूमा 

पयाािरणप्रहत हिहशि हचन्तन पाइन्छ। यस हसजानामा काहव्यक याराको पहछल्लो चरणमा भोगकेो 

पयाािरणप्रहत सिानभुषहत र भोक्ता मानिप्रहत असिमहतको उब्जनी भएको दहेखन्छ।”
16

   

मनप्रसाद सबु्बा अहन रेहमका िापाले उठाएको हकनारीकरणको सन्दभामा पयाािरण अििा 

प्रकृहत पहन मानिीय सत्तादहेख हकनारीकृत िुदँछै भन्ने धारणािरू दहेखन्छन।् मनप्रसाद सबु्बा लेख्छन्- 

“हकनारीकरणले अब यो हिषय पहन हलई पयाािरण-साहित्य अििा इकोहलटरेचरतफा  आफ्नो फाँट 

फैल्याउने जमको गछा।”
17

 तीन चार दशकअहघको र आजको प्रकृहतप्रहतको दृहिकोणमा िपु्रै पररितानिरू 

दहेखन्छन।् आज प्रकृहतको संरक्षण र यसको औहचत्यलाई हलएर साहित्य लेहखन्छ भने पहिले यसको 

सौन्दयालाई केन्ि गरेर साहित्य लेहखन््यो तरै पहन त्यस साहित्यमा प्रकृहतप्रहतको सचेतता नभएको भने 

िोइन। हिशषे रूपमा मानि समाज र प्रकृहतको आन्तररक सम्बन्ध छ भन्ने सङ्केतिरू त्यिाँ पाइन्छन।्   

पेम्पा तामाङ लेख्छन्- “िामी मान्छेको हििकेशीलताको यो गणु िो िामी प्रकृहतलाई हचन्छौ ँ

यसमा रमाउँछौ।ँ प्रकृहत िाम्रो हनहम्त जथतो मित्त्िको छ, िाम्रो आफ्नै जीिन, सामाहजकता त्यहत्तकै 

मित्त्िको छ।”
18

  

                       
15

 अनपुमा रेग्मी, सन् २०११, समसामहयकताको कसीमा सातौ ँऋत,ु मोदनाि प्रहरितत (सम्पा) भकुृटी पषणााङ्क १४, काठमािौ ँ  : भकुृटी 

एकेिेहमक पहब्लकेसन्स, प ृ६५-६६ 
16

 गीता हरपाठी, सन् २०११, करोिौ ँसषयािरूको अन्धकारमा पयाािरणीय चेतना, भकुृटी पषिाित् प ृ७३ 
17

 मनप्रसाद सुब्बा, रेहमका िापा, सन् २०११, हकनारा-हिमशा, दाहजाहलङ : गामा प्रकाशन, प ृ८ 
18

 पेम्पा तामाङ, सन् २०१२, आख्यानदेहख पराख्यानसम्म, गान्तोक : जनपक्ष प्रकाशन, प ृ२५ 
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पाश्चात्य साहित्यअन्तगात हिशषे गरी अमरेरकी साहित्य र अङ्ग्रेजी साहित्यमा पररिशे-

हिमशाबारे िपु्रै अध्ययन अनुसन्धान भएको दहेखन्छ। अमेररकी पररिशे हिमशाक चेररल गटफेल्टीले 

पररिशे-हिमशालाई सैद्धाहन्तक रूपमा पररभाहषत गरेपहछ यस हिषयमा िपु्रै पथुतक, लेखाहद लेहखए सािै 

अध्ययन केन्ििरू र सम्प्रदायिरू थिाहपत िुन िाले। पयाािरण अहन साहित्यको अध्ययनका लाहग सन ्

१९९२ मा ‘य ुएस िथेटन हलटरेचर एसोहसएसन’-द्वारा ‘एसोहसएसन फर हद थटिी अि ् हलटरेचर एन्ि 

इन्िाइरन्मन्ट’ (ASLE) भन्ने संथिा खोहलएको दहेखन्छ। यो संथिा अहिले पररिशे हिमशा अध्ययनको 

मखु्य केन्िका रूपमा रिकेो दहेखन्छ। पररिशे हिमशाको अध्ययनलाई सैद्धाहन्तक आधार हददँ ै यसको 

घोषणा परथिरूप चेररल गटफेल्टी र िरेलाि फोमाद्वारा सम्पाहदत ‘इकोहक्रहटहसज्म ररिर लेन्िमाका  इन 

हलटरेरी इकोलजी’ नामक पथुतकमा जम्मा पच्चीसिटा लेखिरू छन।् यसलाई भाग एक, दईु र तीन गरेर 

छुट् ट्याइएको छ। यस पथुतकको भषहमका अििा पररचय खण्िलाई पररिशे हिमशाको घोषणा पर 

माहनन्छ। यस पथुतकमा परेका लेखिरूद्वारा साहित्य अहन पयाािरणहबचको सम्बन्धबारे हिथततृ चचाा िा 

