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पूर्वकथन 

प्रस्ततु शोध प्रबन्ध हिद्यािाररहध (हपएच डी) हडग्रीका हनहम्त गररएको योजनाबद्ध कायथको 

पररणाम हो। यस शोधकायथका हनहम्त मलाई धेरै गणुीजनले सहयोग पऱु्याउन ु भएकोले मातै्र यो 

सम्पन्न हुनसक्यो। सिथप्रथम आफ्ना मजूयिान सझुाउ, परामशथ र हनदशेनद्वारा मलाई उपकृत 

तजुयाउनहुुने मेरा गरुुिर शोध हनदेशक मोहन प्रसाद दाहालप्रहत अशेष श्रद्धा र भहक्त अपथण गदथछु। 

उहााँकै परामशथद्वारा यस शोध प्रबन्धको हिषय छनौट गरी कायथ सम्पन्न गररएको हो। जीिनका अनेक 

आरोह-अिरोहमा अहजझएर बसेका बेला सस्नेह खोजखबर हलई कायथ सम्पन्न गनथ उत्साह र प्राहज्ञक 

मागथदशथन प्रदान गनुथभयो। यसका हनहम्त म उहााँप्रहत सदैि कृतज्ञ रहने छु। 

नेपाली हिभाग, उिरबङ्ग हिश्वहिद्यालयका ितथमान अिकाशप्राि गरुुिर प्राध्यापक 

नरेशचन्ि खातीले पहन शोध कायथका लाहग प्रशस्त पे्ररणा र सहयोग पऱु्याउन ु भएको छ। यसैले 

उहााँप्रहत पहन मेरो कृतज्ञता र भहक्त अपथण छ। यसै हिभागका प्रोफेसर घनश्याम नेपाल, प्राध्यापक 

कृष्णराज घतानी, प्राध्यापक पषु्कर पराजलुी एिम ्यसै हिश्वहिद्यालयको बङ्गला हिभागका प्रोफेसर 

सबुोध जसले पहन मलाई पसु्तक, परामशथ र सहयोग प्रदान गनुथभएको छ। यसैले उहााँहरूप्रहत पहन म 

सदिै नतमस्तक रहने छु।  

हसहक्कम केन्िीय हिश्वहिद्यालयको नेपाली हिभागका प्रोफेसर प्रतापचन्ि प्रधानले पहन 

बेला बेला झक्झकाएर शोधकायथका हनहम्त उत्साहहत तजुयाउन ु भएको छ। उहााँप्रहत म कृतज्ञ छु। 

काशी हहन्द ूहिश्वहिद्यालयको भारतीय भाषा सङ्कायको नेपाली हिभागका प्रोफेसर हदिाकर प्रधान 

एिम ् प्रोफेसर सञ्जय िान्तिाले पहन खााँचो परेका बखत परामशथ र सहयोग पऱु्याउन ु भएको छ। 

उहााँहरूप्रहत पहन म कृतज्ञ छु। नेपाली हिभाग, हसलगडी कलेजको प्राध्याहपका राजकुमारी दाहालले 

आिश्यक पसु्तक, पत्र-पहत्रका हदएर ठुलो गणु लगाउन ुभएको छ। श्रदे्धय हददीप्रहत म आफ्नो कृतज्ञ 

भाि प्रकट गदथछु। उसरी नै मेरा  सहकमी प्राध्यापकगण हिश्वहजत पान्डा, अनथि चक्रिती र 

श्यामसनु्दर प्रधानले बङ्गला पसु्तक, पत्र-पहत्रका आहद उपलब्ध गराइहदनका साथै बङ्गला भाषा-

साहहत्यको अध्ययनका क्रममा धेरै सहयोग पऱु्याएका हुनाले उहााँहरूप्रहत पहन कृतज्ञ छु। 

शोधकायथ सम्पन्न गने क्रममा धेरै पसु्तक, पत्रपहत्रका एिम ्शोधग्रन्थहरूबाट हिषय र शोध 

सम्बन्धी आिश्यक ज्ञान तथा मागथ प्राि गनथ सकेाँ। यसैले ती पसु्तक, पत्रपहत्रका र शोधग्रन्थका 



vi 
 

लेखक, सम्पादक र शोधकताथहरूप्रहत आभार प्रकट गनुथ मेरो किथव्य ठहछथ। त्यस्ता केही मखु्य मखु्य 

पसु्तक, पत्रपहत्रका, शब्दकोश र साहहत्यकोशहरूको नाम सन्दभथसचूीमा उजलेख गररएको छ। 

यसबाहके हिहभन्न प्रकारका खााँचोहरूमा सहयोग हदनहुुने हमत्र, दाजहुददी र भाइहरूमा प्राध्याहपका 

रेहमका थापा (पररमल हमत्र स्महृत कलेज, मालबजार), महशे प्रधान (साउथहफजड कलेज, 

दाहजथहलङ), गोपाल शमाथ (रायगञ्ज यहुनिहसथहट), टेकबहादरु छेत्री (हसहक्कम), डम्बरबहादरु थापा 

(िीरपाडा नेपाली हाई स्कुल), सोनाम शेपाथ (दाहजथहलङ सरकारी स्कुल), प्राध्यापक हनहखलेश 

भट्टाचायथ (िीरपाडा कलेज) र िासदुेि थापा (कालीपद घोष महाहिद्यालय, बाघडुग्रा) हरूप्रहत पहन 

कृतज्ञता ज्ञापन गछुथ। यसबाहके िीरपाडा कलेज लगायत हिहभन्न स्कुल, कलेज आहदका 

पसु्तकालयका लाइबे्रररयन र कमीहरूप्रहत पहन धन्यिाद प्रकट गछुथ। 

मलाई जन्म हदई हुकाथइ बढाइ गरी पढाउने मेरा आमाबाबाप्रहत अपार भहक्त प्रकट गदथछु। 

मेरो पाररिाररक जीिनमा सदिै सखुशाहन्त र समहृद्धका कामना र सहयोग गनुथहुने साससुसरुाप्रहत पहन 

कृतज्ञता प्रकट गछुथ। मेरो यो कायथ सम्पन्न भएको दखे्न नपाइ स्िगाथरोहण गनुथहुने सास ुरोमा लामाको 

आत्माले हचर शाहन्त प्राि गरून ् भनी ईश्वरसाँग प्राथथना गदथछु। हिहभन्न पाररिाररक झमेला र 

हजम्मेिारीबाट मकु्त पारी अध्ययन एिम ्शोधकायथमा हनमग्न हुन सहयोग पऱु्याउने मेरी श्रीमती रोशनी 

प्रधानलाई अशेष प्रेम। बेला बेला शोध सम्बन्धी खोजखबर हलने सालीनानी रजनी प्रधानलाई पहन 

माया व्यक्त गछुथ। अध्ययन र लेखनका क्रममा मैले मेरो प्राणहप्रय छोरोलाई उसको अध्ययन र 

लालनपालनमा उसकी आमाले झै ाँ समय हदन सहकनाँ तापहन  मेरो अन्तरृथदयबाट उसप्रहतको प्रेमको 

गङ्गा हनरन्तर प्रिाहहत रहकेो व्यक्त गदथछु। 

अन्तमा शोधकायथमा सहयोग पऱु्याउन ु हुने केही अग्रज, अनजु दाजभुाइ र 

हददीबहहनीहरूको नाम हलन मैले हबसे ाँ हुाँला यसका हनहम्त क्षमा याचनाकासाथ कृतज्ञता जनाउाँदछु।  
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