पाठ्यक्रमको रूपरे खा
(Structure of the Syllabus )

प�हलो
प�हलो

सत्र

सत्र

का पाठ्यचयार् 101 र 102 मूल �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 103 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 104 र 105 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये

कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।

Marks
प◌
ाठ्यचयार्
75
न◌
ेपाल�
भ◌
ाषा

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 101

प◌
ाठ्यचयार्
75

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 102

न◌
ेपाल�

क�वता

वि◌
�ान

सा�हत्य

प◌
ाठ्यचयार्
75
स◌
ा�हत्ये�तहासको

क◌
ोड – NEP (DE)-PG-C 103

प◌
ाठ्यचयार्
75

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 104

न◌
ेपाल�
प◌
ाठ्यचयार्

अवधारणा

र न◌
ेपाल�

स◌
ा�हत्यको

इ�तहास

कथा सा�हत्य
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 105

75

भारतेल� नेपाल� क�वता
य◌
ोग्यता

वि◌
कासको

म◌
ूल्याङ्कन

25+25+25+25= 100

द◌
ोस्रो

सत्र
1

दोस्रो सत्र

का पाठ्यचयार् 201 र 202 मूल �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 203 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 204 र 205 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये

कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।
प◌
ाठ्यचयार्
न◌
ेपाल�

प◌
ाठ्यचयार्

न◌
ेपाल�

प◌
ाठ्यचयार्
स◌
ा�हत्य

क◌
ोड – NEP (DE)-PG-C 201

75

क◌
ोड – NEP (DE)-PG-C 202

75

उपन्यास

नि◌
बन्ध

सा�हत्य

सा�हत्य

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 203
-तत्त्व
प◌
ूव�य
क◌
ाव्य
सि◌
द्धान्त

प◌
ाठ्यचयार्
प◌
ाश्चात्य

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 204
स◌
ा�हत्य
सि◌
द्धान्त

प◌
ाठ्यचयार्

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 205

त◌
ुलनात्मक
य◌
ोग्यता

भ◌
ारतेल�
वि◌
कासको

75

75

सा�हत्य र अनुवाद

म◌
ूल्याङ्कन

25+25+25+25= 100

त◌
ेस्रो
तेस्रो सत्र

75

सत्र

का पाठ्यचयार् 301 र 302 मल
ू �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 303 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 304 र 305 मक्
ु त वैकिल्पक (Open Elective) रहने छ र

�वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।
2

प◌
ाठ्यचयार्
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 301
न◌
ेपाल�
समालोचना
प◌
ाठ्यचयार्
न◌
ेपाल�

प◌
ाठ्यचयार्
ल◌
ोकवातार्

प◌
ाठ्यचयार्
75
स◌
ामान्य

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 302

न◌
ाटक सा�हत्य र रङ्गमञ्च

75

तथा चल�चत्र

अध्ययन

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 303

र न◌
ेपाल�

75

ल◌
ोक सा�हत्य

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 304 OE (OPEN ELECTIVE)
भ◌
ाषा

वि◌
�ान

प◌
ाठ्यचयार्
75
समकाल�न

समालोचनाका

य◌
ोग्यता

वि◌
कासको

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 305 OE (OPEN ELECTIVE)
सि◌
द्धान्त

र पद्ध�त

म◌
ूल्याङ्कन

च◌
ौथो
चौथो सत्र

75

25+25+25+25= 100

सत्र

को पाठ्यचयार् 401 मूल �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 402 सरल �वषय (Soft Core)

अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 403, 404, 405 र 406 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती चारवटा

मध्ये कुनै दई
ु वचटा चयन गनुर् पन�छ ।
प◌
ाठ्यचयार्
भ◌
ारतेल�

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 401
न◌
ेपाल�
गद्याख्यान
(कथा र उपन्यास

प◌
ाठ्यचयार्
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 402
वि◌
श्व
स◌
ा�हत्यको
सव��ण
प◌
ाठ्यचयार्
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 403
क◌
ृ�त
र क◌
ृ�तकार
वि◌
शष
े
अध्ययन
भ◌
ानुभक्त
आचायर्
, ज◌
् ान�दलदास
ञ
, म◌
ोतीराम
प◌
ाठ्यचयार्

क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 404
3

75
)
75

75
भट्ट
75

क◌
ृ�त
र क◌
ृ�तकार
ल◌
ेखनाथ
प◌
ौड्याल

वि◌
शेष
अध्ययन
, ब◌
ालकृष्ण
सम, ल�मीप्रसाद

प◌
ाठ्यचयार्
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 405
क◌
ृ�त
र क◌
ृ�तकार
वि◌
शेष
अध्ययन
अगम�संह
गि◌
र� , ह�रभक्त
कटुवाल
, भ◌
ूपी
प◌
ाठ्यचयार्
क◌
ोड – NEP(DE)-PG-C 406
क◌
ृ�त
र क◌
ृ�तकार
वि◌
शेष
अध्ययन
प◌
ा�रजात
, द◌
ेवकुमार�
थ◌
ापा , र◌
ा�धका
योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन

द◌
ेवकोटा
75

श◌
ेरचन
75
र◌
ाया
25+25+25+25=100

प�हलो सत्र
प�हलो

सत्र

का पाठ्यचयार् 101 र 102 मल
ू �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 103 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 104 र 105 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये
कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।
पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE) – PG - C 101

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन – 25
नेपाल� भाषा �व�ान
नेपाल� भाषाको प�रचय, वै�शष्ट्य तथा नेपाल� भाषाका �वकासको पष्ृ ठभ�ू म

नेपाल� भाषाका �वकासको कालक्र�मक अध्ययन

नेपाल� भाषाका भा�षकाहरूको �ववरणात्मक अध्ययन
नेपाल� भाषा-अध्ययनको परम्परा
ध्व�न र वणर्, नेपाल� वणर्का भेद
नेपाल� वणर् �व�ानको �वकास

नेपाल� वणर्को उच्चारणगत �वशेषता
नेपाल� वणर्, अ�र र �ल�प व्याकरण

नेपाल� भाषाका व्याकर�णक वगर् र को�टहरू
नेपाल� �क्रयापदको रूपताित्त्वक अध्ययन

4

नेपाल� �क्रयाइतर शब्दको रूपताित्त्वक अध्ययन
नेपाल� शब्द-ढुकुट�

वाक्यका सङ्घटक एकाइहरू

नेपाल� पदबन्धहरूको संरचना

नेपाल� वाक्यका भेद

पदक्रम र पदसङ्ग�त
सन्दभर् ग्रन्थ
चड
ू ाम�ण बन्धु

भाषा �व�ान

वल्लभम�ण दाहाल

ध्व�न प्र�क्रया र केह� ध्व�न �सद्धान्त

बालकृष्ण पोखरे ल र
माधवप्रसाद पोखरे ल
योगेन्द्र यादव र

ध्व�न �व�ान र नेपाल� भाषाको ध्व�न प�रचय

भीष्मनारायण उप्रेती

भाषा �व�ान

भोलानाथ �तवार�

भाषा �व�ान

माधवप्रसाद पोखरे ल
क�पलदे व द्�ववेद�

आर एच र�बन्स

(अनु – डा दे वीदत्त शमार्)

नेपाल� वाक्य व्याकरण
भाषा �व�ान एवं भाषा शास्त्र
सामान्य भा�षक� : एक प्रारिम्भक सव��ण

गुणाकर मुळे

भारतीय �ल�पय� का �वकास

सी एफ हकेट

ए कोसर् इन मडनर् �लङ्िग्विस्टक्स

चड
ू ाम�ण बन्धु

नेपाल� भाषाको उत्पित्त

ल्योनादर् ब्लुम�फल्ड
जोहन ल्योन्स

बालकृष्ण पोखरे ल
बालकृष्ण पोखरे ल

ल्याङ्ग्वेज

ल्याङ्ग्वेज एन्ड �लङ्िग्विस्टक्स
राष्ट्रभाषा

नेपाल� �नवर्चन (भाग १ र २)

बालकृष्ण पोखरे ल

नेपाल� भाषा र सा�हत्य

रो�हणीप्रसाद भट्टराई

बह
ृ त ् नेपाल� व्याकरण

अन्य(सम्पा)

नेपाल� सा�हत्यको वह
ृ त ् इ�तहास(प�हलो ठे ल�)

गोपाल�न�ध �तवार�

माधवप्रसाद पोखरे ल र

नेपाल� भाषाको बनोट

5

पूणार्ङ्क 100= क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड- NEP(DE)-PG-C102

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� क�वता सा�हत्य
क�वताका संरचनात्मक तत्त्वहरू

छन्द र अलङ्कार – प�रचय र प्रकार

नेपाल� क�वतामा छन्द र लयको िस्थ�त

नेपाल� क�वताको पष्ृ ठभू�म, परम्परा र �वकास

प्राथ�मककाल�न नेपाल� क�वता र कािव्यक प्रविृ त्त

शङ्
ृ गा�रक क�वता, प�रष्कारवाद� धारा, स्वच्छन्दतावाद� क�वता
नेपाल� क�वतामा �वद्रोह-चेतना र क्रािन्तकार� स्वर
नेपाल� क�वतामा युगबोध