अध्ययन गररएको पाइन्छ।  

यसबािके पररिशे हिमशाबारे िपु्रै पथुतक लेखिरू प्रकाहशत भएका छन।् हनकोलस रोएद्वारा 

सम्पाहदत ‘रोमाहन्टहसज्म’ पथुतकमा जमे्स सी मकेकुहसकले ‘इकोलजी’ भन्ने लेखमा साहित्यमा 

दखेापरेको पाररहथिहतकीय साहिहत्यक आलोचनाको चचाा गरेका छन।् हपटर बेरीको ‘हिहगहनङ हियोरी’-

मा पहन पररिशे हिमशाको चचाा पाइन्छ। प्याहिहसया िाद्वारा सम्पाहदत ‘हद हलटेरेरी ्योरी एन्ि 

हक्रहटहसज्म’ पथुतकमा ररचिा काहिाजले ‘इनभाय ्रोन ्मने्टहलज्म  एन्ि इकोहक्रहटहसज्म’ भन्ने लेखमा 

पररिशे हिमशाको आरम्भ र यसका केिी सैद्धाहन्तक हिषयको चचाा गरेका छन।् ग्रेज ग्यारेटले आफ्नो 

‘इकोहक्रहटहसज्म’ भन्ने पथुतकमा पररिशे हिमशाको हिथततृ अध्ययन गरेका छन।् भारतीय लेखकिरूले 

पहन पररिशे हिमशामाहि अध्ययन अनसुन्धान गना सरुु गररसकेका छन।् हिशेष गरी पषिीय दशानमा पाइने 

प्रकृहत अहन साहित्यको गहिरो सम्बन्धबारे अनसुन्धान भइरिकेो छ।  

 भारतीय दशान अहन धमाशास्त्रिरूमा प्रकृहतको गणु गाइएको पाइन्छ। त्यसैलाई हलएर भारतीय 

साहित्यका लेखकिरू यसको पनुथिाापना गना अग्रसर छन।् मषलतः दहक्षण भारतका लेखकिरू यस 

हिषयमाहि उत्सकु दहेखन्छन।् यष समुात्येको ‘इकोहक्रहटहसज्म इन प्र्याहक्टस’, हनमाल हसलभामोनी, 

हनमालदासन अहन रेसन के एलेक्सद्वारा सम्पाहदत ‘एसे इन इकोहक्रहटहसज्म’ पथुतकिरूमा पररिशे 
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हिमशाको हिथततृ अध्ययन गने प्रयास गररएको पाइन्छ। पषिोत्तर भारतको संथकृहत र सभ्यता प्रकृहतको धेरै 

नहजक रिकेो रिथयलाई ‘इकोलजी हमि एन्ि हमथिी’ पथुतकमा एन हि आर चन्ि अहन हनगमानन्द दासले 

खलुथत पाने प्रयास गरेका छन।् ‘कनटेम्पोरेरी हलटरेरी एन्ि कल्चरल ्योरी’ नामक पथुतकमा प्रमोद के 

नायरले पहन थिक्चरहलज्मदहेख इकोहक्रहटहसज्मसम्म दहेखएका साहित्य हसद्धान्तका कुरािरू राखकेा छन,् 

जसमा इकोहक्रहटहसज्म अििा पररिशे हिमशा पहन साहित्य अध्ययनको एउटा दृहिकोण अििा हसद्धान्त 

िुनसक्छ भन्ने थिीकार गरेका छन।् यसबािके पाश्चात्य साहित्यमा िपु्रै लेख अहन शोधपरिरू हिहभन्न 

पर-पहरका, जनालहतर प्रकाहशत भएका पाइन्छन।् पररिशे हिमशाको अध्ययनका लाहग हिहभन्न 

िबेसाइट, इ-जनाल, आहद सञ्चाहलत पहन गररएको पाइन्छ।  

मषलतः नेपाली समाज प्रकृहत पषजक अििा प्रकृहत प्रेमी समाज िो। नेपाली संथकृहत, 

लोकहिश्वास र लोकधारणािरू प्रकृहतमा नै केहन्ित छन।् जिै-मण्िलको पररितान िा पयाािरणीय 

सङ्कटको प्रभािदहेख नेपाली साहित्य-समाज पहन टाढा छैन। त्यसैले नेपाली साहित्यमा पहन 

पररिशेपरक अध्ययनको अिश्यकता देहखन्छ। नेपाली साहित्यमा पररिेश हिमशा हिषय अििा 

समथयालाई नै हलएर गररएको शोध काया भने यसभन्दा अहघ भएको दहेखएको छैन। 

 

