SYLLABUS FOR BA HONOURS IN
NEPALI
COURSE STRUCTURE
Semester

Paper Code No

Papers

Credits

Marks

I

NEP-UG-E101

Nepali Kavita- Khanda Kavya

4

100

II

NEP-UG-E201

Nepali Katha ra Upanayas

4

100

III

NEP-UG-E301

Nepali Natak ra Nibandha

4

100

IV

NEP-UG-C401

Nepali Bhasa Vijnanan

4

100

NEP-UG-C402

Purviya- Paschatya Sahitya Siddhanta

4

100

NEP-UG-C501

Nepali Samalochana-Paschatya
Pramukh Vaad (Option A)
Bharatiya Nepali Sahityakar (Field
Based)/ (Option B)
Nepali Lokvarta (Field Based)/
(Option C)
Tulanatmak Sahitya-Anuvaad/
(Option D)
Nepali Mahakavya

4

100

4

100

4

100

4

100

4

100

Laghu Sodh Prabandha /Dissertation
Writing

4

100

V

NEP-UG-C502
NEP-UG-C503
NEP-UG-C504
VI

NEP-UG-C601
NEP-UG-C602

पहि लो सत्र
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NEP-UG-E101: नेपाली कवहिीता र खण्डकाव्य
1. कहिवताको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल कहिवताको परम्परा
2. नेपाल कहिवता१) सुवान द दास
२) भानुभक्त आचाय)
३) मोत राम भट्ट
४) लेखनाथ पौड्याल
५) गोपालप्रसाद रिरमाल
६) अगमसिंस हिगर
७) ईश्वर बल्लभ
८) नरे द्रप्रसाद कुमाई
८) रिरभक्त कटु वाल
९) मनप्रसाद सुब्बा
१०) राजे द्र भण्डार
११) शोभाकान्ति त थेहिगम

‘पृथ्व नारायण’
‘रोज रोज..’
‘यता ेर्यो यतै..’
‘सत्यस देश’
‘आमाको सपना’
‘मो ब्बत गल्ल ’
‘माहिनसको पयर’
‘सेनान को मृत्यु शोकमा’
‘आकासको तारा के तारा’
‘म कहि ले बुद्ध ु नु ?’
‘नजर ब द प ाड र हिबमार सुनखर ’
‘मेरो देवराल ’

३. खण्डकाव्यको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल खण्डकाव्यको परम्परा
४. अगमसिंस हिगर :याद
स दभ) सामग्र -

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

बाबुराम आचाय)
दयाराम श्रेष्ठ
केशवप्रसाद उपाध्याय
राममणिण रिरसाल
रमेश श्रेष्ठ
कृष्ण गौतम
चुडामणिण ब धु
गणेशब ादरु प्रसाई
हिदवाकर प्रधान

पुराना कहिव र कहिवता
व रकाल न कहिवता
प्राथहिमक काल न कहिव र काव्य प्रवृत्तिP
नेपाल काव्य र कहिव
नेपाल कहिवताका प्रवृत्तिP
देवकोटाका प्रब ध काव्य
देवकोटा
सुवान ददेत्तिख राज वलोचनसम्म
कहिवताका कुरा

दोस्रो सत्र
NEP-UG-E201: नेपाल कथा र उप यास
1. कथाको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल कथाको परम्परा
2. नेपाल कथा
१) रूपनारायण सिंस
‘हिबतेका कुरा’
२) गुरुप्रसाद मैनाल
‘परालको आगो’
३) हिवश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
‘मधेसतितर’
४) णिशवकुमार राई
‘एब्स्ट््र याक आट) ’
५) इ द्रब ादरु राई
‘रातभरिर ु र चल्यो’
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६) लक्ख देव सु दास
७) म ान द पौड्याल
८) गुप्त प्रधान
९) सानु लामा
१०)पूण) राई

‘तेस्रो घर’
‘ वल्दार’
‘समय र मा छे ’
‘स्वास्न मा छे ’
‘सङ्लो सपना: धहिमलो संसार’

3. उप यासको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल उप यासको परम्परा
४ इ द्र सु दास
जुनेल रेखा
गोहिब दब ादरु गोठाले
पल्लो घरको झ्याल
स दभ) सामग्र -