नेपाल� क�वतामा प्र�त�बिम्बत समाज-दशर्न

नेपाल� गद्य क�वताको स्वरूप, वै�शष्ट्य र �वकास-परम्परा
नेपाल� क�वतामा दे खा परे का नवीन शैल�, प्रविृ त्त र प्रयोग
आयामेल� आन्दोलन र नेपाल� क�वता

नेपाल� क�वतामा प्रतीक, �बम्ब र �मथकको प्रयोग र प्रािप्त

नेपाल� क�वताका उप�वधाहरू – लामो क�वता, हाइकु, दइ
ु हरफे, तीन हरफे क�वता

नेपाल� क�वताको समाज-सांस्कृ�तक अध्ययन
पाठ्य कृ�तहरू
वसन्त शमार्

�ान�दलदास

भानुभक्त आचायर्
मोतीराम भट्ट

लेखनाथ पौड्याल

बालकृष्ण सम

ल�मीप्रसाद दे वकोटा
गोपालप्रसाद �रमाल

कृष्णच�रत्र

टुङ्ना भजन

रामायण

मोतीराम भट्टका गजलहरू

तरुण तपसी

बहुलाहाले
म प�न द्यौता मान्छु
शाकुन्तल

सपनामा

6

वीरे न्द्र
मोहन कोइराला
बैरागी काइँला

दन्त्यकथा
�बहान

आगोको हुँ म बग्दो नद�
काटुर्नको सहर

काक�को अव�शष्ट पत्नी प्रेम
पवर्त

गङ्गा �नलो बग्छु

ईश्वरवल्ल्भ

मेरो आमाले आत्महत्या गरे को दे श

भप
ू ी शेरचन

मैनबत्तीको �शखा

अगम�संह �गर�

पहाडलाई मेरो माया

ह�रभक्त कटुवाल
पा�रजात

एउटा सहरको �कनारामा
नयाँ वषर्

जलेको प्र�त�बम्ब रोएको प्र�तध्व�न
यो िजन्दगी खै के िजन्दगी

आकाशले मेरो बाटो छे क्छ

एउट� स्वास्नी मान्छे को अन्तवार्तार्

लाहुरेलाई एक रोगी प्रे�मकाको पत्र

सन्दभर् ग्रन्थ
गोपालप्रसाद �रमाल

आमाको सपना

बाबुराम आचायर्

पुराना क�व र क�वता

दयाराम श्रेष्ठ

रामकथा परम्परा र भानुभक्तीय रामायण

दयाराम श्रेष्ठ

नेपाल� सा�हत्यका केह� पष्ृ ठ

अ�भ सुवेद�

�सजर्ना र मूल्याङ्कन

केशवप्रसाद उपाध्याय

तरुण तपसीको पूनमूल्
र् याङ्कन

केशवप्रसाद उपाध्याय

केशवप्रसाद उपाध्याय
रामम�ण �रसाल

सूय�र् वक्रम �वाल� र

प्राथ�मककाल�न क�व र काव्य प्रविृ त्त
�रमाल : व्यिक्त र कृ�त

नेपाल� काव्य र क�व

अन्य (सम्पा)

भानुभक्त स्मारक ग्रन्ध

वासुदेव �त्रपाठ�

नेपाल� क�वताको �संहावलोकन

इन्द्रबहादरु राई (सम्पा)

भानुभक्तका कृ�त : अध्ययनहरू
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वासुदेव �त्रपाठ�

रमेश श्रेष्ठ

गणेशबहादरु प्रसा�

गणेशबहादरु प्रसा�

ईश्वर बराल

भैरव अयार्ल

लेखनाथ पौड्यालका क�वत्यको �वश्लेषण र मूल्याङ्कन

नेपाल� क�वताका प्रविृ त्त

सुवानन्ददासदे �ख राजीवलोचनसम्म

नेपाल� क�वतामा स्वच्छन्दतावाद� धारा

दे वकोटा र उनका महाकाव्य
नेपाल� क�वतामा प्रकृ�त

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान (सम्पा) साझा समालोचना

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

�सजर्नाको सेरोफेरो

कुमारबहादरु जोशी

महाक�व दे वकोटा र उनका महाकाव्य

कुमारबहादरु जोशी

दे वकोटाका क�वता यात्राको �वश्लेषण र मूल्याङ्कन

कमल द���त (सम्पा)
कुमारबहादरु जोशी
कुमारबहादरु जोशी

बइ
ु ँ गल

दे वकोटाका क�वतामा प्रकृ�त

दे वकोटाका प्रमुख क�वता कृ�तको कालक्र�मक �ववेचना

अ�वनाश श्रेष्ठ र अन्य (सम्पा) ह�रभक्त कटुवाल स्म�ृ त ग्रन्थ

ताना समार्

सम र समका कृ�त

महादे व अवस्थी

नेपाल� खण्डकाव्य

व्रतराज आचायर्

जनकलाल शमार्
वीरे न्द्र

आ�दक�व भानुभक्त
जोसमनी सन्त सा�हत्य परम्परा
मेघमाला

ईश्वरवल्लभ

एउटा सहरको �कनारामा

बैरागी काइँला

अन्धा मान्छे हरू र हात्ती

ईश्वर बराल (सम्पा)

लक्खीदे वी सुन्दास (सम्पा)

हरे न आले (सम्पा)

ल�मणप्रसाद गौतम

मोहन कोइरालाका क�वता

सम्मेलन क�वता सङ्ग्रह

नवआध�ु नक नेपाल� क�वता

समकाल�न नेपाल� क�वताको �वम्बपरक �वश्लेषण

अ�वनाश श्रेष्ठ र अन्य (सम्पा) क�व ह�रभक्त कटुवाल स्म�ृ त ग्रन्थ
वासुदेव �त्रपाठ� र अन्य (सम्पा) नेपाल� क�वता (भाग १ दे �ख ४)

मोहन ठकुर� (सम्पा)

नेपाल� क�वता यात्रा

वासुदेव �त्रपाठ�

नेपाल� क�वताको �संहावलोकन

तारानाथ शमार् (सम्पा)

इन्द्रबहादरु राई

समसाम�यक साझा क�वता

सन्दभर् ईश्वरवल्ल्भका क�वता
8

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

�सजर्नाको सेरोफेरो

लक्खीदे वी सुन्दास

समय र समी�णा

रमेश श्रेष्ट

लक्खीदे वी सन्
ु दास (सम्पा)
भवानी �घ�मरे (सम्पा)

नेपाल� क�वताका प्रविृ त्त
�ववेचना

भानु (कटुवाल �वशेषाङ्क)

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C103

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
सा�हत्ये�तहासको अवधारणा र नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास
सा�हत्ये�तहासको अथर्, प�रचय, स्वरूप एवं संरचना

इ�तहास र सा�हत्ये�तहासमा भेद-साम्य

सा�हत्ये�तहास लेखनका �व�वध आधार, �सद्धान्त र मान्यताहरू,

सा�हत्ये�तहास र काल �वभाजनको प्रयोजन, महत्त्व, औ�चत्य र सीमा

नेपाल� सा�हत्ये�तहास लेखनका �व�वध आधार
नेपाल� सा�हत्येहासको काल �वभाजन

नेपाल� सा�हत्यको उद्भवको समाज-भा�षक एवं सांस्कृ�तक पष्ृ ठभ�ू म
नेपाल� सा�हत्ये�तहास लेखन-परम्पराको समी�ात्मक अध्ययन

प्राथ�मककाल�न नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास, �वधागत �व�वध प्रविृ त्त र �तनको मल्
ू याङ्कन

माध्य�मककाल�न नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास, �वधागत �व�वध प्रविृ त्त र �तनको मूल्याङ्कन
माध्य�मककालसम्मको अनू�दत नेपाल� सा�हत्य

आध�ु नकको अथर्, सा�हत्यमा आध�ु नकताको अवधारणा

आध�ु नकतावाद, उत्तर आध�ु नकतावाद र नेपाल� सा�हत्य

आध�ु नक नेपाल� सा�हत्ये�तहासको सामािजक, सांस्कृ�तक र राजनै�तक पष्ृ ठभू�म
नेपाल� सा�हत्यमा �व�वध �वधाहरूको �वकासको अध्ययन

आध�ु नक काल (सन ् १९१८ दे �ख यता) – का �व�वध प्रविृ त्त एवम ् प्र�क्रयाको समी�ा
नेपाल� भाषा र सा�हत्यको इ�तहासमा दे �खएका �व�वध आन्दोलन र वादहरू

हलन्त व�हष्कार

झर�वाद� आन्दोलन
9

आयामेल� आन्दोलन
राल्फाल� आन्दोलन

तरलवाद� आन्दोलन
ल�लालेखन
सन्दभर् ग्रन्थ
ताना समार्

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास

ठाकुर पराजल
ु �

नेपाल� सा�हत्यको प�रक्रमा

रत्नध्वज जोशी
असीत राई

घनश्याम नेपाल

गो�वन्दराज भट्टराई

आध�ु नक नेपाल� सा�हत्यको झलक
भारतीय नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास

नेपाल� सा�हत्यको प�रचयात्मक इ�तहास

कािव्यक आन्दोलनको प�रचय

शािन्तराज शमार्

नेपाल� सा�हत्यको ऐ�तहा�सक रूपरे खा

अ�भ सुवेद�

नेपाल� �लटरे चर ब्याकग्राउन्ड एन्ड �हस्ट्र�

कुमार प्रधान

ए �हस्ट्र� अव ् नेपाल� �लटरे चर

गो�वन्द भट्टराई

कािव्यक आन्दोलनको प�रचय

कुमारबहादरु जोशी

पाश्चात्य सा�हत्यका प्रमुख केह� वाद

दयाराम श्रेष्ठ सम्भव
वासुदेव �त्रपाठ�

कृष्ण धरावासी
अ�भ सुवेद�

�वद्याप�त दाहाल

य�राज सत्याल

नेपाल� सा�हत्यका केह� पष्ृ ठ

पाश्चात्य सा�हत्यको सैद्धािन्तक परम्परा (भाग १ र २)

ल�लालेखन

पाश्चात्य काव्य �सद्धान्त

पाश्चात्य समालोचना र प्रमुख केह� वाद
नेपाल� सा�हत्यको भू�मका

तारानाथ शमार्

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास

बालकृष्ण पोखरे ल

नेपाल� भाषा र सा�हत्य

बालचन्द्र शमार्

ठाकुरप्रसाद पराजुल�

दयाराम श्रेष्ठ सम्भव

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास
नेपाल� सा�हत्यको प�रक्रमा

प्रारिम्भक कतालको नेपाल� सा�हत्य : इ�तहास र परम्परा

शरच्चन्द्र शमार् भट्टराई

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास (माध्य�मक काल)

दयाराम श्रेष्ठ सम्भव

सा�हत्ये�तहास : �सद्धान्त र सन्दभर्

घनश्याम नेपाल

केशवप्रसाद उपाध्याय

नेपाल� सा�हत्यको प�रचयात्मक इ�तहास

�वचार र व्याख्या
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सुमन राजे

सा�हत्ये�तहास : स्वरूप और संरचना

द�नानाथ शरण
Abhi Subedi
Kumar Pradhan

नेपाल� सा�हत्य का इ�तहास
Nepali Literature : Background and History
A History of Nepali Literature

चड
ू ाम�ण बन्धु

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहास

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C104

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� कथा सा�हत्य
आध�ु नक कथाको उद्भव

कथाको प�रचय र स्वरूप, कथाको संरचना र यसका तत्त्वहरू
नेपाल� कथाको पष्ृ ठभू�म, प्रारम्भ, �वकास र �व�वध चरणहरू
आध�ु नक नेपाल� कथाका प्रारिम्भक स्तम्भहरू

आध�ु नक नेपाल� कथाका �व�वध धारा र प्रविृ त्तहरू
आध�ु नक नेपाल� कथाको ताित्त्वक �वश्लेषण

आध�ु नक नेपाल� कथामा प्र�त�बिम्बत समय र समाज

आयामेल� �सद्धान्त र नेपाल� कथा

नेपाल� कथामा सौन्दयार्त्मक अनुभू�त र मानवीय संवेदनाको प्रस्तु�त

नेपाल� कथामा �च�त्रत जनजीवन र लोक-सांस्कृ�तक सन्दभर्को अन्तभार्वन
समकाल�न नेपाल� कथाका वै�शष्ट्य र प्रािप्त
कथामा ल�लादृिष्ट, कृ�तलेखन र �वधा�मश्रण

नेपाल� कथामा वस्तु र पात्र प्रयोगको �व�वधता र सन्दभर्

पाठ्य कृ�तहरू
गुरुप्रसाद मैनाल�
रुपनारायण �संह

परालको आगो
नासो

�बतेका कुरा

धनमतीको �सनेमा स्वप्न
11

�वश्वेश्वर�परसाद कोइराला

मधेस�तर

हायमनदास राई �करात

भेटेप�छ

दोषी चस्मा
एक�छनको भल
ु

�शवकुमार राई

माछाको मोल

इन्द्रबहादरु राई

रातभ�र हुर� चल्यो

छाता

छुट्टय
् ाइयो

हामीजस्तै मैनाक� आमा
कठपत
ु ल�को मन

भवानी �भ�ु

माउजङ बाबुसाहे बको कोट

ह�रप्रसाद गोखार् राई

मेरो एउटा नागा हुक�

मैयाँसाहे ब

ब्याङ्क पासबुक

इन्द्र सुन्दास

गाडीमान

दे वकुमार� थापा

�तखार्

परशुराम रोका

मधु

रहर

मत्ृ युकै मुखेन्जी

मेरो पुरानो स्कुल

गो�वन्द गोठाले

भाँडो

शरद् छे त्री

ल�मण रे खा

गुप्त प्रधान
सानु लामा
माया ठकुर�

खेल

�नपात

प्लािस्टकका फूलहरू

जब मान्छे को अनुहार हराउँ दै जान्छ
फुबार्ले गाउँ छोड्यो

पैयुँ फुलेको �दन

�परा�मड

साँघु तरे प�छ
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प्रद�प गुरुङ
बी बी लकान्द्र�
पण
ू र् राई

एउटा कुिण्ठत �दन

�ब�रमफूल

गमबहादरु को कथा

�हउँ परे का रातले जन्माएका कथाहरू

पासाङहरूको कथा

�टस्टा रङ्�गतको अक� एउटा कथा

सन्दभर् ग्रन्थ
गरु
ु प्रसाद मैनाल�
रूपनारायण �संह

नासो

कथा नवरत्न

�शवकुमार राई

फ्रिन्टयर

इन्द्रबहादरु राई

�वपना क�तपय

खहरे

हायमनदास राई �करात

�वश्वेश्वरप्रसादा कोइराला
ह�रप्रसाद गोखार् राई

आँधी-बेहर�

दोषी चस्मा

यहाँ बदनाम हुन्छ

परशुराम रोका

पञ्चामत
ृ

गो�वन्द गोठाले

कथै कथा

भवानी �भ�ु

ईश्वर बराल

ईश्वर बराल

मैयाँसाहे ब
प्रेम र मत्ृ यु
झ्यालबाट

आख्यानको उद्भव

रत्नध्वज जोशी

नेपाल� कथाको कथा

वासुदेव �त्रपाठ�

�वचरण

मोहनराज शमार्

शरच्चन्द्र शमार् भट्टराई

कथाको �वकास प्र�क्रया
माध्य�मककाल�न नेपाल� गद्याख्यान

ह�रप्रसाद शमार्

कथाको �सद्धान्त र नेपाल� कथा

घनश्याम नेपाल

आख्यानका कुरा

दयाराम श्रेष्ठ सम्भव
अ�वनाश श्रेष्ठ (सम्पा)

रामलाल अ�धकार� (सम्पा)

इन्द्रबहादरु राई

पच्चीस वषर्का नेपाल� कथा

आध�ु नक भारतीय नेपाल� कथा

नेपाल� कथा यात्रा

कथास्था
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इन्द्रबहादरु राई

कठपुतल�को मन

शरद् छे त्री

समय र बाँसुर�को धन
ु

गप्ु त प्रधान

अ�रै अ�रको सहर

गुप्त प्रधान
सानु लामा

सानु लामा

दयाराम श्रेष्ट (सम्पा)

दयाराम श्रेष्ठ (सम्पा)

मान्छे मान्छे को बस्ती�भत्र
कथा सम्पद्
मग
ृ तष्ृ णा

पच्चीस वषर्का नेपाल� कथा
भारतीय नेपाल� कथा

रामलाल अ�धकार� (सम्पा)

नेपाल� कथा यात्रा

माया ठकुर�

साँघु तरे प�छ

बी बी लकान्द्र�

आमा घर फ�कर्नन ्

अजन
ुर् �नरौला
प्रद�प गुरुङ

एउटा रात �बतेप�छ

�ब�रमफुल

�वक्रमवीर थापा

बीस� शताब्द�क� मोना�लसा

मोहनराज शमार् (सम्पा)

समसाम�यक साझा कथा

प्रकाश को�वद्

प्रकाश को�वद्का प्र�त�न�ध कथाहरू

शािन्तराज शमार्

कथाको संसार र संसारका कथाहरू

रामलाल अ�धकार� (सम्पा)

नेपाल� कथा यात्रा

अ�वनाश श्रेष्ट (सम्पा)

आध�ु नक भारतीय नेपाल� कथा

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 105

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
भारतेल� नेपाल� क�वता
भारतेल� नेपाल� क�वताको पष्ृ ठभ�ू म अ�न ऐ�तहा�सक र सांस्कृ�तक पष्ृ ठभ�ू म
भारतेल� नेपाल� क�वताका चरणगत प्रविृ त्तहरू

सवाई तथा लहर� काव्य-कृ�तहरूको �वशेष अध्ययन र मल्
ू याङ्कन
भारतेल� नेपाल� क�वताका संरचना र शैल�

भारतेल� नेपाल� क�वतामा नै�तक मल्
ू य र सध
ु ारवाद� प्रविृ त्त
स्वच्छन्दतावाद र भारतेल� नेपाल� क�वता
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भारतेल� नेपाल� क�वतामा पाइने जातीय अिस्मताको स्वर

दे शप्रेम र मानवतावाद� दृिष्टका आलोकमा भारतेल� नेपाल� क�वता
भारतेल� नेपाल� क�वतामा समाजवाद� यथाथर्वाद