१.११  शोध काययको प्रारूप 

प्रथततु शोध कायामा हिषयको िगीकरण यसरी गररएको छ- 

अध्याय एक    -     शोध कायाको पररचय 

अध्याय दईु     -     नपेाली साहित्यमा प्रकृहत हचन्तन परम्परा 

अध्याय तीन   -     पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्यको अध्ययन 

अध्याय चार       पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋत-ुहनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रिको अध्ययन 

अध्याय पाँच   -     पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋतु-क्यान्भसमा रेखािरू’ कहिता सङ्ग्रिको अध्ययन 

अध्याय छ     -     उपंसिार एिम ्हनष्कषा 

सन्दभा सषची 
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नेपाली ऋत ुकाव्यिरूको पररिशेपरक अध्ययन गने क्रममा मषलतः लेखनाि पौि्यालको ‘ऋतहुिचार’, 

मोिन कोइरालाको ‘ऋतु-हनमन्रण’ र मनप्रसाद सबु्बाको ‘ऋतकु्यान्भसमा रेखािरू’ काव्यलाई चयन 

गररएको छ। यो शोध काया गदाा ‘इकोहक्रहटहसज्म’ अििा पररिशे हिमशाका मान्यतािरूको अधार 

हलइएको छ। हमरित हिहधअनसुार गररएको यस शोध कायामा पररिशेिैज्ञाहनक अहभलक्षणिरूका 

आधारमा हिषयको हिशे्लषण र व्याख्या गद ै मषल्याङ्कन गररएको छ। यस शोध कायामा जम्मा छिटा 

अध्यायिरू छन।् यसअन्तगात पहिलो अध्यायमा शोध कायाको पररचय राहखएको छ। जम्मा एघारिटा 

उपशीषाकिरू हदएर यस अध्यायको सङ्गठनात्मक रूप तयार गररएको छ। ती उपशीषाकिरू िुन्- (१) 

शोध शीषाक, (२) शोधको प्रयोजन, (३) समथया किन, (४) शोध कायाको उद्दशे्य, (५) शोध कायाको 

औहचत्य, (६) शोध कायाको सीमा र क्षेर, (७) शोधको सामग्री स्रोत, (८) शोधहिहध, (९) सैद्धाहन्तक 

ढाँचा िा हिशे्लषण हिहध, (१०) पषिाकायाको सिके्षण, (११) शोध कायाको प्रारूप। यस अध्यायमा शोध 

कायाको प्रयोजन, औहचत्यबारे प्रकाश पाररएको छ भने शोध कायाको सीमाङ्कनबारे पहन चचाा गररएको 

छ।  

 दोस्रो अध्यायमा ‘नेपाली साहित्यमा प्रकृहत हचन्तन परम्परा’ शीषाकअन्तगात जम्मा तीनिटा 

उपशीषाकिरू राहखएका छन्। ती यसप्रकार छन्- (१) नेपाली ऋत ुकाव्यको पररचय र लेखन परम्परा, 

(२) प्रकृहत सङ्कट र नेपाली पररिशे काव्य, (३) नेपाली पररिशे काव्यको थिरूप र समीक्षात्मक 

अध्ययन. (४) हनष्कषा। यी उपशीषाकिरूमा नेपाली साहित्यमा ऋत ुकहितािरू कहिलेदेहख लेख्न सरुु 

भयो र यसको हिकास नेपाली साहित्येहतिासको कुन कालदहेख िुन िालेको िो भन्ने हिषयमाहि चचाा 

गररएको छ। त्यसका सािै लोकमा रिकेा ऋतु गीत र कहितािरू, बाह्रमासा आहदलाई ऋत ुकाव्य मान्न 

सहकन्छ हक सहकँदनै? भन्ने प्रश्निरूमाहि हिचार गररएको छ। नेपाली ऋत ु काव्यिरूबारे हिचार गन े

क्रममा ऋतु काव्यको पररचय हददँ ैयसको पररिशे काव्यसँग कथतो सम्बन्ध छ र ऋत ुकाव्य र पररिशे 

काव्य एकै िुन ् हक अलग िुन्? भन्ने प्रश्नको समाधान गने प्रयास गररएको छ। यस अध्यायमा नेपाली 

कहितािरू प्रकृहत सङ्कटप्रहत कहत सचेत छन ्भन्ने हिषयको अनसुन्धान गररएको छ।  

 यस शोध कायाको तेस्रो अध्यायको शीषाक ‘पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋतहुिचार’ 

खण्िकाव्यको अध्ययन’ राहखएको छ। यस अध्यायमा जम्मा छिटा उपशीषाकिरू छन।् ती उपशीषाकिरू 

िुन-् (१) कहि लेखनाि पौि्यालको संहक्षप्त पररचय, (२) ‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्य, (३) ‘ऋतहुिचार’ 
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खण्िकाव्यमा पररिशे दशान, (४) ‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्य र पररिशे-धमाशास्त्र, (५) ‘ऋतहुिचार’ 