आख्यानको उद्भव
दार्जिजत्तिलङका कथा र कथाकार
आख्यानको कुरा
नेपाल कथावलोकन
भारत य नेपाल कथा
कथाको सिसद्धा त र हिववेचना
नेपाल उप यासका आधार रू
आधुहिनक नेपाल उप यास
दार्जिजत्तिलङका नेपाल उप यास परम्परा र
प्रवृत्तिP
10)कृष्णच द्रसिंस प्रधान
नेपाल उप यास र उप यासकार
11)कृष्ण रिर बराल र नेत्र एटम
उप यास सिसद्धा त र नेपाल उप यास
तेस्रो सत्र
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ईश्वर बराल
राजनारायण प्रधान
घनश्याम नेपाल
प्रतापच द्र प्रधान
अहिवनाश श्रेष्ठ
रिरप्रसाद शमा)
इ द्रब ादरु राई
मो न प दा ाल
मो न प दा ाल

NEP-UG-E301: नेपाली नाटक - हिनब ध
1. नीाटकको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल नाटकको परम्परा
2. नेपाल नाटक
१) बालकृष्ण सम
भक्त-भानुभक्त
२) हिवजय मल्ल
पत्थरको कथा (एकाङ्क )
३) तुलस अपतन
तिचन्नु न जान्नु (एकाङ्क )
४) एल ड राई ‘हिमक्खोले’
पा ु ना (एकाङ्क )
३. हिनब धको सैद्धान्ति तक परिरचय र नेपाल हिनब धको परम्परा
४. नेपाल हिनब ध
१) पारसमणिण प्रधान
‘अज ब भोज’
२) लक्ष्म प्रसाद देवकोटा
‘ ाइ! ाइ! अङ्ग्रेज ’
३) रामकृष्ण शमा)
‘प्यारो सपना’
४) शंकर लाहिमछाने
‘गोधुल संसार’
५) केशवराज हिपडाल
‘खै! खै!’
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६)
७)
८)
९)

भैरव अया)ल
राजनारायण प्रधान
रामलाल अतिधकार
सानु भाइ शमा)

स दभ) सामग्र —
1) तारानाथ शमा)
2) केशवप्रसाद उपाध्याय
3) केशव प्रसाद उपाध्याय
4) केशवप्रसाद उपाध्याय
5) केशवप्रसाद उपाध्याय
6) ईश्वर बराल
7) घनश्याम नेपाल
8) राजे द्र सुवेद

‘कहिव चम्रेलज ; एक शब्द तिचत्र’
‘अभाग सिजहिनयस’
‘मार ान्ने हिक न ान्ने’
‘धूवाँमा राएको आकृतित’

सयपत्र

सम र समका कृतित
नेपाल नाटक र नाटककार
नेपाल नाटक र रङ्गमञ्च
नेपाल नाटक र नाटककार
नाटकको अध्ययन
हिनब ध न दन
सृष्ट्रा सृहिष्ट दृष्ट्रा दृहिष्ट
चौथों सत्र

NEP-UG-C401: भाषा हिवज्ञान र नेपाल भाषाको परिरचय
1. भाषाहिवज्ञानको परिरचय, प्रयोजन र क्षेत्र
1) भाषाहिवज्ञानको अथ) , परिरभाषा र प्रयोजन
2) हिवणिभन्न ज्ञानानुशासनसँग भाषाहिवज्ञानको सम्ब ध
3) भाषाको पारिरवारिरक र आकृतितमूलक वगƒकरण
2. भाषाहिवज्ञानका शाखा
1) घ्वहिनहिवज्ञान
1) ध्वहिनहिवज्ञानको परिरचय
2) ध्वहिनहिवज्ञानका शाखा रू
3) ध्वहिनको वगƒकरण
4) ध्वहिन परिरवत) नका कारण र हिदशा
2) रूपहिवज्ञान
1) रूपहिवज्ञानको परिरचय
2) रूप, शब्द, पद
3) रूपका प्रकार
4) शब्द हिनमा)ण प्रहि…या
3) अथ) हिवज्ञान
1) अथ) हिवज्ञानको परिरचय
2) अथ) का प्रकार
3) अथ) परिरवत) नका कारण र हिदशा
4) वाक्यहिवज्ञान
1) वाक्यहिवज्ञानको परिरचय
2) वाक्यहिवज्ञानका प्रकार
3) पदावल र उपवाक्य
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3. नेपाल भाषा
1) नेपाल भाषाको हिवकास
2) नेपाल भाषाका भाहिषका
4. नेपाल व्याकरण
1) नेपाल वण) हिव यास
2) शब्द वग) र व्याकरणिणक कोहिट
3) नेपाल भाषाको शब्द भण्डार
स दभ) सामग्र —
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