लोक-सांस्कृ�तक सन्दभर् र भारतेल� नेपाल� क�वता

तेस्रो आयामेल� मान्यता तथा भारतेल� नेपाल� क�वतामा त्यसको प्रयोग र प्रभाव
भारतेल� नेपाल� क�वतामा प्रयोगवाद� वै�शष्ट्य
पयार्वरण चेतना र भारतेल� नेपाल� क�वता

भारतेल� नेपाल� क�वतामा प्रतीक, �बम्ब र �मथकको प्रयोग

�ेत्रीय सन्दभर्, रािष्ट्रय मल
ू धारा र वैश्वीकरणका सन्दभर्मा भारतेल� नेपाल� क�वता
पाठ्य कृ�त

�ान�दलदास

उदय लहर�

पारसम�ण प्रधान

जपमाला

वीरे न्द्र

तुलसी अपतन

टुङ्ना भजन
मेघमाला

नहे र आज मलाई

अगम�संह तामाङ

रािष्ट्रय प�थक

अगम�संह �गर�

जलेको प्र�त�बम्ब : रोएको प्र�तध्व�न

ह�रभक्त कटुवाल

यो िजन्दगी खै के िजन्दगी

पुष्पलाल उपाध्याय

उषा-मञ्जर�

लक्खीदे वी सुन्दास

हामी खेल्ने चउर

ओ�कउयामा ग्वाइन

प्रेम सेपार् �वरोक�

खड्ग�संह राई काँढा

उपलिब्ध

इ�तहास

मेरो गाउँ : ऐनापा�र

�गम� सेपार्

पेन्लोङ डाँडा पुगेप�छ

नरदे न रुम्बा

केह� �ण उसको सम्झनामा

नव सापकोटा

युिक्लप्टस : आउँ दो �पँढ�लाई आशीवार्द

जस योञ्जन प्यासी
जीवन �थङ

�वकास गोतामे

भ�वलाल ला�मछाने

मोहन ठकुर�

हात थाप्दै �हँ �डरहे छु

वल्लभ दाइ! म तपा�भन्दा धेरै अभागी छु
आज फे�र छोरा�सत
नदा एक िस्थ�त

�नःशब्द
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मनप्रसाद सुब्बा

नरे शचन्द्र खाती

नोजार्ङ स्याङदे न
पदम �ेत्री

आवाजका बाजहरू

परे ल� परे ल�मा �भजेर
शून्यको घाउ

शकुन्तला

सन्दभर् ग्रन्थ
लक्खीदे वी सुन्दास

�गम� सेपार्

जस योञ्जन प्यासी

सम्भा�वत अथर्: सम�पर्त एकान्त

बाँझो �दनमा�थ पल्हाएका केह� फूलहरू

एउटा दे शको खोजीमा

नोज्यार्ङ स्याङ्दे न

मच्
ू छर् ना

जीवन थीङ

साङ्ल��भत्र बाँ�धएका घोडाका टापहरू

भ�वलाल ला�मछाने
नव सापकोटा

मनप्रसाद सुब्बा

राजेन्द्र भण्डार�

अनागत

यिु क्लप्टस: आउने �पँढ�लाई आ�शवार्द

अ�र अक्र�स्ट्रा

�र/अ�र

नरे शचन्द्र खाती

परे ल� परे ल�मा �भजेर

लक्खीदे वी सुन्दास(सम्पा)

सम्मेलन क�वता सङ्ग्रह

मोहन ठकुर�

�न:शब्द

मोहन ठकुर�(सम्पा)

नेपाल� क�वता यात्रा

पुष्प शमार्

नेपाल� क�वताको �वकासमा �सिक्कमको योगदान

भीमकान्त उपाध्याय

नरे शचन्द्र खाती

सवाई र लहर� काव्य

क्रम अध्ययनका

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन

25+25+25+25=100

शोध पत्र लेखन (चारवटा)

25x4=100

*(�वषय PGBS, NEPALI – ले तयार गन�छ।)
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दोस्रो सत्र
दोस्रो सत्र

का पाठ्यचयार् 201 र 202 मूल �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 203 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 204 र 205 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये

कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 201

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� उपन्यास
उपन्यासको उद्भव, प�रचय र उपन्यासका संरचनात्मक घटकहरू

नेपाल� उपन्यासको प्रारम्भ, �वकास र �व�वध चरणहरू

नेपाल� उपन्यासका मुख्य मुख्य प्रविृ त्तहरू

स्वच्छन्दतावाद� र यथाथर्वाद� नेपाल� उपन्यास

नेपाल� उपन्यासमा मनो�वश्लेषणवाद� धारा र �मथक�य प्रयोग
आञ्च�लकता र नेपाल� उपन्यास

समाजवाद� यथाथर्वाद� वै�शष्ट्य र नेपाल� उपन्यास
प्रयोगवाद� नेपाल� उपन्यास

नेपाल� उपन्यास र लोकजीवन

नेपाल� उपन्यासमा �च�त्रत लोक-जीवन तथा लोक-संस्कृ�त

नेपाल� उपन्यासको सांस्कृ�तक अध्ययन र उपन्यासमा जातीय अिस्मताको प्रसङ्ग
उपन्यासको भाषा – कथावाचक र संवादको भाषा
नेपाल� उपन्यासको भा�षक अध्ययन

नेपाल� उपन्यासमा कािव्यक भाषाको सन्दभर्

नेपाल� उपन्यासमा प्रयुक्त भाषामा आञ्च�लक वै�शष्ट्य
17

पाठ्य कृ�त
रुपनारायण �संह

लैन�संह बाङ्दे ल

भ्रमर

मुलुक बा�हर

�वजय मल्ल

अनुराधा

इन्द्रबहादरु राई

आज र�मता छ

ध्रव
ु चन्द्र गौतम

अ�ल�खत

�वश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
पा�रजात

ल�लबहादरु �त्री

सुिम्नमा

�शर�षको फूल

ब्रह्मपुत्रका छे उछाउ

सन्दभर् ग्रन्थ
इन्द्रबहादरु राई

कृष्णचिन्द्रं ह प्रधान
राजेन्द्र सुवेद�

राजेन्द्र सुवेद�

वासुदेव �त्रपाठ�

मोहन पी दाहाल

मोहन पी दाहाल

ऋ�षराज बराल

नेपाल� उपन्यासका आधारहरू

नेपाल� उपन्यास र उपन्यासकार

नेपाल� उपन्यास – परम्परा र प्रविृ त्त

सज
ृ न �वधाका प�र�धमा पा�रजात
�वचरण

आध�ु नक नेपाल� उपन्यास

दािजर्�लङका नेपाल� उपन्यास – परम्परा र प्रविृ त्त

उपन्यासको सौन्दयर्शास्त्र

मुरार�प्रसाद रे ग्मी

मनो�वश्लेषमात्मक समालोचना (उपन्यास खण्ड)

नेत्र एटम

उपन्यास �सद्धान्त र नेपाल� उपन्यास

कृष्णह�र बराल र

प्रतापचन्द्र प्रधान

घनश्याम नेपाल

नेपाल� उपन्यास : परम्परा र प्रविृ त्त

आख्यानका कुरा

रमा �सवाकोट�

उपन्यास �सद्धान्त र �वजय मल्लको उपन्यासका�रता

सरु े श �सन्हा

उपन्यास �शल्प और प्रविृ त्तयाँ

रवीन्द्रकुमार जैन
पस� लुबोक

जजर् लुकाच

राल्फ फाक्स
जजर् वाट्सन

उपन्यास-�सद्धान्त र संरचना

�द �याफ्ट अव ् �फक्सन

द ु �थअर� अव ् द नोवेल

नोवेल एन्ड द �पपल

�द स्टोर� अव ् द नोवेल
18

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 202

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� �नबन्ध सा�हत्य
�नबन्धको प�रचय र यसका सङ्घटक तत्त्वहरू

�नबन्धको उद्भव, �नबन्धका प्रकार

नेपाल� �नबन्धको थालनी, स्वरूप, �वकास

नेपाल� �नबन्धका मुख्य मुख्य प्रविृ त्त र चरणगत मोडहरू

नेपाल� �नबन्ध र �नबन्धकारको अध्ययन

प्रमुख नेपाल� �नबन्धकारका �नबन्धमा पाइने मुख्य �वशेषताहरू

नेपाल� �नबन्धका प्रमुख उप�वधाहरू – दै निन्दनी, �नयात्रा, प्रबन्ध

नेपाल� समालोचनात्मक �नबन्धको स्वरूप तथा �वशेषता

नेपाल� �नबन्धमा हास्य र व्यङ्ग्य
पाठ्य कृ�तहरू
पथ्
ृ वीनारायण

�दव्योपदे श

गङ्गाप्रसाद प्रधान

स्कुल जीवन

शम्भुप्राद ढुङ्गेल

ल�मीप्रसाद दे वकोटा

महे न्द्रमल्ल�

कल्पना

नेपाल� सा�हत्यको इ�तहासमा सवर्श्रेष्ठ पुरुष
बेलामा

पारसम�ण प्रधान

हृदयचन्द्र�संह प्रधान
शङ्कर ला�मछाने

आच्छा राई र�सक
भैरव अयार्ल

केशवराज �पँडाल�

साँढे

नेपाल� सा�हत्यमा उखानको स्थान
सोझा

एब्स्�याक्ट �चन्तन प्याज

दे उताको काम
पतलङ
ु
साँढे

खै खै
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राजनारायण प्रधान
ताना समार्

