
पिूषकथन 

 

मनुष्य जीिनको बुचनयादी तहसम्म सम्बन्ध राख्ने कथा व्यापक रूपले लोकचप्रय छ। यो व्याचप्त प्राचीन समयदचेख 

ाअधुचनक समयसम्म ाईत्तरोत्तर प्रभाि राख्न सक्षम छ। ाअधुचनक कथाले समाज र मनुष्य जीिनका चिचिध ाअयामहरूलााइ 

समेट्ने बहुसमािेशी चह्ऱरिलााइ ाअत्मसात् गरेको हुनाले यसको प्रभािको क्षेि ाऄझ चिशाल भएर गएको दचेखन्छ। यस 

प्रभाि क्षेिचभि म स्ियां पचन सचम्मचलत छु। चिया ाअजषनको प्रारचम्भक समयदचेख न ैकथाप्रचत मेरो गचहरो ाऄचभरुचच 

भएको र कालान्तरमा यसबारे औपचाह्ऱरक ाऄध्ययन गन ेाअकागक्षा पचन चिकास हुाँद ैगएकोले कथालााइ शोध क्षिेको 

रूपमा चुन्न सकेकह्ळ हुाँ। ाअधुचनक नेपाली कथा लेखनको पूिाषद्धषमा नै कथा लेख्न सुरु गरेर ाअजसम्म सृजनरत रहकेा 

हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ नेपाली कथा साचहत्यका ाऄथक साधक हुन्। ाईनको लेखनले ाअधुचनक नेपाली सामाचजक कथा 

लेखनको परम्परालााइ सम्पन्न बनाएको छ। ाईनल े कचिता र ाईपन्यास पचन लेखेका छन्। ाईनी एक कुशल सम्पादक, 

प्रकाशक र समर्जपत समाजसेिक पचन रहकेा छन्। यी चिचिध पक्षहरूको पह्ऱरचयात्मक ाऄध्ययनसचहत ाईनका कथामा 

चचचित नर-नारी सम्बन्धको िाह्य र ाअन्तह्ऱरक सूक्ष्मताहरूलााइ चििेचना गने ाईद्दशे्यले यो शोधकायष सम्पन्न गह्ऱरएको 

हो। 

प्रस्तुत शोधकायष एक चिशेर् शैचक्षक ाईपलचब्ध र शोध ाऄचभप्राचप्तको ाईद्दशे्य राखेर गह्ऱरएको छ। ययचप, चनधाषह्ऱरत 

समय, सीचमत स्रोत, सांसाधन ाऄचन शोधकताषमा भएको सीचमत ज्ञान, ाऄनुभि र सामर्थयष ाअह्लदले यस कायषलााइ सम्पूणष 

हुन ह्लदएको छैन। यस ाऄपूणषतालााइ भचिष्यका शोधकायषहरूले पूरा गद ैलानेछन ्र ज्ञान प्राचप्तका फााँटहरू चिस्ताह्ऱरत हुाँद ै

जानेछन् भने्न ाऄपेक्षा राचखएको छ। यस शोध प्रबन्धमा सामग्रीहरूको चििेचनाद्वारा जुन नयााँ र मौचलक तर्थयहरू प्राप्त 

भएका छन्, चतनले ाअगामी प्राचज्ञक ाऄनुशीलनमा ाअलोकको कायष गनेछ भने्न चिनम्र ाअशा राचखएको छ। 

यस शोधकायष सम्पन्न गदाष मैले पे्ररणा र सहयोग प्राप्त गरेका ाऄनेक महत्त्िपूणष व्यचि र सांस्थाहरूलााइ 

कृतज्ञभािले स्मरण गछुष - 

यस शोधकायषका शोधनायक ्ी हायमनदास रााइ ‘ह्लकरात’ जसले ाअफ्नो ाऄमूल्य ाअशीिाषदसचहत मलााइ ाऄनेक 

व्यािहाह्ऱरक सहयोग प्रदान गनुषभयो, ाईहााँप्रचत म ्द्धानत छु। मेरा शोध चनदशेक, ाईत्तरबगग चिश्वचियालय, नपेाली 

चिभागका प्रोफेसर मोहन पी. दाहालप्रचत कृतज्ञ छु जसले प्राचज्ञक गचतचिचधसाँग जोचडनको चनचम्त मलााइ पे्ररणा 

ह्लदनुभयो, मेरो ाअत्मचिश्वासलााइ दह्रो बनााईनुभयो र शोध कायषको ाऄिचधभह्ऱर बौचद्धक र व्यािहाह्ऱरक मागषचनदशेद्वारा 