बालकृष्ण पोखरेल
बालकृष्ण पोखरेल
चूडामणिण ब धु
चूडामणिण रेग्म
देव प्रसाद गौतम
योगे द्र प्रसाद यादव, भ म रेग्म
शरद्च द्र वस्त
देव प्रसाद गौतम, ओझा, सुवेद
माधवप्रसाद पोखरेल

10)रामहिव…म सिसजापतित
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नेपाल भाषा र साहि त्य
राष्ट्र भाषा
भाषाहिवज्ञान
नेपाल भाषाको उत्त्पतित
नेपाल भाषा परिरचय
भाषाहिवज्ञान
ाम्रो भाषा
सामा य भाषाहिवज्ञान
ध्वहिनहिवज्ञान र नेपाल
ध्वहिन-परिरचय
भाषा-णिशक्षण

भाषाको

NEP-UG-C402: पूवƒय र पाश्चात्य साहि त्य सिसद्धा त
1.
2.
3.
4.

काव्यको अथ) , परिरभाषा, काव्य ेत,ु काव्य प्रयोजन र शब्द शहिक्त
र तित-गुण र रसको परिरचय र प्रकार
अनुकरण सिसद्धा त, हिवरेचन सिसद्धा त
आई ए रिरचडस) को कल्पना सिसद्धा त र ट एस इलयटको हिनवŒयहिक्तकता सिसद्धा त

स दभ) सामग्र —
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

सोमनाथ सिसग्देल
केशवप्रसाद उपाध्याय
केशवप्रसाद उपाध्याय
मो न हि मांशु थापा
म
े ाङ्गराज अतिधकार
हिवद्यापतित दा ाल
वासुदेव हित्रपाठ

8) गुमानसिंस चामत्तिलङ
9) अणिभ सुवेद
10)ल लाप्रसाद शमा)
11) ल लाप्रसाद शमा)

साहि त्य प्रद प
साहि त्य प्रकाश
पूवƒय साहि त्य सिसद्ध त
साहि त्य परिरचय
पूवƒय समालोचना सिसद्धा त
साहि त्य हिवमश)
पाश्चात्य समालोचनाको सैद्धान्ति तक परम्परा
भाग-१, २
अरस्तुको काव्य सिसद्धा त
पाश्चात्य काव्य सिसद्धा त
आई ए रिरचड) सको साहि न्तित्यक समालोचना
सिसद्धा त
पाश्चात्य समालोचना सिसद्धा त

पाँचँ ौ सत्र
NEP-UG-C501:नेपाल समालोचना र साहि न्तित्यक वाद रू
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1. समालोचनाको परिरचय
2. नेपाल समालोचनाको परम्परा
3. नेपाल समालोचक र समालोचना –
1)
2)
3)
4)

रामकृष्ण शमा)
इ द्रब ादरु राई
गणेशलाल सुब्बा
घनश्याम नेपाल

‘अङ्ग्रेज साहि त्यको प्रभाव’
‘रूपनारायणको लेखनशैल ’
‘साहि न्तित्यक समालोचना:एक यथाथ) वाद दृहिष्टकोण’
‘इ द्रब ादरु राईको ख र कथामा पात्र-प्रयोग’

4. साहि न्तित्यक वाद रू1) स्वच्छ दतावाद
2) यथाथ) वाद
3) प्रत कवाद
4) नार वाद
स दभ) सामग्र —
कुमारब ादरु जोश पाश्चात्य साहि त्यको के प्रमुख वाद
कृष्ण गौतम
आधुहिनक समालोचना अनेक रूप अनेक पठन
नरे द्र प्रसाई
नेपाल साहि त्यका प्रमुख समालोचक
घनश्याम कँढेल
नेपाल समालोचना
इ द्रब ादरु राई
हिटपेका हिटप्पण
मो न प दा ाल
गणेशलाल सुब्बाका साहि न्तित्यक समालोचना र
अ य लेख रू
7) राजे द्र सुवेद , लक्ष्मण प्रसाद गौतम रत्न बृ त् समालोचना (दवु ै खण्ड)
8) घनश्याम नेपाल
रूप र रेखा रू
1)
2)
3)
4)
5)
6)