रामलाल अ�धकार�
सानभ
ु ाइ शमार्

एउटा आइतबार यसर� �बत्यो

प्या�रसक� पोक्ची

दौरा-सुरुवाल
िजब्राको दोष

सन्दभर्
ईश्वर बराल (सम्पा)

सयपत्री

ल�मीप्रसाद दे वकोटा

दा�डमको रुखनेर

ल�मीप्रसाद दे वकोटा
हृदयचन्द्र�संह प्रधान

शङ्कर ला�मछाने

केशवराज �पँडाल�

भैरव अयार्ल
ताना समार्

ल�मी �नबन्ध सङ्ग्रह
तीस रु�पयाँ नोट

एब्स्�याक्ट �चन्तन प्याज
खै खै

गलबन्द�

बेलायत�तर बरा�लँ दा

रामलाल अ�धकार� (सम्पा)

र�सक रचनावल�

राजनारायण प्रधान

एउटा आइतवार यसर� �बत्यो

रामलाल अ�धकार�

भैरव अयार्ल (सम्पा)
वासुदेव �त्रपाठ�

मोदनाथ प्र�श्रत

इन्द्रबहादरु राई

भवानी �घ�मरे (सम्पा)
घनश्याम नेपाल

दग
ु ार्प्रसाद अयार्ल

सलोन काथर्क

सलोन काथर्क

नरबहादरु दाहाल र

एडोन रोङ्गोङ्ग (सम्पा)

अलौटा र ठे ट्ना
साझा �नबन्ध
�वचरण

वैचा�रक �वकासका सन्दभर्मा ल�मीप्रसाद दे वकोटा

�टपेका �टप्पणीहरू

भानु (दे वकोटा �वशेषाङ्क)
�नबन्ध-नन्दन

�नबन्धकार दे वकोटाका दाशर्�नक �चन्तन

पादर� गङ्गाप्रसाद प्रधानको जीवन बखान

गङ्गाप्रसाद प्रधानका उपलब्ध रचनावल�

अजम्बर� गङ्गाप्रसाद प्रधान : स्रष्टाहरूका दृिष्टमा

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 203
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�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
सा�हत्य-तत्त्व तथा पूव�य काव्य �सद्धान्त
काव्यको प�रचय, काव्य तथा सा�हत्यका �व�वध �वधा, काव्य हे तु, काव्य प्रयोजन,

काव्यका प्रकार, काव्य गुण र दोष, र��त र शैल�, छन्द र लय, अलङ्कार, प्रतीक र �वम्ब

ध्व�नको अथर् र प�रचय, ध्व�न, शब्द शिक्त र व्यङ्ग्याथर्, ध्व�न �वरोधी मत र �तनको खण्डन
काव्यमा ध्व�नको स्थान, उपयो�गता र महत्त्व, ध्व�नका भेद-उपभेदहरू

रसको अथर् र प�रचय र स्वरूप, रसोत्पित्त प्र�क्रया र �चन्तनको �वकासक्रम,रसानभ
ु �ू त प्र�क्रया

काव्य रसको िस्थ�त, रसदोष, रसवादका प्रािप्त र सीमा, �व�वध रसहरूको सोदाहरण प�रचय।

वक्रोिक्तको अथर् र प�रभाषा, वक्रोिक्तबारे �चन्तनको �वकासक्रम, वक्रोिक्तका भेदहरू, काव्यमा

तथा समी�ा �सद्धान्तमा वक्रोिक्तको स्थान र महत्त्व

औ�चत्य, औ�चत्यका भेद, सा�हत्यमा औ�चत्यको स्थान र महत्त्व

सन्दभर् ग्रन्थ
सोमनाथ �सग्दे ल
कुलचन्द्र गौतम

कोमलनाथ अ�धकार� (अनु)

सा�हत्य प्रद�प

राघवालङ्कार

काव्य-मीमांसा

गो�वन्दप्रसाद भट्टराई

पूव�य काव्य �सद्धान्त

केशवप्रसाद उपाध्याय

सा�हत्य प्रकाश

केशवप्राद उपाध्याय

पूव�य काव्य �सद्धान्त

हे माङ्गराज अ�धकार�

पूव�य सा�हत्य �सद्धान्त

माधव भण्डार�

छन्द र अलङ्कार

अप्पयद���त

कुवलयानन्द

मोहन �हमांशु थापा

सा�हत्य प�रचय

�डल्ल�राम �तम�सना र
गो�वन्दप्रसाद ढुङ्गाना

मम्मट

सोमनाथ �सग्दे ल

छन्दोहार

काव्यप्रकाश

सा�हत्य प्रद�प

गो�वन्दराज भट्टराई

पूव�य काव्य �सद्धान्त

केशवप्रसाद उपाध्याय

मन्थन

केशवप्रसाद उपाध्याय

पूव�य काव्य �सद्धान्त
21

भानुभक्त पोखरे ल

�सद्धान्त र सा�हत्य

आनन्दवद्धर्न

ध्वन्यालोक

मम्मट

काव्यप्रकाश

�वद्याप�त दाहाल

�वश्वनाथ
कुन्तक

सा�हत्य �वमशर्

सा�हत्य दपर्ण
वक्रोिक्तजी�वतम ्

नगेन्द्र

रस-�सद्धान्त

नगेन्द्र

भारतीय काव्यशास्त्र

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 204

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन – 25
पाश्चात्य सा�हत्य �सद्धान्त
पाश्चात्य समालोचना सा�हत्यको �वकासक्रमको सव��णात्मक अध्ययन

ए�रस्टोटलको काव्य �सद्धान्त

मध्ययुगीन पाश्चात्य समालोचना �सद्धान्त

स्वच्छन्दतावाद� सा�हत्य �सद्धान्त

सा�हत्य अध्ययनको कलावाद� �सद्धान्त

क्रोचेको अ�भव्यञ्जनावाद

रूपवाद र संरचनावाद

अमे�रकेल� नव आलोचना
परम्परा र व्यिक्त प्र�तभा
�नव�यिक्तक �सद्धान्त,

सा�हत्य समालोचना परम्परामा इ�लयटको स्थान र मूल्य

इ�लयटका प्रमुख सा�हित्यक मान्यता र �तनका सीमाहरू
सम्प्रेषण �सद्धान्त
मल्
ू य �सद्धान्त
छन्द र लय

सा�हत्यालोचन र सौन्दयर् शास्त्र
22

सा�हत्यालोचन परम्परामा �रचड्र्सका �सद्धान्तहरूका प्रािप्त र सीमाहरू
सन्दभर् ग्रन्थ
वासुदेव �त्रपाठ�

अ�भ सुवेद�

गुमान�संह चाम�लङ
ल�लाप्रसाद शमार् र अन्य
�सद्धान्त
नगेन्द्र

प्रतापनारायण टन्डन
नरे न्द्रदे व वमार्

आई ए �रचड्र्स

पाश्चात्य समालोचनाको सैद्धािन्तक परम्परा (भाग 1 र 2 )

पाश्चात्य काव्यशास्त्र

ए�रस्टोटल र उनको काव्यशास्त्र

मौलो

(अनव
ु ाद) आई ए �रचड्र्सका सा�हित्यक समालोचनाका

पाश्चात्य काव्यशास्त्र

अरस्तक
ु ा काव्यशास्त्र

पाश्चात्य समी�ा क� रूपरे खा

आध�ु नक पाश्चात्य काव्य और समी�ा क� उपादान

�प्रिन्सपल अफ �लटे रेर� �क्र�ट�सज्म

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड- NEP(DE)-PG-C 205

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
तुलनात्मक भारतेल� सा�हत्य र अनुवाद
तल
ु नात्मक सा�हत्य – प�रचय र अवधारणा

तल
ु नात्मक सा�हत्य अध्ययनका आधार र पद्ध�त
तल
ु नात्मक सा�हत्यको परम्परा,

तुलनात्मक सा�हत्यको प्रयोजन र महत्त्व

तुलनात्मक भारतेल� सा�हत्यको प्रयोजन र महत्त्व
रािष्ट्रय सा�हत्य र तुलनात्मक सा�हत्य

भारतेल� सा�हत्यको अङ्गका रूपमा नेपाल� सा�हत्यका �वकासको तुलनात्मक समी�ा

भारतेल� भाषाका सा�हित्यक कृ�तहरू�सत नेपाल� सा�हित्यक कृ�तहरूको तुलनात्मक अध्ययन
(�वशेष सन्दभर्मा असमेल�, �हन्द� र बङ्गला भाषाका सा�हित्यक कृ�तहरू)
अनुवाद �व�ान र अनुवाद सा�हत्य

23

अनुवाद सा�हत्यको प्रकृ�त र स्वरूप

अनुवाद सा�हत्यको प्रयोजन र महत्त्व

अनुवादको सङ्कट र सांस्कृ�तक प�रप्रे�य

तल
ु नात्मक सा�हत्यमा अनव
ु ादको भ�ू मका र महत्त्व

नेपाल� अनव
ु ाद सा�हत्यको �वकासको सव��ण

नेपाल�मा अन�ू दत सा�हत्य

नेपाल�बाट अन्य भाषामा अन�ू दत सा�हत्य

नेपाल� अनव
ु ाद सा�हत्यको समी�ा र मल्
ू याङ्क
सन्दभर् ग्रन्थ
इन्द्रनाथ चौधर�

तल
ु नात्मक सा�हत्य क� भ�ू मका

द�नानाथ शरण
Amiya Dev

नेपाल� और �हन्द� भिक्तकाव्यका तल
ु नात्मक अध्ययन
The Idea of Comparative Literature in India

