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कृतज्ञता ज्ञापन 

 

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध सिक्किम र दार्जिसिङ क्षते्रका मगरहरूका िोकवातािको प्रतीकपरक अध्ययन सवषयमा 

केसन्ित रहकेो छ। यिको एउटा उद्दशे्य सवद्यावाररसध (सपएच सि) प्राप्त गनुि हो। िन ्२००७ मा एम 

क्किि तहको अध्ययनमा मैिे ‘मगर जासत र मगर भाषा: एक अध्ययन’ शीषिकमा िघु शोध प्रबन्ध 

तयार पारेको सिए।ँ त्यि िमय सवद्यावाररसध नै गने सवचारिे यि सवषयको िािनी गरेको सिइनँ। 

पसछबाट िन २०१२ मा िोकवाताि सवषयिाई सिएर शोध गने क्रममा प्रस्तावना तयार गररँदा 

सवभागबाट सिक्किम र दार्जिसिङ क्षते्रका मगरहरूका िोकवातािको प्रतीकपरक अध्ययन शीषिकमा शोध 

गने िुझाउ  प्राप्त भएको हो। 

यि शोधकायििाई यि रूपमा प्रस्तुत गनिमा मिाई धेरैजना महानुभवहरूको िल्िाह, िुझाउ र 

िहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूिाई म यहा ँकृतज्ञतािसहत िम्झनँ चाहन्छु। सवशेषत: यो शोध िाल्न 

असघ र िासििकेपसछ आफ्ना िमय क्कदएर मिाई यि प्रासज्ञक िेखनमा मागि सनदशेन गनुि हुने मेरा गुरु 

िा पुष्कर पराजुिीप्रसत म ऋणी छु। शोध सनदशेनका क्रममा उहाँिे मिाई शोधप्रसतको सजम्मावारी, 

शोधािीको दासयत्व र शोधको िक्ष्यिम्बन्धी उसचत परामशि र प्रोत्िाहन क्कदनु भएको छ। यिका िाि ै

मेरो शोध िेखनमा आइपरेका सवसभन्न अप्ठ्यारा िमस्याहरूको िमाधान गने क्रममा ितू्रहरू बताइक्कदनु 

भएर मेरा कमजोरी िुधाने मौका क्कदनु भएकोमा उहाँप्रसत हार्दिक कृतज्ञता जाहरे गदिछु।  

शोधकायिको िािनीमा शोधको िीमाङ्कन र शोधिम्बन्धी िर-िल्िाह, िुझाउ क्कदनु हुन े

सवभागका प्राज्ञ गुरुवरद्वय प्रो घनश्याम नेपाि असन प्रो मोहन पी दाहािप्रसत म कृतज्ञता प्रकट गदिछु। 

यिरी नै शोधिम्बन्धी भेटघाटमा िदवै हुटहुटी िगाउनु हुने गुरुद्वय िा कृष्णराज घतानी असन प्रो 

िञ्जय बान्तवाप्रसत कृतज्ञता प्रकट गदिछु। यिका िािै सवसभन्न िहयोगका िासग सवभागका उप-

प्राध्यापकद्वय िा िप सछररङ िेप्ठ्चा असन श्रीमती कृष्णमाया मगरिाई पसन यहाँ िम्झकेो छु। 

सवश्वसवद्याियबासहर यि सवषयमासि शोध गने िल्िाह क्कदन ु हुन े आदरणीय (स्व) कुमार 

प्रधान िरिाई पसन यहाँ िम्झन चाहन्छु। उहाँिे सिक्किम र दार्जिसिङ क्षेत्रका जासत र मौसखक 

इसतहािमासि काम गने िल्िाह क्कदइरहन ुहुन््यो। यिरी नै प्रो बी के राना, हावािि सवश्वसवद्यािय, प्रो 

जी के िामा, काशी सहन्द ूसवश्वसवद्यािय, प्रो क्कदवाकार प्रधान, काशी सहन्द ूसवश्वसवद्यािय, प्रा बिराम 

पान्ि,े सिक्किम सवश्वसवद्यािय, प्रा िञ्जय सवष्ट, प्रा योगेश खासत, िा क्कदिकुमार प्रधान, गुरुमा  िा ररञ्जी 

इिने वाङ्दी, प्रा िाङ्गे िोमा िुक्पा, िा रासगनी िापा, िा रेसमका िापाप्रसत उहाहँरूि ेमिाई यि 

शोधकायिमा पुस्तक, पत्रपसत्रका र जनििहरू उपिब्ध गराउनु भयो त्यिका सनसम्त म  आभार व्यक्त 

गदिछु। 

यो शोध सवशेषत: सिक्किम र दार्जिसिङ क्षेत्रका मगरहरूका िोकवाताििम्बन्धी अध्ययन भएको 

हुनािे दवुै ठाउँका क्षेत्रकायिको िवेक्षण गरेर अध्ययन र सवशे्लषण गनुि मेरा सनसम्त सनकै चनुौसतपूणि 

सियो। यस्ता कायिमा मिाई धेरैजना पाका, सवषयका ज्ञाता र अनुभवी अग्रज िािै अनुज िािीहरूि े

