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ि भुवन िव िव ालय, क ितपुर



िसफा रस प

ि भवुन िव िन ालय सं कृत के ीय िवभाग नातको र तह सं कृत िवषयको ते ो सेमे र प सं. सी-
५६२‘क’ पाठयांशको योजनाथ छा भाकर उपा यायले मेरो िनदशनमा रही ‘रभसन दीको मतमा
कारकको पयालोचन’ शीषकको यो शोधप  तयार गनभुएको हो । यसको आव यक मू याङ्कनका
लािग शोधप  मू याङ्कन सिमित सम  िसफा रस गदछु ।

िदनाङ्कः- २०७५।१२।२९
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सं कृत के ीय िवभाग, क ितपुर

वीकृित – प
ि भवुन िव िव ालय, मानिवक  सङ्काय – अ तगत सं कृत िवषयको नातको र तह ते ो सेमे रको
सं. सी- ५६२ ‘क’ पाठ्यांशको पिूतका िनि त छा भाकर उपा याय ारा ‘रभसन दीको मतमा
कारकको पयालोचन’ शीषकमा तयार पा रएको यो शोधप नातको र उपािधका लािग उिचत
ठह रएकोले वीकृित दान ग रएको छ ।
शोधप  मू याङ्कन सिमित

म सं. नाम ह ता र

१. नारायण गौतम (िवभागीय मखु)

२. _______________ (बा परी क)

३. सह ा. डा. माधव साद उपा याय (शोधिनदशक)

िदनाङ्कः- २०७६।०१।



कृत ता ापन

ततु शोधप  मैले सं कृत िवषयमा नातको र तह सं. ५६२’क’पाठ्यांशको योजनको लािग मेरा
ेय गु  सह ा.डा. माधव साद उपा याय यकूो िनदशनमा तयार पारेको छु । यो शोधप  तयार पान

स दभमा आ नो अ य त य त समयमा पिन मलाई अमू य समय, समिुचत सझुाव, स लाह र
मागिनदशन िदनभुई यस शोधकायको लेखनमा उपयु  िनदशन िददँ ैलेखनकायलाई सफल बनाउन रेणा
िदनभुएकोमा उहा ित कृत ता य  गदछु । साथै सं कृत के ीय िवभागका आदरणीय गु ह ा.डा.
नारायण साद गौतम, उप ा. व. जनादन िघिमरे, उप ा. सबुोध शु ल तथा उप ा. रोिहणीराज
ितिमि सना यलूाई पिन दयतः ध यवाद ापन गन चाह छु ।
यसै ममा सं कृत के ीय िवभागबाट आव यक पमा पाठ्य साम ी उपल ध गराइिदनहुने िवभागका
कमचारी य आदरणीय मेडम दगुा शमा र िददी ई री अिधकारीलाई पिन शोधकायमा गनभुएको
सहयोगका लािग हािदक आभार य  गदछु ।
यसैगरी मेरो हरेक े मा सफलताको आशीवचन िददँ ै उ चिश ाको िविश तरमा पयुाउनहुने मेरो

पजूनीय बबुा केशवशरण उपा याय तथा माता मीना उपा याय ित सदा ऋणी छु । यसैगरी मलाई शोध
गन िवषयव त ु लगायत पठनपाठनमा सहयोग गनुहने मेरो आदरणीय िभनाजु ा.डा. िदवाकर आचाय
तथा मेरी िददी शोभा आचाय ित पिन हािदक आभार कट गदछु । य तै आ नो समयानकूुल यस
शोधप को स दभमा अमू य स लाह एवम ्परामश िदनहुने मेरो काका ा.डा. माधवशरण उपा यायलाई
पिन हािदक आभार कट गदछु । यसैगरी मेरो किठन समयमा पिन धैयपवूक मलाई साथ र सहयोग गन
मेरी जीवन सहया ी हमेगंगा ढंुगेल ित पिन आभार कट गदछु ।
अ यमा यस शोधप लाई साकार प िदन िनः वाथ पमा य  सहयोग पयुाउनहुने मेरा ि य िम ह
राकेश अमा य, सानबुाब ु आचाय, िव दु हमाल तथा स तोष नेपाललाई पिन दयतः ध यवाद ापन
गदछु ।
िदनाङ्कः- २०७५।१२। २९ शोधाथ
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