Harry Levin
Henry Gifford
W.B Federic (ed.)
K. Ay appa Panikar
David Damrosch

Ground of Comparison
Comparative Literature
Comparative Literature
Spotlight on comparative literature
What is world Literature

इन्द्र�वलास अ�धकार�

तल
ु नात्मक सा�हत्य: सङ्��प्त प�रचय

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन

25+25+25+25=100

�ेत्र अध्ययन र प्र�तवेदन लेखन (चारवटा)

25x4=100

(�वषय PGBS, NEPALI – ले तयार गन�छ।)

तेस्रो सत्र
तेस्रो सत्र

का पाठ्यचयार् 301 र 302 मूल �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 303 सरल �वषय (Soft

Core) अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 304 र 305 मुक्त वैकिल्पक (Open Elective) रहने छ र
�वद्याथ�ले ती दई
ु वटा मध्ये कुनै एउटा चयन गनुर् पन�छ।
24

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 301

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� समालोचना
नेपाल� सा�हत्यमा समालोचनाको थालनी र �वकास

नेपाल� समालोचनामा पूव�य र पाश्चात्य समालोचनाको प्रभाव

नेपाल� समालोचनाका प्रमख
ु प्रविृ त्तहरू

नेपाल� सा�हत्यका प्रमख
ु समालोचक र समालोचना

नेपाल� समालोचनाका मख्
ु य पद्ध�तहरू

प्रभावपरक समालोचना

समाजपरक समालोचना

मनोवै�ा�नक समालोचना
रूपपरक समालोचना

ऐ�तहा�सक समालोचना

जीवनीमूलक समालोचना

शैल� वै�ा�नक समालोचना
पाठ्य सामग्री
रामकृष्ण शमार्

अङ्ग्रेजी सा�हत्यको प्रभाव

ईश्वर बराल

पा�रजातका कथाको �शल्प तथा संरचना

वासुदेव �त्रपाठ�
कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

गणेशलाल सुब्बा
कुमार प्रधान

राजनारायण प्रधान

टािक्सएको नेपाल� क�वता

नेपाल� क�वताको नवीनतम धारा परम्पराको सापे�तामा

नेपाल� क�वताको सन्दभर्मा लोक सा�हत्यको सङ्��प्त चचार्

नयाँ मूल्यान्वेषण र नयाण भावबोधको आग्रह नयाँ क�वता

नेपाल� क�वताको आधु�नक प्रविृ त्त

मुनामदन : यथाथर्वाद� समालोचना

नेपाल� सा�हत्यमा भ्रमरको स्थान

अगम�संह �गर�का क�वतामा जातीय

बध�ू श�ा : एक अध्ययन

केशवप्रसाद उपाध्याय पूव�य काव्य �चन्तनका सापे�तामा काव्यानन्दको अनुसन्धान
समको दख
ु ान्त नाट्य चेतना
25

गुमान�संह चाम�लङ

युगबोध मानदण्ड

अ�भ सुवेद�

आध�ु नक नेपाल� �चत्रकला र सा�हत्यका केह� समान प्रविृ त्तहरू

मोहनराज शमार्

आध�ु नकता, समकाल�नता, उत्तर आध�ु नकता

रसानुभू�त वा काव्यानन्द

आध�ु नक क�वता र दािजर्�लङका केह� तन्नेर� क�वहरू

सन्दभर् ग्रन्थ
यदन
ु ाथ खनाल

समालोचनाका �सद्धान्त

रामकृष्ण शमार्

टे बल गफ : नौ बैठक

रामकृष्ण शमार्
ईश्वर बराल

ईश्वर बराल

सप्त शारद�य

आख्यानको उद्भव

छ�रएका समालोचना

ईश्वर बराल (सम्पा)

झ्यालबाट (भू�मका)

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

साझा समालोचना

ईश्वर बराल (सम्पा)

सयपत्री (भू�मका)

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

�सजर्नाको सेरोफेरो

इन्द्रबहादरु राई

अथर्हरूका प�छिल्तर

इन्द्रबहादरु राई

सम्पूरक

कुमार प्रधान

प�हलो पहर

इन्द्रबहादरु राई

इन्द्रबहादरु राई (सम्पा)

कुमार प्रधान

उपन्यासका आधारहरू

भानुभक्तका कृ�त : अध्ययनहरू

अधी�त केह�

राजनारायण प्रधान

केह� कृ�त : केह� स्म�ृ त

गम
ु ान�संह चाम�लङ

ए�रस्टोटल र उनको काव्यशास्त्र

गम
ु ान�संह चाम�लङ
केशवप्रसाद उपाध्याय

केशवप्रसाद उपाध्याय
केशवप्रसाद उपाध्याय

केशवप्रसाद उपाध्याय
केशवप्रसाद उपाध्याय

अ�भ सुवेद�

मौलो

प्राथ�मककाल�न क�व र काव्य प्रविृ त्त
पव
ू �य काव्य �सद्धान्त
सा�हत्य प्रकाश

बालकृष्ण समको दख
ु ान्त नाट्य चेतना
�वचार र व्याख्या

पाश्चात्य काव्य �सद्धान्त
26

अ�भ सुवेद�

�सजर्ना र मूल्याङ्कन

मोहनराज शमार्

कथाको �वकास प्र�क्रया

मोहनराज शमार्

नरे न्द्रराज प्रसा�

शैल� �व�ान

नेपाल� सा�हत्यका समालेचक र समालोचना

घनश्याम ठकाल (सम्पा)
मोहन पी दाहाल (सम्पा)

राजेन्द्र सव
ु े द�

घनश्याम नेपाल

यथाथर्वाद� नेपाल� समालोचना

गणेशलाल सब्ु बाका सा�हित्यक समालोचना र अन्य लेखहरू

नेपाल� समालोचना: परम्परा र प्रविृ त्त
�वधा �व�वधा

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 302

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
नेपाल� नाटक सा�हत्य र रङ्गमञ्च तथा चल�चत्र अध्ययन
रूपक र यसका भेद उपभेदहरू, नाटकको प�रचय र प्रकारहरू

नाट्य �वधाको उद्भव र परम्परा, नाटकका संरचनात्मक घटकहरू

नेपाल� नाटकको थालनी र �वकासको सव��ण

प्रारिम्भक नेपाल� नाटकका स्वरूप तथा �वशेषता

नेपाल� नाटक र रङ्गमञ्चको पष्ृ ठभू�म र परम्परा
नेपाल� नाटकका �व�वध प्रविृ त्त

एकाङ्क�को स्वरूप र नेपाल� एकाङ्क�को �वकासक्रम

प्रयोगवाद� नेपाल� नाटकहरू

रङ्गमञ्चको अथर्, प�रचय, प्र�व�ध र प्रकार

नेपाल� रङ्गमञ्चको परम्परा, �वकास र यसका चरणहरू
रङ्गमञ्च कलाका �व�वध अङ्ग-उपाङ्गहरू

मञ्चनका दृिष्टले नेपाल� नाटकको अध्ययन
चल�चत्र र नाटक – सम्बन्ध र साम्य-भेद

27

चल�चत्र �नमार्णका �व�वध तत्त्व र प�हरू

नेपाल� चल�चत्र – परम्परा, प्रविृ त्त, �वकास र यसका चरणहरू

नेपाल� चल�चत्र – स्वरूप र प्रािप्त
पाठ्य कृ�त
बालकृष्ण सम

प्रह्लाद

गोपालप्राद �रमाल

यो प्रेम

मोहनराज शमार्

यमा

भीम�न�ध �तवार�
�वजय मल्ल

साँढे

भल
ु ैभल
ु को यथाथर्

मनबहादरु म�ु खया

अँध्यारोमा बाँच्नेहरू (सङ्ग्रह)

नन्द हाङ्�खम

अ�भषेक

मोहन पक
ु ार

ट�का

सन्दभर् ग्रन्ध
हृदयचिन्द्रं ह प्रधान

केह� नेपाल� नाटक

तारानाथ शमार्

सम र समका कृ�त

रत्नध्वज जोशी
�वजय मल्ल

केशवप्रसाद उपाध्याय
रामलाल अ�धकार�

पद्मा अयार्ल

नेपाल� नाटकको इ�तहास
नाटक – एक चचार्

बालकृष्ण समको दख
ु ान्त नाट्य चेतना
नेपाल� एकाङ्क� यात्रा

मनबहादरु मु�खयाका नाटक

ल�मीनाथ शमार्

चल�चत्र �सद्धान्त, शैल� र प्र�व�ध

सुभाषचन्द्र न्यौपाने

नेपाल� नाटक र चल�चत्र �सद्धान्त

माधव ढुङ्गेल

प्रकाश सायमी

मनोहर श्याम जोशी
एस सस
ु ान हे वाडर्

िजल नेलमास

जेम्स मोनाको

�क्रस्टन थम्प्सन र

चल�चत्र �सद्धान्त

चल�चत्र कला र प्र�व�ध

पटकथा लेखन र प�रचय

�सनेमा स्ट�डज – द क� कन्सेप्ट्स
इन्ट्रोडक्सन टु �फल्म स्ट�डज

हाउ टु �रड ए �फल्म, म�ु वज �म�डया एन्ड �बयोन्ड
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डे�भड बाडर्वेल

