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कृत ता ापन 

उ र बङ्ग िव  विव ालय कला, वािण य अिन ऐन सङ्कायअ तगत नेपाली िवभागबाट िव ावा रिध 
(िपएच डी) उपािधका िनि त  ततु शोध ब ध ‘दािजिलङ पलुबजार ख डमा पाइने लोकवाताको 
िव  लेषणा मक अ ययन’ शीषकमा शोधकाय स प न ग रएको छ। पर प रत र अिलिखत पमा एक 
पु तादिेख अक  पु तामा ह ता तरण हदँै आएको ानलाई सै ाि तक आधार िदएर अ ययन गन प ितको 
िवकास भएपिछ संसारभ र न ै यसको अ ययन अनसु धान गन काय भइरहकेो छ। अतः यही िवषयमा 
केि त रहरे अनसु धान गन सझुाव िव जन , अ येताह बाट ा  भएपिछ आफू यस िवषयतफ आकृ  
भएर अिघ बढ्ने काम ग रएको हो। यसैका फल व प ततु शोध ब धले मतू प ा  गरेको हो।   

आफू बीए तरको छा  हदँादेिख नै िपएच डी गन अठोट िलएर पढाइमा लागेपिछ उ र बङ्ग 
िव  विव ालयअ तगत एम िफल गदा गद आफूलाई िव  विव ालय अनदुान आयोगले सन ् २०१० मा जे 
आर एफ- का पमा चनुपेिछ औपचा रक पमा अनसु धान कायमा वेश गन सअुवसर ा  भएको 
िथयो। पणू िविधस मत पमा स प न गनपुन अनसु धानज तो जिटल र मसा य काय मरेा लािग पहरा 
फोरेर बाटो ख नजु तै र ो। यस कायलाई यहासँ म याउनमा मरेा गु जन, शभुिच तक तथा नहेी 
यि ह को ठुलो सहयोग रहकेो छ जसलाई म यहाँ स ा एवम ्स ेम स झना गन चहा छु। 

आ ना एकािधक कायका माझमा पिन मलाई शोधकायमा िदशा िनदश गनहुने  मरेा ेय गु  ोफेसर 
घन याम नपेाल ित म कृत  छु। अनसु धानको िवषय छनोटदेिख िलएर शोधकायका एकािधक 
रीितिविधबारे हरेकचोिट मरेा कमजोरी र अ ानतालाई सधुानमा उहाँले जित म खिचन ुभएको छ यसका 
िनि त म उहाँ ित आजीवन ऋिण रहनेछु।  

शोधकायका ारि भक कालमा केही समय िवभागका आदरणीय गु  डा पु कर पराजलुी मरेा शोध 
िनदशकका पमा रहनभुएको िथयो। ारि भक चरणदिेख पिछ ला कालस म उहाँको स ेम सझुाव र 
हौसलाले यो काय स प न गनमा म सफल भएको छु। यसका िनि त उहाँ ित म िवशेष आभार य  गदछु। 
शोध ब धलाई चाँडै मतू प िदने लोकवाता िवषयमा िवशेष काय गरी िनर तर अिघ बढ्ने हौसला िदनहुन े
उ र बङ्ग िव  विव ालय, नेपाली िवभागका व र  ोफेसर डा मोहन पी दाहाल ित आभार य  गदछु। 
वतमान नेपाली िवभाग, उ र बङ्ग िव  विव ालयका िवभागा य  डा कृ णराज घतानीलाई उहाकँो 
सझुाव, हौसला साथै शोधकायसँग स बि धत िवभागीय तकिनक  सहयोगका िनि त ध यवाद भ न 
चहा छु। शोध कायका ममा सझुाव िदनहुने  िवभागका आदरणीय ोफेसर स जय राई, शोधकै ममा 
सहयोग गनहुने मरेा आ मीय िम  एवम ् सोही नपेाली िवभागकै उप- ा यापक डुपिछ रङ ले चा साथै 
विहनी उप- ा यािपका ीमती कृ णमाया मगरलाई पिन स झन चहा छु। िवभागका भतूपवू ोफेसर डा 
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भीमका त उपा याय र गु बा शाि तराज शमालाई पिन ारि भक चरणका सझुावका िनि त स झना गदछु। 
यस शोध कायलाई पणू गनमा िवशेष सहयोग गनहुने आ मीय दाज ु डा बासदुेव थापा  र भाइ सपन 