NEP-UG-502:हिवशेष अध्ययन (कुनै एउटा खण्ड)
खण्ड- क

भारत य नेपाल साहि त्यकार (क्षेत्रगत अध्ययन)
1)
भारत य नेपाल साहि त्य परिरचय
2)
भारत य नेपाल साहि त्यका हिवहिवध हिवधा
3)
भारत य नेपाल साहि त्यका प्रमुख साहि त्यकारसँगको अ तरहि…या/प्रतितवेदन
4)
भारत य नेपाल साहि न्तित्यक सङ्घ संस्थानको योगदान रूको सव’क्षण

स दभ) सामग्र —
1)

अस त राई

भारत य नेपाल साहि त्यको इतित ास
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घनश्याम नेपाल
द पक तितवार

2)
3)
खण्ड- ख

नेपाल साहि त्यको परिरचयात्मक इतित ास
सिसहि“मको नेपाल साहि न्तित्यक इतित ास परम्परा:
स्वरूप र प्रवृत्तिP

लोक साहि त्य (क्षेत्रगत अध्ययन)
1)
2)
3)
4)

लोकसाहि त्यको सामा य परिरचय
नेपाल लोकसाहि त्यका हिवहिवध हिवधा रू
नेपाल लोक कहिवता र नाटक
नेपाल लोक आख्यान

स दभ) सामग्र —
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

खण्ड – ग

धम) राज थापा, ंसपूरे सुवेद
चूडामणिण ब धु
सुकुमार यौपान
कु दनलाल उप्रेत
कृष्णदेव उपाध्याय
मोत लाल पराजुल
तुलस हिदवस (सम्पा.)
पुष्कर पराजुल (सम्पा.)

लोकसाहि त्यको हिववेचना
नेपाल लोकसाहि त्य
लोकरामायण
लोक साहि त्य के प्रतितमान
लोक साहि त्य की भूहिमकीा
नेपाल लोकसाहि त्यको आलोक
नेपाल लोकसंस्कृतित सङ्गोहिष्ठ
अणिभज्ञान (लोकवाता) हिवशेषाङ्क)

तुलनात्मक साहि त्य र अनुवाद
1)
2)
3)
4)

तुलनात्मक साहि त्यको सैद्धान्ति तक परिरचय
नेपाल र हि द साहि त्यको तुलनात्मक अध्ययन
अनुवादको सैद्धान्ति तक परिरचय
अ य भाषाबाट नेपाल मा र नेपाल बाट अ य भाषामा अनुवाद भएका कृ तित रूको सव’क्षण

स दभ) सामग्र —
1) इ द्रहिवलास अतिधकार
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

च द्रलेखा
इ द्रनाथ चौधर
हिवश्वनाथन अय्यर
गोहिव दराज भट्टराई
तारापतित उपाध्याय
राजकुमार दा ाल

तुलनात्मक साहि त्यको संतिक्षप्त परिरचय
हिदनानाथ शरण नेपाल और हि द भहिक्तकाव्य का
तुलनात्मक अध्ययन
तुलनात्मक भारत य साहि त्य
तुलनात्मक साहि त्य की भूहिमका
भारत य भाषाएँ
अनुवाद अध्ययन परिरचय
अनुवादको भूहिमका, पद्धतित र न्तिस्थतित
अनुवाद हिवमश)
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छै टँौ सत्र
NEP-UG-C601: नेपाल म ाकाव्य
1.
2.
3.
4.

म ाकाव्यको सैद्धान्ति तक परिरचय
नेपाल म ाकाव्यको परम्परा
म ाकहिव लक्ष्म प्रसाद देवकोटा
म ाराणा प्रताप

स दभ) सामग्र —
1) चूडामणिण ब धु
2) कुमारब ादरु जोश
3) राममणिण रिरसाल
4) कृष्ण गौतम
5) हिनत्यराज पाण्डे

देवकोटा
म ाकहिव र उनका म ाकाव्य
नेपाल काव्य र कहिव
देवकोटाका प्रब ध काव्य
म ाकहिव देवकोटा
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NEP-UG-C602: लघुशोध प्रब ध
1)
2)
3)
4)

शोधहिवतिध
शोध प्रस्ताव र प्रस्तुतित
लघु शोध प्रब ध लेखन
मौत्तिखक पर क्षा
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