�फल्म �हस्ट्र� : एन इन्ट्रोडक्सन

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 303

�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन - 25
लोकवातार् र नेपाल� लोक सा�हत्य
लोकवातार्को प�रचय, स्वरूप र �वशेषता

लोकवातार् र अन्य �ानानुशासनमाझको सम्बन्ध

लोकवातार् अध्ययनको औ�चत्य

लोकवातार् – अध्ययनको �ेत्र, सीमा र �वस्तार, लोकवातार्का �व�वध प्रकार

लोक सा�हत्यको प�रचय, स्वरूप र �वशेषता

लोक सा�हत्यका �वधाहरू र वग�करणका आधार

लोक सा�हत्यका �व�वध �वधाहरूको स्वरूप र वै�शष्ट्यको अध्ययन

लोक सा�हत्यको सामािजक र सांस्कृ�तक प�रप्रे�य

लोक सा�हत्य अध्ययनको परम्परा र यसका �व�वध अध्ययन पद्ध�त
तुलनात्मक पद्ध�त

रूपतत्त्ववाद� पद्ध�त
संरचनावाद� पद्ध�त

भूगोल-ऐ�तहा�सक पद्ध�त

नेपाल� लोकवातार्, लोक संस्कृ�त र नेपाल� लोकजीवनको प�रचय

नेपाल� लोकवातार्का �व�वध प्रकार

नेपाल� संस्कृ�तका मूलभूत घटकहरू

नेपाल� लोक सा�हत्यका �व�वध भेदहरूको वै�शष्ट्य

सन्दभर् ग्रन्थ
धमर्राज थापा र हं सपुरे सुवेद�

नेपाल� लोकसा�हत्यको �ववेचना

जीवेन्द्रदे व �गर�

लोक सा�हत्यको अवलोकन

चड
ू ाम�ण बन्धु

तल
ु सी �दवस(संयोजक)

काजीमान कन्दङ्वा

नेपाल� लोक सा�हत्य

नेपाल� लोक –संस्कृ�त सङ्गोष्ठ�

नेपाल� जन सा�हत्य
29

एम एम गुरूङ

�ब�सर्एका संस्कृ�त

जनकलाल शमार्

हाम्रो समाज: एक अध्ययन

एम एम वाइबा

प्रेमकुमार खत्री

डी बी �संह

डा सत्येन्द्र

कृष्णदे व उपाध्याय

जवाहरलाल हान्डु
C.M Bandhu

परम्परागत नेपाल� गीत: लोक संस्कृ�त
नेपाल� समाज र संस्कृ�त

�त्रवेणी

लोकसा�हत्य �व�ान

लोक सा�हत्य क� भ�ू मका

लोक सा�हत्य स्वरूप एवम ् सव��ण
Aspects of Nepalese Folklore

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 304 OE (OPEN ELECTIVE) पूणार्ङ्क 100= क्रे�डट 4
�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन
25
सामान्य भाषा �व�ान
भाषा र भाषा �व�ान - प�रचय

भाषा – स्वरूप, प्रकृ�तगत �वशेषता, �ेत्र

सामान्य भाषा �व�ानका आधारभूत मान्यताहरू

भाषाको पा�रवा�रक वग�करण र भारतीय भाषाहरू
भाषाको आकृ�तमूलक वक�करण

भा�षक ध्व�नको प्रकृ�त र उच्चारण प्र�क्रया
ध्व�नका भेद

ध्व�न, वणर् र अ�र, खण्डीय र खण्डेतर वणर्

वणर् �व�ानको �वकास, वणर् �वश्लेषण �सद्धान्त
रूप �व�ानको �वकास
रूप र रू�पम

रूप �वश्लेषण �सद्धान्त र पद्ध�त
शब्द र पद
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�ल�पको प�रचय, �ल�पको उद्धव र प्रकार
�ल�प र ले�खम

दे वनागर� �ल�प र यसका �वशेषता

सन्दभर् ग्रन्थ
चड
ू ाम�ण बन्धु

भाषा �व�ान

वल्लभम�ण दाहाल

ध्व�न प्र�क्रया र केह� ध्व�न �सद्धान्त

बालकृष्ण पोखरे ल र
माधवप्रसाद पोखरे ल
योगेन्द्र यादव र

ध्व�न �व�ान र नेपाल� भाषाको ध्व�न प�रचय

भीष्मनारायण उप्रेती

भाषा �व�ान

भोलानाथ �तवार�

भाषा �व�ान

माधवप्रसाद पोखरे ल
क�पलदे व द्�ववेद�

आर एच र�बन्स

(अनु – डा दे वीदत्त शमार्)

नेपाल� वाक्य व्याकरण
भाषा �व�ान एवं भाषा शास्त्र
सामान्य भा�षक� : एक प्रारिम्भक सव��ण

गुणाकर मुळे

भारतीय �ल�पय� का �वकास

सी एफ हकेट

ए कोसर् इन मडनर् �लङ्िग्विस्टक्स

चड
ू ाम�ण बन्धु

नेपाल� भाषाको उत्पित्त

ल्योनादर् ब्लुम�फल्ड
जोहन ल्योन्स

बालकृष्ण पोखरे ल
बालकृष्ण पोखरे ल

बालकृष्ण पोखरे ल

गोपाल�न�ध �तवार�

ल्याङ्ग्वेज

ल्याङ्ग्वेज एन्ड �लङ्िग्विस्टक्स
राष्ट्रभाषा

नेपाल� �नवर्चन (भाग १ र २)

नेपाल� भाषा र सा�हत्य
नेपाल� भाषाको बनोट

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 305 OE (OPEN ELECTIVE) पण
ू ार्ङ्क 100= क्रे�डट 4
�ल�खत पर��ा – 75

योग्यता �वकासको मल्
ू याङ्कन
- 25
समकाल�न समालोचनाका �सद्धान्त र पद्ध�त
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आध�ु नकतावादको अवधारणा र प्रमुख प्रविृ त्त

उत्तर आध�ु नकतावादको अवधारणा र प्रमुख प्रविृ त्त

आध�ु नकतावाद र उत्तर आध�ु नकतावादमाझ �भन्नता
आध�ु नकतावाद र उत्तर आध�ु नकतावादका प्रािप्त

नार�वादको स्वरूप अ�न प्रविृ त्त

लैङ्�गक समालोचनाका मान्यता एवं प्रविृ त्त

नार�वाद र लैङ्�गक समालोचनामाझ सम्बन्ध
नार�वाद र लैङ्�गक समालोचनाका प्रािप्त
प�रवेश �वमशर् – स्वरूप एवं प्रकार

सा�हत्यमा प�रवेश �वमशर्को स्थान एवं प्रािप्त
ग्रहण �सद्धान्त – स्वरूप एवं प्रकार

सा�हत्यमा ग्रहण �सद्धान्तको स्थान एवं प्रािप्त

उप�नवेश र उप�नवेशवादका मान्यता एवं स्वरूप
उत्तर उप�नवेशवादका मान्यता एवं स्वरूप

उप�नवेशवाद र उत्तर उप�नवेशवादमाझका �भन्नता

सा�हत्यमा उप�नवेशवाद र उत्तर उप�नवेशवादका प्रािप्त
सन्दभर्
इन्द्रबहादरु राई

अथर्हरूका प�छिल्तर

कृष्ण गौतम

आध�ु नक आलोचना:अनेक रूप अनेक पठन

इन्द्रबहादरु राई
संजीव उप्रेती

घनश्याम नेपाल

सम्पूरक

�सद्धान्तका कुरा

�वधा �व�वधा

कृष्ण गौतम

उत्तर आध�ु नक िज�ासा

गो�वन्दराज भट्टराई

पिश्चमी बल�सीका बा�छटा

गो�वन्दराज भट्टराई

पेम्पा तामाङ

मोहनराज शमार्
Patricia Waugh
Greg Gerard

उत्तर आध�ु नक ऐना

आख्यानदे �ख पराख्यानसम्म

समकाल�न समालोचना: �सद्धान्त र प्रयोग
Literary Theory and Criticism
Eco-Critisiam

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन

25+25+25+25= 100
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नेपाल� लोक सा�हत्य र संस्कृ�तको सव��ण र प्र�तवेदन लेखन (चारवटा)

25x4=100

(�वषय PGBS, NEPALI – ले तयार गन�छ।)

चौथो सत्र
चौथो सत्र

को पाठ्यचयार् 401 मल
ू �वषय (Core) र पाठ्यचयार् 402 सरल �वषय (Soft Core)

अ�नवायर् पाठ्यचयार् हुन ्। पाठ्यचयार् 403, 404, 405 र 406 वैकिल्पक छन ् र �वद्याथ�ले ती चारवटा

