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कृत�ता 

 

 

अनुस�धान भनेको ए�लैले हाँ�न स�न े कुरा कदा�प होइन। जसर� एउटा 

भवनको �नमा णमा इँटा, ढु$ गा, बालुवा, 'समे�ट आ)द थोकको आव+यकता पछ  उसर� 

नै अनुस�धानमा प�न �व/जन र गुणीजनह1को �वचार, परामश , सहयोग र सुझाउको 

आव+यकता पद5 रहेछ। यो शोधकाय  स6प�न गन  धेरै �व/जन र गुणीजनह1को 

सहयोग र सुझाउ 7ा8त भएको 9थयो र उहाँह17�त कृत/ता 7कट गन  म आ;नो 

कत <य ठा�दछु। 7थमतः आ;ना अमू@य सुझाउ र उ9चत �नदAशनले मलाई अनुगहृ�त 

तु@याउनु हुने मेरा शोध �नदAशक गुCवर डा पुEकर पराजुल�, नेपाल� �वभाग, उFतरब$ ग 

�व+व�वGयालय7�त अशषे IJासँगै कृत/ता 7कट गद छु। उहाँसँगको 7Fयेक भेटमा 

एउटा सकाराFमक उजा  7ा8त भएको मैले अनुभव गरेको छु जसले मलाई आ;नो 

शोधकाय मा 7वतृ रहन 7ोFसा)हत गKररLयो। म7�त उहाँको �व+वास र 7ेमपूण  

<यवहारले प�न म'भM उFसाह सNचार भएको कुरा साझा गन  चाह�छु। 

आदरणीय गुC डा मोहन पी दाहालले यस शोधकाय सँग स6बि�धत क�तपय 

महFFवपूण  जानकार� र पुPतक जुटाइ)दएर ठुलो सहयोग पुQ याउनु भएको छ भने समय 

समयमा यस कामका �नि6त झ�झ�याएर मलाई उFसाह 7दान गनु  भएको छ। उहाँको 

यPतो उदारता र Pनेहका �नि6त उहाँ7�त भि�त भाव 7कट गद छु। समयमा नै 

शोधकाय  पूण  गन  सदैव 7ोFसा)हत गनु  हुन ेआदरणीय गुC डा घन+याम नेपाल7�त 

प�न म सIJा कृत/ता 7कट गद छु। उहाँकै परामश अनुसार यस शोध 7ब�धको �वषय 

चयन गKरएको हो। समय समयमा मेरो शोधकाय बारे जानकार� 'लएर “�छT टै स�नु पछ  

है” भ�दै Pनेहा'शष <य�त गनु  हुने मेरा गुCह1 डा नरेशच�V खाती (अवकाश7ा8त) 
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अ�न डा कृEणराज घतानी (�वभागाZय[, नेपाल� �वभाग, उFतरब$ ग �व+व�वGयालय) 

7�त प�न म आ�तKरक \दयबाट कृत/ता 7कट गद छु। Fयसर� नै उFतरब$ ग 

�व+व�वGयालयको नेपाल� �वभागका अ�य 7ाZयापकगण डा सNजय राई, डा डप�छKरङ 

ले8चा र 7ा कृEणमाया मगरलाई प�न यहाँ स6झकेो छु।  

युJ र यJु-उप�यासस6ब�धी मेरा िज/ासा र 7+नह1को उFतर )दई सहयोग 

पुQ याउनु हुने भूतपूव  सै�नक एवम ्युJ-सा)हFय सज कह1 - Iी गणेश राई (बेलायत) र 

Iी काङमाङ नरेश राई (बेलायत) 7�त कृत/ता 7कट गद छु। Fयसर� नै आ;ना 

युJानुभव मसँग साझा गरेर सहयोग गनु  हुने भूतपूव  सै�नकह1 Iी अ6बर'सँह गुCङ 

('मKरक), Iी देवान तामाङ ('मKरक), Iी �व`मवीर थापा (मेघालय), Iी धनबहादरु 

तामाङ ('मKरक) 7�त प�न आभार 7कट गद छु। Fयसर� नै गोखा  राइफ@सस6ब�धी 

पुPतक र क�तपय जानकार� जुटाइ)दएर मलाई सहयोग गनु  हुने Pव म$ गल'सँह सुbबा 

(ले;टने�ट कन ल, दािज 'लङ) लाई प�न सIJा स6झना गद छु। 

इ�तहास�वG डा कुमार 7धानले गोखा  सै�नक र उनीह1ले लडकेा युJस6ब�धी 

महFFवपूण  पुPतक जोगाड गKर)दएर ठुलो सहयोग पुQ याउनु भएको 9थयो। आज उहाँ 

सशर�र हुनु हु�न तर उहाँले जुन गुण लगाउनु भयो Fयसका �नि6त उहाँ7�त नतमPतक 

छु। शोधको 7ारि6भक चरणमा क�तपय सुझाउ र परामश  )दएर सहयोग गनु  हुन े

समालोचक डा गो�व�दराज भT टराई (नेपाल) 7�त प�न कृत/ता 7कट गद छु। 

शोधकाय का अव9धमा डा क�वता लामा ('सि�कम के�V�य �व+व�वGयालय), गुCवर Iी 

'सJाथ  राई ('मKरक), डा गीता छेMी (दािज 'लङ), Iी कृEण 7धान ('सलगडी), 7ा �वनेश 

7धान (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), 7ा कवीर बPनेत (दािज 'लङ सरकार� 

महा�वGयालय), डा योगेश प�थ (स�त जोसेफ महा�वGयालय), डा बासुदेव थापा 

(का'लपद घोष तराई महा�वGयालय), 7ा 7काश राई (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), 

डा )दपेन तामाङ (दािज 'लङ सरकार� महा�वGयालय), डा देवच�V सुbबा ('सि�कम  
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