मचभि काम गने ाउजाष थचपह्लदनुभयो। मेरा पे्ररणाका ाऄनन्य स्रोत स्ि. डा. कुमार प्रधान जसको ाअशीिाषद र स्नेहाचसि 

ाअचरणले म सधै ाँ लाभाचन्ित छु, ाईहााँप्रचत ्द्धानत छु। बौचद्धक र सजृनशील ाऄ्याससाँग सांल्न  हुन ेकुरामा ाऄचभपे्ररक 



रहने र यस ह्लकचसमको िातािरण सृजनामा प्रयासरत रहरे सहयोग ह्लदनहुुने नेपाली चिभाग, ाईत्तरबगग 

चिश्वचियालयका प्रोफेसर घनश्याम नेपालप्रचत कृतज्ञ छु। यसै चिश्वचियालयका डा. नरेशचन्र खाती ाऄचन डा. कृष्णराज 

घतानी र डा. पुष्कर पराजुलीको सहयोग, सदभाि, ाऄमूल्य सुझााई र हौसलाको चनचम्त ाअभार र कृतज्ञता व्यि गछुष। 

यो शोधकायष सम्पन्न गनषको चनचम्त पह्ऱरमलचमि स्मृचत महाचियालयकह्ळ भारप्राप्त प्राचायष ्ीमती नचन्दता 

सरकारको भरपूर सहयोग प्राप्त भएको छ। महाचियालयका व्यिस्थापकगणले ाअिश्यक िातािरण र सुयोगको व्यिस्था 

चमलााआह्लदएको हुनाले यो कायष सफलतापूिषक सम्पन्न हुन सकेको हो, यसको चनचम्त यहााँहरू सबैप्रचत कृतज्ञ छु। 

यस शोधकायषको चनचम्त बुचनयादी सामग्रीहरू जुटााईनु, क्षेिीय ाऄध्ययन गनुष ाआत्याह्लद व्यािहाह्ऱरक 

कायषहरूमा ्ी समीर रााइ ‘शाचन्त’ गोरुबथानल ेमलााइ सतप्रचतशत सहयोग गनुषभएकोले म ाईहााँप्रचत चचराऊणी छु। ्ी 

मनप्रसाद सुब्बा ाऄचन ्ी मोहन ठकुरी यस शोधकायषका स्रोत व्यचिहरू बनेका छन्। ाईहााँहरूको प्रज्ञा, ाऄनभुि र 

सांसाधनहरूलााइ मैले यस कायषमा मनग्गे प्रयोग गरेको हुनाले ाईहााँहरूप्रचत कृतज्ञता ाऄपषण गछुष। यस शोधकायषमा प्रयोग 

गह्ऱरएका ाईत्तरबगग चिश्वचियालयको ग्रन्थालय, पह्ऱरमलचमि स्मृचत महाचियालयको पुस्तकालय, पान्दाम ग्राचमण 

पुस्तकालय दार्जजचलङ, चबजनबारी टााईन लााआबे्ररी ाऄचन ाऄन्यान्य चिद्वानहरूका चनजी पुस्तकालय र चतनका 

व्यिस्थापकगणप्रचत धन्यिाद ज्ञापन गछुष। यस शोधकायषमा ाअधार सामग्रीको रूपमा ाईपयोग गह्ऱरएका ाऄनेक रचना, 

पुस्तक र ग्रन्थहरूको रचचयताहरूप्रचत चिनम्र रूपले ाऊणी रहकेो कुरा स्िीकार गछुष। 

प्रस्तुत शोधकायष गनषमा नाना-प्रकारले मलााइ सहयोग गने मेरा चमिहरू डा. पगकज सरकार, सरस्िती 

लामा, ाऄमीर दजी, डा. सत्येन्र पाण्ड,े डा. स्नेहा ह्ऴसह, राजीि चिश्वकमष, तापती चिश्वास, पचलन ाऄहोय ाऄचन नपेाली 

साचहत्य सांस्थान चसलगढीका सम्पूणष सदस्यहरूप्रचत सपे्रम ाअभार प्रकट गछुष। मेरा चप्रय भााआ सूरज रोसूह्ऱरलााइ ाऄमूल्य 

सहयोगका चनचम्त धन्यिाद ह्लदन्छु। मेरी ाअमास्िरूप ममतामयी ्ीमती पुष्प रााइको ाऄसीम स्नेहले यस कायषलााइ ाउजाष 

प्राप्त भएको छ ाईहााँप्रचत म ्द्धानत छु। मेरो चप्रय छोरो चिश्वभूर्ण र सम्पूणष पाह्ऱरिाह्ऱरकजनलााइ सहयोगको चनचम्त 

कृतज्ञता ज्ञापन गछुष। 
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