मध्ये कुनै दई
ु वटा चयन गनुर् पन�छ ।

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 401

�ल�खत पर��ा – 75

भारतेल� नेपाल� गद्याख्यान (कथा र उपन्यास)
भारतेल� नेपाल� कथाको पष्ृ ठभू�म र �वकासका चरणहरू

भारतेल� नेपाल� कथाको प्रविृ त्तगत अध्ययन

भारतेल� नेपाल� कथामा लोक जीवन, लोक संस्कृ�तको �चत्रण

आध�ु नक नेपाल� कथाको �वकासमा भारतेल� कथाकारको योगदानको मूल्याङ्कन
भारतेल� नेपाल� कथाका �ेत्रमा भएका �व�वध प्रयोगपरक लेखन

आयामेल� अवधारणा, ल�लालेखन र भारतेल� नेपाल� कथा
भारतेल� नेपाल� कथामा �ेत्रीय तथा आञ्च�लक �वशेषता
भारतेल� नेपाल� कथामा प्रयुक्त भाषा

भारतेल� नेपाल� उपन्यासको पष्ृ ठभू�म र यसको �वकासका चरणहरू
33

�वषय-वस्तु र संरचना-�शल्पका दृिष्टले भारतेल� नेपाल� उपन्यासहरूको वग�करण र �ववेचना
भारतेल�

अ�तयथाथर्वाद�

नेपाल�

उपन्यासका

प्रविृ त्त

–

स्वच्छन्दतावाद�,

यथाथर्वाद�,

भारतेल� नेपाल� उपन्यासमा प्रयक्
ु त संवाद र भा�षक वै�शष्ट्य
प्रयोगपरक भारतेल� नेपाल� उपन्यास

�वसङ्ग�तवाद तथा अिस्तत्ववादका सन्दभर्मा भारतेल� नेपाल� उपन्यास
भारतेल� नेपाल� उपन्यासमा ऐ�तहा�सक सन्दभर् र राजनै�तक प�रप्रे�य

भारतेल� नेपाल� उपन्यासमा युद्धको सन्दभर्

नार�वादका प्रसङ्गमा भारतेल� नेपाल� उपन्यासको अध्ययन
पाठ्य कृ�त

रूपनारायण �संह

कथा नवरत्न

�शवकुमार राई

फ्रिन्टयर

इन्द्रबहादरु राई

�वपना क�तपय

ह�रप्रसाद गोरखा राई

खहरे

कथास्था

कठपुतल�को मन

यहाँ बदनाम हुन्छ

हायमनदास राई �करात चौक�दार
अजुन
र् �नरौला
सानु लामा
पूणर् राई

आँधी-बेहर�

साँझ सँगसँगै
कथा सम्पद्
मग
ृ तष्ृ णा

फूल झरे को पत्रदल

गुप्त प्रधान

मान्छे मान्छे को बस्ती�भत्र

प्रद�प गु�रङ

�ब�रमफूल

शरद् छे त्री

रूपनारायण �संह
लैन�संह बाङ्दे ल

इन्द्रबहादरु राई

�वक्रमवीर थापा

मत्स्येन्द्र प्रधान

चक्रव्यूह

भ्रमर

लङ्गडाको साथी

आज र�मता छ

�टस्टादे �ख सतलजसम्म
नीलकण्ठ
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प्रकृतवाद�,

असीत राई

नयाँ ���तजको खोज

समीरण �प्रयदश�

ब�लवेद�

भीम दाहाल

अभीष्टको खोज

सन्दभर् ग्रन्थ
दयाराम श्रेष्ठ (सम्पा.)

रामलाल अ�धकार�(सम्पा)

भारतीय नेपाल� कथा

नेपाल� कथा यात्रा

लक्खीदे वी सन्
ु दास र अरू (सम्पा)

सम्मेलन कथा सङ्ग्रह

इन्द्रबहादरु राई

नेपाल� उपन्यासका आधारहरू

राजनारायण प्रधान (सम्पा)

दािजर्�लङका कथा र कथाकार (खण्ड एक र दई
ु )

कृष्णचन्द्र�संह प्रधान

नेपाल� उपन्यास र उपन्यासकार

मोहन पी दाहाल

दािजर्�लङका नेपाल� उपन्यास – प्रविृ त्त र परम्परा

मोहन पी दाहाल

आध�ु नक नेपाल� उपन्यास

छ�वलाल उपाध्याय

ल�लबहादरु छे त्री र उनको ब्रह्मपुत्रका छे उछाउ

प्रतापचन्द्र प्रधान

नेपाल� उपन्यास: परम्परा र पष्ृ ठभू�म

घनश्याम नेपाल

राजेन्द्र सुवेद�

ऋ�षराज बराल

आख्यानका कुरा

नेपाल� उपन्यास परम्परा र प्रविृ त्त

उपन्यासको सौन्दयर्शास्त्र

कृष्णह�र बराल र नेत्र एटम

उपन्यास �सद्धान्त र नेपाल� उपन्यास

अ�वनाश श्रेष्ठ (सम्पा)

आध�ु नक भारतीय नेपाल� कथा

ल�मीप्रसाद पराजुल�

नेपाल� कथा सा�हत्यमा उत्तर पूव�य भारतको योगदान

पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 402

�ल�खत पर��ा – 75

�वश्व सा�हत्यको सव��ण
पाठ्य �वषय

�वश्व सा�हत्यका �नमार्ताहरूका सा�हित्यक व्यिक्तत्व र कृ�तत्वको प�रचयात्मक अध्ययन

बाल्मी�क, व्यास, भास, का�लदास, भार�व, माघ, शूद्रक, वाणभट्ट, भवभू�त, भतह
र्ृ �र, कबीरदास,

सूरदास, तुलसीदास, भारतेन्द ु ह�रश्चन्द, मै�थल�शरण गुप्त, प्रेमचन्द, पन्त-प्रसाद-�नराला,
अ�ेय, माइकल मधस
ु ुदन दत्त, बङ्�कमचन्द्र चट्टोपाध्याय, शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ
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ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, अ�मर खस
ु रो, उमर खैय्याम, होमर, सेक्स�पयर, वड्र्स्वथर्, सेल�,

कल�रज, बनार्डर् सा, वाल्ट िह्वटम्यान, वाल्जाक, मोपासाँ, फ्योदोर दोस्तोएव्स्क�, आन्तोन

चेखव, �लयो टल्सटय, हे न�रक इब्सेन, म्यािक्सम गोक�, लु स्युन, बासो, यासुनार� कावावाता,

स्यामअ
ु ल बेकेट, बत�ल्त ब्रेख्त, लइ
ु गी �परान्डेलो।
सन्दभर् ग्रन्थ
ताना समार्

पिश्चमका केह� महान ् सा�हत्यकार

ने रा प्र प्र

�वश्व सा�हत्यको रूप-रे खा

हं सपरु े सव
ु े द�

संस्कृत वाङ्मय: सं��प्त अध्ययन

घटराज भट्टराई

संस्कृतका केह� सा�हत्यकारहरू

नगेन्द्र

�हन्द� सा�हत्य का इ�तहास

राजनारायण प्रधान

�वश्वका महान ् सा�हत्यकारहरू

सक
ु ु मार सेन(अन.ु इन्द्र सन्
ु दास)

बलदे व उपाध्याय
रामचन्द्र सुक्ल
Prof. S.K Ghosh (ed)

बङ्गला सा�हत्यको इ�तहास

संस्कृत सा�हत्य का इ�तहास

�हन्द� सा�हत्य का इ�तहास
An Integrated History of Indian Literature
पूणार्ङ्क 100 = क्रे�डट 4

पाठ्यचयार् कोड – NEP(DE)-PG-C 403

�ल�खत पर��ा – 75
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रचनाहरूको संरचना र शैल�मा पाइने �वशेषता
कृ�तकारहरू

भानुभक्त आचायर्
�ान�दलदास

मोतीराम भट्ट
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कृ�तकारको जीवन र दशर्न

�तनका कृ�तमा �न�हत सामािजक, सांस्कृ�तक, मानवीय मूल्य अ�न सावर्जनीनता

कृ�तकारका �वशेष �वशेष योगदान

रचनाहरूको संरचना र शैल�मा पाइने �वशेषता

कृ�तकारहरू

लेखनाथ पौड्याल
बालकृष्ण सम

ल�मीप्रसाद दे वकोटा
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रचनाहरूको संरचना र शैल�मा पाइने �वशेषता

कृ�तकारहरू

अगम�संह �गर�

ह�रभक्त कटुवाल
भप
ू ी शेरचन
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नेपाल� सा�हत्यका अमर सा�हत्यकार र �तनका कृ�तबारे �वशेष अध्ययन
कृ�तकारको जीवन र दशर्न

�तनका कृ�तमा �न�हत सामािजक, सांस्कृ�तक, मानवीय मूल्य अ�न सावर्जनीनता

कृ�तकारका �वशेष �वशेष योगदान

रचनाहरूको संरचना र शैल�मा पाइने �वशेषता

कृ�तकारहरू
पा�रजात

दे वकुमार� थापा
रा�धका राया

योग्यता �वकासको मूल्याङ्कन

25+25+25+25=100

भारतीय नेपाल� सा�हत्यको कुनै एउटा �वधा �वशेषको सव��ण र प्र�तवेदन लेखन(चारवटा) 25x4=100

*(�वषय PGBS, NEPALI – ले तयार गन�छ।)
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