झको नमानीकन िहयोग पुर् याउनु भएको छ। उहाँहरूिे यि शोधकायिमा िूचक (शोध 
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िहयोगी/िहभागी) का रूपमा रहरे मिाई ठुिो गुण िगाउनु भएको छ। पसिम सिक्किम, िुल्िुङ 

सनवािी श्री मानधोज आिे मगर, श्री नरबहादरु मगर, श्री के बी िापा मगर, श्री िन्तोष आिे मगर, 

श्री िुरेन िापा मगर, श्री गोखाि िापा मगर, श्री क्ककिन छेत्री जििे मिाई धेरै िामग्रीहरू िङ्किन 

गनि पसिम सिक्किमको िुल्िुङ बस्तीका घर-घर घुमाउनु भएको सियो। यिरी न ै दसक्षण सिक्किमका 

आिाङिाङका श्री कमि िापा मगर, नरबहादरु दिािमी मगर, पूवि सिक्किम गान्तोकका सवष्णु राना, 

जििे मिाई शोध िामग्रीहरू पठाइक्कदएर िहयोग गनुि भएको छ, दार्जिसिङ, सिटोङका श्री बी बी 

मगर, श्री सगरीराम मगर, श्री रतन िापा जिि ेसिटोङ बस्तीमा बिेर मगर िोकवातािबारे अध्ययन 

गने प्रबन्ध समिाइक्कदनु भएको सियो, दार्जिसिङ मगर िङ्घ भारतका िदस्यहरू श्री रसबन राना, श्री 

िन्तोष राना मगर, श्री असमट िापा मगर, श्री अजय िापा मगर, श्री शङ्कर राना मगर, श्री दीपक 

िापा मगर, श्री ज्ञानेन्ि िापा, श्री मनीष राना, श्री राजेश िापा मगर आक्कदप्रसत कृतज्ञता प्रकट गदिछु। 

यि शोधकायिमा सवशेषतः उत्तर बङ्ग सवश्वसवद्याियको केन्िीय पुस्तकािय, काशी सहन्द ू

सवश्वसवद्याियको पुस्तकािय, िोनादा ग्रामीण पुस्तकािय, सजल्िा पुस्तकािय दार्जिसिङ, कासिपद 

घोष तराई महासवद्याियको पुस्तकािय, िाउिक्किल्ि महासवद्याियको पुस्तकाियबाट िहयोग प्राप्त 

भएको छ। यी िबै पुस्तकाियका असधकारी र कमीबन्धुहरूिाई िम्झनामा राखी धन्यवाद प्रकट गदिछु। 

शोध िेखनका क्रममा िोकवाताििम्बन्धी पुस्तकहरू िोटो कपी असन बाइसन्िङ गरी उपिब्ध 

गराउनु हुन े दाइ टेकबहादरु छेत्री, सिक्किम, असन भाइ रूपेश राई, मैिरुिाई सवशेष धन्यवाद प्रकट 

गदिछु। उिरी नै मगर जासतिम्बन्धी सवसभन्न पुस्तकहरू खोज्न िहयोग पुर् याउन ु हुने भाइ क्कदपेन 

तामाङ, दाइ पारिचन्ि आिेप्रसत आभार प्रकट गदिछु। िािीभाइहरूमा िदीप प्रधान, योगेश पन्त, 

ज्ञानेन्ि िुब्बा, भुपेन तामाङ, दवेचन्ि िुब्बा, सवक्रम राई, सनमा शेपाि, सवक्रम सवश्वकमाि, दगुाि शमाि, 

मुसक्तनाि शमाि, िपन प्रधान, क्कदपेश िामा, सनरज िापा र दाइ िोनाम शेपािप्रसत शोधिम्बन्धी सवसभन्न 

िहयोगका सनसम्त आभारी छु। 

मेरा आमा-बाबािे पढाइ-िेखाइको क्रममा मिाई िानादसेख ठुिै भइञे्जििम्म अध्ययन गन े

िुसवधापूणि वातावरण बनाएर िदवै पे्ररणा प्रदान गरररहनु भयो, उहाँहरूको आशीवािद, माया र पे्ररणा 

मेरो सनसम्त ठुिो ऊजािका स्रोत हुन्। उहाँहरूको स्नहेिे नै म आफ्नो कामको यात्रामा यसतिम्म आइपुग्न 

िकेको छु। मेरा भाइ बुहारी जयदवे िापा र जमुना िापाको मप्रसतको िद्भावना र माया पसन मेरा 

सनसम्त पे्ररणादायी रहकेो छ। भसतज सचरागिाई िस्नेह यहाँ िम्झेको छु। मेरा िािु-ििुरा तिा 

पररवारका िम्पूणि िदस्य-िदस्यावगिको पसन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा मिाई िहयोग प्राप्त भएको छ। 

िबैिाई यहाँ िम्झनामा राखकेो छु। 

अन्तमा मेरा हरेक कामकुरामा मिाई प्रीसतपूविक िल्िाह, िुझाउ र िहयोग पुर् याइरहने मेरी 

पत्नी कसवता (शशी) राई असन छोरा समखामिाई मैिे यहाँ पे्रमपूविक िम्झनामा राखेको कुरा प्रकट गदाि 

म हर्षित छु। 
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