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प्रस्तािना र कृतज्ञता ज्ञापन 

 

नेपाली हिषयमा हिद्यािाररहध (हपएच डी) उपाहधका हनहम्त नेपाली हिभागमा 

उत्तरबङ्ग हिश्वहिद्यालय कला, िाहणज्य अहन ऐन सङ्कायअन्तगथत प्रस्तुत शोधप्रबन्ध 

सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको हचत्रण शीषथकमा शोध गररएको छ। 

पररिारले व्यहक्तका आधारभूत आिश्यकताहरू जस्तै – गाँस बास र कपास, िांशरक्षा, 

य नसम्बन्ध, सन्तानोत्पहत्त आददको पूर्ततका साथै समाजमा मानिीय सम्बन्धहरूलाई 

स्थाहयत्ि प्रदान गदथछ। यसका साथै यो सामाहजक सांरचनाको सबैभन्दा सानो एकाइ हो 

जहाँ व्यहक्तका हिहभन्न दकहसमका आिश्यकताहरूको पूर्तत हुन्छ भन्ने हिद्वान् हरूको मत 

रहकेो दहेखन्छ। हयनै आधारबाट हिहभन्न हिद्वान् हरूले पररिार एिम् पाररिाररक 

जीिनको अध्ययनमा हिकहसत गरेका पद्धहत िा हसद्धान्तहरूलाई ग्रहण गरी सानु 

लामाका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनको हचत्रणलाई यस शोधप्रबन्धमा हिहभन्न 

दहृिकोणबाट अध्ययन गररएको छ। यसैक्रममा आधुहनक भारतीय नेपाली 

कथाकारहरूका कथामा पाइने पाररिाररक जीिनको हचत्रणलाई पहन अध्ययन गने काम 

गररएको छ। यसका साथै शोधप्रबन्धमा पाद रटप्पणी, फोन्टको आकार, पहङ्क्तमाझ र 

पृष्ठका चारैहतर ठाउँ छोड्ने जस्ता काममा लेखन शैलीगत नेपाली लेखन शैली र एम 

एल ए ह्यान्डबुक  फर राइटसथ अफ ररसचथ पेपरलाई आधार बनाइएको छ। शोधकायथका 

हनहम्त हलइएका सन्दभथ ग्रन्थहरूको प्रकाशन काल र प्रकाशन सांस्था शोधकताथले प्राप्त 

गरी प्रयोग गरेका ती ग्रन्थहरूका सांस्करणमा आधाररत छन्। 
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यसरी हिश्वहिद्यालय अनुदान आयोगद्वारा सञ् चाहलत राजीि गान्धी राह य अनुदान 

आयोगअन्तगथत १९ / ०७ / २०१२ दहेख उत्तर बङ्ग हिश्वहिद्यालयको नेपाली 

हिभागमा शोधाथीको रूपमा रही सानु लामाका कथामा पाररिाररक जीिनको हचत्रण 

शीषथकमा शोधकायथ प्रारम्भ गररएको हो। यसरी शोधप्रबन्धको तयारीमा उहचत हनदशेन 

तथा सुझाउ प्रदान गनुथभएकोमा शोध हनदशेक गुरुिर घनश्याम नेपालप्रहत हार्ददक 

कृतज्ञता ज्ञापन गदथछु। उहाँबाट मैले यथेि परामशथ र साहयता पाएकी छु। उहाँले प्रस्तुत 

शोधप्रबन्धको पहङ्क्त-पहङ्क्तमा मेरा कमजोरीहरू खु्ट्याएर सचाइददनु भएकोमा म 

अहत नै खुसी र सन्तुि छु। शोधकायथ गदाथ उहाँको मागथदशथन, प्रेरणा तथा सुझाउ 

स्मरणीय छ, जसको फलस्िरूप प्रस्तुत शोधप्रबन्ध तयार पानथ सम्भाि भयो। आफ्नो 

शोधकायथ अहघ बढाउने क्रममा शोधप्रबन्धको शीषथक चयन गने समयमा आदरणीय 

गुरुिर पुष्कर पराजुलीले सानु लामामाहथ पहन केही काम गनुथपछथ भन्ने सुझाउ 

ददनुभएकाले उहाँप्रहत आभार प्रकट गदथछु। यसरी नै आफ्नो शोधकायथलाई अहघ बढाउन 

हिहभन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर् याउनु हुने हिभागका आदरणीय गुरुजन मोहन पी 

दाहालप्रहत आभार प्रकट गदथछु। यस्तै प्रकारले शोधकायथबारे काम कहतको हुदँछै जस्ता 

कुराहरू गद ैसोध खोज तथा कहतपय सल्लाह प्रदान गनुथभएकोमा हिभागका कृष्णराज 

घतानी र नरेशचन्ि खाती सम्पूणथ गुरुजनप्रहत धन्यिाद व्यक्त गदथछु। 

 घरमा जस्तै करठनाइ परे तापहन मेरो पढाइबारे कुनै बाधा नददई हरेक समय ‘छोरी 

मान्छेले धेरै पढे राम्रो’ भन्ने हिचार राखी सहयोग गनुथहुने मेरा अहत पूजणीय आमाप्रहत 

हार्ददक कृतज्ञता अपथण गदथछु। यसरी नै पढाइलाई हलएर सधै ँएउटी नारी शीहक्षत हुनु 

भनेको एउटा समाज शीहक्षत हुनु हो भन्ने भािना राख्दै सधै ँ मेरो पढाइलाई हलएर 

सहयोग पुर् याउनु हुने मेरा पूजणीय हपताको िचनलाई कुनै पररहस्थहतमा पहन भुल्न  
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