धानलाई हािदक ध यवाद िदन चहा छु। उहाहँ को साथ र सहयोगले मरेो कायलाई यहाँस म याउन 
सकँे। दाजहु मा डा योगेश प थ, डा टेकबहादरु छे ी , सदीप धान, डा िदपने तामङ, सरुज गु ङ , शीव 
ताि लङ, जगत सु बा, कमल िगरीलाई उहाँह का हौसलाका िनि त स झना गन चहा छु। िम  भपुने 
तामङ, डा दवेच  सु बालाई सहयोगका िनि त ध यवाद िदन चहा छु। भाइ पेश राई, मिु नाथ शमा, 
योगेश िल ब,ू काश छे ी, मनोज िल ब,ू बिहनी रना सु बा, िनल ुगहतराज, नीता धान, र दावा लेडेन 
शेपालाई िविभ न सहयोग र हौसलाका िनि त स झना गन चहा छु। मलेै िश ण पेशामा िनयु  पाएपिछ 
शोधकायलाई बराबर अिघ बढाउन ुचनुौती रहकेो िथयो। यस समय मरेा सहकम ह बाट आ मीय साथ र 
हौसला पाएको िथएँ। यसैले गो बथान सरकारी महािव ालयका मरेा सहकम ह  राजे  िम ी, अपणा 
का देन, सन छे ी, अमतृ शमा, डा सोनाम शपेा  साथै तीत तामङलाई  यहाँ स झन चहा छु। 

यस शोधकायलाई पणू गनका िनि त िविभ न पु तकालय , सरकारी अिधकारी तथा ोत यि ह को 
उ लेखनीय सहयोग रहकेो छ। यसै ममा उ र बङ्ग िव  विव ालयअ तगत के ीय पु तकालयका 
कमचारीगण, दािजिलङ िज ला पु तकालयका अिधकारी अमतृ सु बा , रेिलङ पु तकालयका कमचारी 
समीर चाि लङ, िबजनबारी ामीण पु तकालयका कमचारीगण, दािजिलङ पलुबजार ख ड िबकास 
अिधकारी र कमचारीगणसँग उहाँह को सहयोग ित कृत  छु। यो शोधकाय मु यतः े कायको 
सव णमा आधा रत छ जसका िनि त मलेै एकािधक शोध सहयोगीह सँग काय गन ुपरेको िथयो। मलेै 
अ तवाता िलएका उ  शोध सहयोगी यि ह का जानकारी प रिश मा राखकेो छु। उहाँह को साथ र 
सहयोग िबना यो काय स भव िथएन। उहाँह ले िदनभुएको यस सहयोगका िनि त म उहाँह ित िवशेष 
कृत  छु।  

मलाई धेरै ‘पढेर ठुलो मा छे हन’ू भनी सधँै आशीवाद िदनहुने मरेा आदरणीय बाबा मनबहादरु सु बा अिन 
ममतामयी आमा सकुमाया सु बा , िददी भनेा रीता सु बा अिन रमशे सु बा , माइला भाइ पथृीराज र बहुारी 
इ सा गु ङ, का छा भाइ अपण र बहुारी अपणा मिुखया , बिहनी टेन,ु सोनहुाङ, रािधका र काका-काक लाई 
उनीह को साथ, सहयोग र म ितको िव ासका िनि त स झना गदछु।  अ यमा मरेा हरेक दःुख सखुमा 
साथ िदने मरेी यारी ीमित अ जना सु बा र ाण यारी छोरी फुङनामलाई नेहसिहत स झना गन 
चहा छु। 

ाने  सु बा 
नेपाली िवभाग, गो बथान सरकारी 

महािव ालय 
कालेबङु।