खण्िकाव्यमा िररत आध्याहत्मकता, (६) पररिशे काव्यका रूपमा ‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्य। यस 

अध्यायमा लेखनाि पौि्यलको संहक्षप्त पररचय हददँ ैउनको ‘ऋतहुिचार’ खण्िकाव्यको हिशे्लषणात्मक 

अध्ययन गररएको छ। मषलतः यस अध्यायमा ‘ऋतहुिचार’-लाई पररिशे दशान, पररिशे-धमाशास्त्र र िररत 

आध्याहत्मकताका दृहिकोणले अध्ययन गररएको छ। यी हिषयिरू पररिशे हिमशाका मान्यतािरू 

अन्तगात पछान।् यी धारणािरूका आधारमा ‘ऋतहुिचार’-को अध्ययन गररएपहछ ‘ऋतहुिचार’-लाई 

पररिशे काव्यका रूपमा पररहचत गराउने काम गररएको छ।  

 ‘पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋतु-हनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रिको अध्ययन’ यस शोध कायाको 

चौिो अध्याय िो। यसमा जम्मा छिटा उपशीषाकिरू छन।् ती िुन्- (१) कहि मोिन कोइरालाको 

सङ्हक्षप्त पररचय, (२) ‘ऋत-ुहनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रि, (३) ‘ऋत-ुहनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रि र 

पाररहथिहतकी, (४) ‘ऋतु-हनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रि र गिन पाररहथिहतकी, (५) गाया अनकुल्पना, (६) 

पररिशे काव्यका रूपमा ‘ऋत-ुहनमन्रण’ –को थिरूप र मषल्य। यस अध्यायमा मोिन कोइराला र उनको 

‘ऋतु-हनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रिबारे अध्ययन गररएको छ। यस उपशीषाकअन्तगात मोिन कोइरालाका 

अन्य कहितािरूको पहन अध्ययन गररएको छ। यस अध्यायमा ‘ऋतु-हनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रिलाई 

पाररहथिहतकीका हिहभन्न अिधारणािरूका आधारमा अध्ययन गररएको छ जसअन्तगात गिन 

पाररहथिहतकी, गाया अनकुल्पना आहद पदाछन।् पररिशे हिमशाका मान्यतािरूमा यी हिषयिरू पहन 

पदाछन ् जसले प्रकृहतको िाह्य र आन्तररक पाररहथिहतकीबारे अध्ययन गछा। यस अध्यायमा ‘ऋतु-

हनमन्रण’ कहिता सङ्ग्रिमा पाररहथिहतकीबारे लेहखएका धारणा र मषल्यिरूको हनक्यौल गद ैयस कहिता 

सङ्ग्रिलाई पररिशे काव्यका रूपमा पररचय गराइएको छ।  

 शोध कायाको पाँचौ ँअध्यायमा ‘पररिशे हिमशाका दृहिले ‘ऋतु-क्यान्भसमा रेखािरू’ कहिता 

सङ्ग्रिको अध्ययन’ गररएको छ। यसका सातिटा उपशीषाकिरू छन।् ती िुन ् (१) कहि मनप्रसाद 

सबु्बाको सङ्हक्षप्त पररचय, (२) ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’ कहिता सङ्ग्रि, (३) ‘ऋतु-क्यान्भसमा 

रेखािरू’ र प्रकृहत लेखन, (४) ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’ र सांथकृहतक पाररहथिहतकी, (५) ‘ऋतु-

क्यान्भसमा रेखािरू’ र पयाािरण नारीिाद, (६) पररिेश काव्यका रूपमा ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’। 

यस अध्यायमा मनप्रसाद सबु्बाको सङ्हक्षप्त पररचय हददँ ै उनको ‘ऋत-ुक्यान्भसमा रेखािरू’ र अन्य 
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कहितािरूको अध्ययन गररएको छ। त्यसका सािै यस सङ्ग्रिलाई प्रकृहत लेखन, सांथकृहतक 

पाररहथिहतकी तिा पररिशे नारीिादका दृहिले अध्ययन गद ैपररिशे काव्यका रूपमा पररचय गराइएको 

छ।  

 यस शोध कायाको छैटौ ँ अध्यायको शीषाक ‘उपसंिार एिम ् हनष्कषा’ राहखएको छ। यस 

अध्यायमा सम्पषणा शोध कायाको सार रूप राहखएको छ। यसमा शोध कायामा प्राप्त उपलहब्ध िा 

प्राहप्तिरूलाई बुँदागत रूपमा राहखएको छ। त्यसका सािै भािी शोध कायाका लाहग सम्भाव्य शोध 

शीषाकिरू पहन हदइएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


